
 

 

 

 

 

 תנור שהסיקו וגרפו ואפה או צלה בו

, וגרפו, ()האסורים בהנאהבעא מיניה רב חיננא בר אידי מרב אדא בר אהבה: תנור שהסיקו בקליפי ערלה  )ע"ה א'(
)שכן , מהו )רבי, לעיל כ"ו ב', האומר פת שנאפתה בתנור שהסיקו בקליפי ערלה אסורה(ואפה בו את הפת, לדברי האוסר 

 .כאן אין שבח עצים בפת(

  .אמר ליה: הפת מותרת

 אין זה ,שהסיקו, וגרפו וצלה בו את הפסח אמר ליה, והאמר רב חיננא סבא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: תנור
לי הא לא ג ,י רחמנא צלי אש צלי אש שתי פעמיםדגל שתי פעמים. טעמא 'צלי אש' 'צלי אש' צלי אש, שנאמר

 רחמנא הוי אמינא צלי אש הוא! 

 אמר ליה: גלי רחמנא התם, וילפינן מינה. 

דכתב רחמנא צלי אש שתי פעמים, הא לא כתב רחמנא צלי אש שתי פעמים הוה  התם טעמא ,ואי בעית אימא
אעצים דאיסורא קא קפיד רחמנא, והא  ,ו גרפו נמי צלי אש הוא. אבל הכאאאש קפיד רחמנא, ואפיל נאאמי

 ליתנהו. 

 שיטות הראשונים

דלכולי עלמא מותרת הפת , לעיל , דאע"ג דקתני בסיפא דברייתאר"יביאר : ם ושלהבתלעומת גחלי תנור שגרפוחום 
תנור חום לה על גבי גחלים, שאני גחלים, שאין חומן בא מהשלהבת, אלא מחמת עצמן, ועפרא בעלמא הן. אבל בישכש

. והקשה, כיון דהפת אסורה כשאבוקה כנגדו, א"כ כשגרפו שגרפו, מחמת חום שלהבת האבוקה בא, שהוא איסור גמור

, דלא משמע כן תוספותוכתבו  1ור אלא מדרבנן.ואפה בו הפת נמי יהא אסור! ותירץ, דאפילו כשאבוקה כנגדו, אינו אס
  איסורו מהתורה.משמע דבגמרא, אלא 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות עבודה זרה, סי' קמב(

ה    .ד נ ָ ֶּ ן )מהאשירה( ָנַטל ִממ  ן, ֻיצ ַ ין ָיׁשָ ין ָחָדׁש ב ֵ ו ר, ב ֵ נ  ת ַהת ַ ם אֶּ הֶּ ֲהָנָאה. ִהִסיק ב ָ ֲעֵצי ,ֵעִצים, ֲאסו ִרים ב ַ ְך ַיֵחם אֹותֹו ב ַ  ְוַאַחר כ ָ
ת ַ ת ַהפ  ֹו אֶּ נֹו ְוָאָפה ב  ר. ְוִאם לֹא ִצנ ְ ת ֵ וֹ ב ְ ) הֶּ ְגד  נֶּ ָהֲאבו ָקה כ ְ ת )ב''י(  (עֹוד ׁשֶּ ַ פ  ו ר ב ַ ַבח ֲעֵצי ִאס  ֵיׁש ׁשֶּ ֲהָנָאה, ד ְ ה ָאסו ר ב ַ ֲהֵרי זֶּ

ו ר, ֲהֵר ..)טו ר( נ  ל ת ַ ֹו ׁשֶּ ֻחמ  ל אֹו ָאָפה ב ְ ֵ ׁש  ְך ב ִ ל ָהֵאׁש, ְוַאַחר כ ָ ת כ ָ ַרף אֶּ ֲהֵרי ֲעֵצי ָהִאסו ר ָהְלכ. ג ָ ר, ׁשֶּ ה ֻמת ָ םי זֶּ   ...ו  ָלהֶּ

                                                
 וזה היה ספק הגמרא כאן, שמא לא אסרו רבנן אלא כשאבוקה ממש כנגדו.  . 1
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 צליה על גבי גחלים

וצלה בו את הפסח, אין זה צלי  ,אמר רב חיננא סבא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: תנור שהסיקו וגרפו )ע"ה א'(
 אש, שנאמר "צלי אש", "צלי אש", שתי פעמים.

, ונתנו על גבי גחלים, רבי אומר: (שה מקומות למהר צלייתווו בשנים ושללפסח, ולא הבדיל, אלא חתכ)חתכו  תנו רבנן:
 "צלי אש" הוא. )הנצלה מגחלים(אומר אני שזה 

ה " בעניין נגע צרעת הבא מחמת כוויה( 2)נאמר בתורה: ורמינהומי אמר רבי גחלים אש נינהו?!  )ומקשה( י ִיְהיֶּ ר כ ִ )אֹו ָבש ָ

, בסיד רותח, בגפסיס רותח, וכל דבר )אפר רותח(לא שנכוה באש. נכוה בגחלת, ברמץ ", אין לי אִמְכַות ֵאׁש  ְבעֹרֹו(
? תלמוד לומר )שנידון משום מכווה ולא משום שחין(, מניין )מים שהוחמו באש(הבא מן האור, לאיתויי חמי האור 

י רחמנא "מכוה" "מכוה", הא לא )ומדייק("מכוה" "מכוה" ריבה.   חלים לאו אש נינהו!רבי רחמנא, ג טעמא דַרב ִ

 גחלת של עץ לא איצטריך קרא לריבויי. כי איצטריך קרא לגחלת של מתכת. (ומתרץ)

 3.ובגחלת, אין לי אלא שנכוה באש "ִמְכַות ֵאׁש רבינא אמר כרוך ותני: " )ע"ה ב'(

ֲחֵלי': ורמינהירבא רמי: מי אמר רבי גחלים איקרו אש,  אי אש יכול  .'ֵאׁש 'תלמוד לומר  ?יכול עוממות 'ג ַ
ֲחֵלי'תלמוד לומר  ?שלהבת  מכל מקום, גחלים לא איקרי אש, קשיא לרבי! .. הא כיצד? מביא מן הלוחשות. .'ג ַ

ֲחֵלי'אלא אמר רבא תריץ הכי: )ושקיל וטרי, ומסיק(  יכול  ,. אי אש'ֵאׁש 'תלמוד לומר  ?וממות ולא לוחשותיכול ע ',ג ַ
ה ג ַ " תלמוד לומר ?גובאי הוי כוליה גחלתאדעייל ל ,יביא מחצה גחלת ומחצה שלהבת ְחת ָ ַ ֲחֵלי ְוָלַקח ְמלֹא ַהמ 

חַ  ְזב ֵ ִ  משעת לקיחה ניהוי גחלים. ", ֵאׁש ֵמַעל ַהמ 

 שיטות הראשונים

ו ר כדברי רבי בברייתא, וכתב, "כן כרבי יוחנן, ו הרמב"ם: פסק פסח שצלאו בחום התנור ועל גבי גחלים נ  ת ַהת ַ יק אֶּ ִהס ִ
ו ר ְוָצָלהו  ְוָגַרף אֶּ  נ  ת ַ ל ָהֵאׁש, ְוָתָלהו  ב ַ ָחִלים  -ת כ ָ י ג ֶּ ב ֵ ה 'ְצִלי ֵאׁש'. ֲחָתכֹו ְוָצָלהו  ַעל ג ַ ֵאין זֶּ ה ָאסו ר, ׁשֶּ ה 'ְצִלי  -ֲהֵרי זֶּ ֲהֵרי זֶּ

ְרָיה  ֵאׁש'. י ְטבֶּ ֵ י ִסיד אֹו ַחְרִסית אֹו ַחמ  ב ֵ ה 'ְצלִ  -ָצָלהו  ַעל ג ַ ֵאין זֶּ ה ָאסו ר, ׁשֶּ  4"י ֵאׁש'.ֲהֵרי זֶּ

, צלהו על גבי גחלים, הרי זה צלי אש. ודוקא בגחלים של עץ. אבל אם ליבן מתכת המאיריכתב  :צלה הפסח על גחלים
 5ק בין גחלת של עץ לגחלת של מתכת.ולא חיל וסתם דברי הרמב"םווצלהו עליו, אינו צלי אש. 

                                                
 יג,כד.  , פר' תזריע,ויקרא . 2
אלא ממשמעותא דאש, וכרוך ותני גחלת בהדי אש במשמעות  ,דמתניתין משבשתא היא, וגחלת לאו מריבוייא דמכוה אתא לתנא . 3

 .לרמץ וסיד אתא ,ישא: אין לי אלא אש וגחלת כו', וריבוייא דמכוה מכוהדר
, אלא תלהו אפילו לא נגע בחרסו של תנורקוטי הלכות', תנור שהסיקו וגרפו וצלה בו את הפסח, אין זה צלי אש, והיינו כתב ב'ליו . 4

מן הפסח  יקלוף' זה לשונו:באוירו )כן משמע מהרמב"ם(. וציין ב'עין משפט' )אות י( דמרש"י )ע"ה ב', ד"ה יקלוף( לא משמע הכי )
משום שנאמר צלי אש צלי אש  ,תבשל שם מחום התנור, ולא צלי אש הוא כדאמרן לעילמקום שנגע בתנור, כדמפרש בגמרא שנ
 מקורות: רמב"ם )הל' קרבן פסח ח,י(. '(. הדפנות גרוף ועומד הואשני פעמים, למעוטי תנור שגרפו, וחרס 

על  תמה ד"ה ומוכח(' )ח תודהזבב'ו גחלים של מתכות. ולא דדוקא גחלים של עץבסוגיא ב'ליקוטי הלכות' כתב דמוכח לדינא, ו . 5
כֹות" ואפשר דכלל זה במה שכתב )הל' קרבן פסח ח,ט(וכתב, הרמב"ם שהשמיטו.  ֵלי ַמת ָ ן אֹו כ ְ בֶּ ֵלי אֶּ י כ ְ ב ֵ ַסח ַעל ג ַ ֶּ ת ַהפ  ", ֵאין צֹוִלין אֶּ
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 רנגע בתנופסח ש

 . )מקום הנגיעה(יקלוף את מקומו  נתבשל מחום התנור, ולא צלי אש הוא()ובַחרסו של תנור  )הפסח(נגע  משנה: )ע"ה ב'(

, יטול )הרוטב האסור באכילה, ונבלע בפסח(וחזר אליו  )ונאסר הרוטב(על החרס  )של הפסח(נטף מרוטבו ( משנה: )המשך
 .6את מקומו

 .)וישרוף אותו קומץ כשאר קדשים פסולים(, יקמוץ את מקומו (7)הרותחתנטף מרוטבו על הסולת ( משנה: )המשך

ישראל, אם חי הוא  )חבורת(בשמן של תרומה, אם חבורת כהנים, יאכלו. אם  )את קרבן הפסח(סכו ( משנה: )המשך
ה"(. ואם צלי הוא, יקלוף )במים, משום שלא בלע(, ידיחנו )עדיין( ָ  .)הצד החיצון של הבשר(את החיצון  )יסיר "כדי קליפ 

לא יעשנו דמים על בני חבורה  תר לישראל בירושלים()המובשמן של מעשר שני  )את קרבן הפסח(סכו ( משנה:)המשך 
ָך בקדושה. ד")ואפילו לאכלו שם , שאין מוכרין מעשר שני בירושלים )לגבות מהם כסף תמורת השמן שסכו( ְ ה ִממ  ְוִכי ִיְרב ֶּ

ךְ  רֶּ ף ...ַהד ֶּ סֶּ כ ָ ה ב ַ  .(8" כתיב...ְוָנַתת ָ

 שיטות הראשונים

ו ר , "הרמב"םכתב : על החרס וחזרתנור, או נטף מרוטבו ב פסחנגע ה נ  ת ַ ל ַ ַחְרסֹו ׁשֶּ ר ב ְ ש ָ ֵני  -ָנַגע ַהב ָ ְ ת ְמקֹומֹו, ִמפ  ִיְקלֹף אֶּ
ס, ְוָחַזר ֵאָליו  רֶּ ֹו ַעל ַהחֶּ ס. ָנַטף ֵמָרְטב  רֶּ הו א ְצִלי ַהחֶּ ְפרֹׁש  -ׁשֶּ ת ִ ָחה ׁשֶּ ָרק ְוַהל ֵ ָ ל ַהמ  כ ָ ת ְמקֹומֹו; ׁשֶּ ה  ִיְקלֹף אֶּ לֶּ צ ָ י ִ ׁשֶּ ו  כ ְ נ  ֶּ  -ִממ 

ר ָצִלי.ֲאסו ָרה,  ש ָ ֲהֵרי ֵאיָנה  ב ָ  9"ׁשֶּ

משום , (ו ב'"חולין צ) כמו בצלי שצלאו בחלבו רינן כולוסהא דלא א תוספותכתבו  :יטול את מקומו וחזר, מרוטבונטף 
הא ו ע.עפמפב וטדר, ן"רו א"ברשודעת  כ רוטב אינו מפעפע כל כך, דציר בעלמא הוא, ולא שומן."משא ,דחלב מפעפע

 11.ע"השופסק וכן  10.עםן טותבנו אינ, ולבטלו מפני שיש בו שישיםהיינו , סרוהו כולודלא א

                                                                                                                                                                         
חימם מתחילה הכלי , מכל מקום מדכתב סתמא, נכלל בזה אפילו אם אף דמקור דבריו הוא ממשנה דאין צולין על גבי האסכלא

אפשר דגחלים של מתכות על האש כל כך עד שנעשה כמו גחלת, גם כן אסור. ואפשר עוד לומר, דלמאי דמסיק רבינא כרוך ותני, 
ולא  דוקא לוחשותעוד כתב 'ליקוטי הלכות', ואפילו בשל עץ, , כמו לעניין בת כהן, ולהכי השמיטו הרמב"ם. וצ"ע. מתכות נמי שרי

 ת: רמב"ם )הל' קרבן פסח ח,י(. מאירי )ע"ה א', ד"ה תנור שהסיקו(. מקורועוממות. 
 . רש"י.דלא סגי ליה בקליפה אלא בנטילה יפה יפה בעובי, דשומן נבלע בתוכו הרבה, ואותו שומן מבושל מן החרס . 6
אל תאכלנו כי אם צלי "שום ואסור למיכליה לההוא רוטב שבתוך הסולת מ ,דמטוי רוטבו מחום הסולת, והוי צלי מחמת דבר אחר . 7

 ". רש"י.אש
ר ִיְבַחר כה(-)כד דברים, פרשת ראה, פרק יד . 8 קֹום ֲאׁשֶּ ָ ָך ַהמ  ְ י ִיְרַחק ִממ  ֵאתֹו כ ִ י לֹא תו ַכל ש ְ ְך כ ִ רֶּ ָך ַהד ֶּ ְ ה ִממ  מֹו  ה': ְוִכי ִיְרב ֶּ ו ם ׁשְ יָך ָלש  ֱאלֹהֶּ

ְכָך  י ְיָברֶּ ם כ ִ כ ָ  ה'ׁשָ ה ב ַ יָך. ְוָנַתת ָ ר ִיְבַחר ֱאלֹהֶּ קֹום ֲאׁשֶּ ָ ל ַהמ  ָיְדָך ְוָהַלְכת ָ אֶּ ף ב ְ סֶּ ף ְוַצְרת ָ ַהכ ֶּ ֹו. ה'סֶּ יָך ב   ֱאלֹהֶּ
וכן אם נטף מרוטבו על הסולת כמו שאמר יסיר אותו הסולת, לפי שאסור לאכול ממנו אלא מה וכן כתב הרמב"ם בפירושו למשנה: " . 9

משמע שהאיסור בזה הוא משום הגמרא )ע"ו א'( מצ"ב, שכן  ." ודבריורקאבל מה שנטף ממנו הרי הוא כמ שנשאר מחובר בגופו,
, וכפי שפירש רש"י במשנה )ועיין מש"כ במהד' הרב שנצלה הרוטב מן החרס, ורחמנא אמר 'צלי אש', ולא צלי מחמת דבר אחר

 . יב(-רמב"ם )הל' קרבן פסח ח,יאמקורות:  .(5קאפח, הערה 
ולפיכך  ,דומה קצת לרוטב שבקדרה ,או שמא כיון שנטף מרוטבו וחזר אליו .צריך נטילת מקום ,אלא שכיון שנפל למקום ידוע . 10

 ן."ר. שהוא יותר מן הקליפה ,דהיינו נטילת מקום ,הצריכו בו הכשר אמצעי
 . (אלא אימאה "ף, ד"חולין מא ב ברי)ן "ר. (ה שאני חלב"ז א', ד"חולין צ)תוספות  :מקורות. (ק לד"ס)א "ראה ביאור הגרוד קה,ה. "יו . 11
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ב " הרמב"ם וישרוף אותו קומץ כשאר קדשים פסולין. כתב, רש"י: יקמוץ את מקומו סולתהנטף מרוטבו על  ָנַטף ִמן ָהרֹטֶּ
ת  ֹלֶּ ֹו ַעל ַהס  ל  ת ְמקֹומֹו ְויַ  -ׁשֶּ .ִיְקמֹץ אֶּ ו  נ  ִליכֶּ  12ישרפנו.כתב וישליכנו או  והמאירי "ׁשְ

ֲֹהִנים )הל' קרבן פסח ח,יד( " הרמב"ם: כתב סך הפסח בשמן תרומה או מעשר שני ְתרו ָמה: ִאם ֲחבו ַרת ַהכ  ל ִ ן ׁשֶּ מֶּ ׁשֶּ  -ָסכֹו ב ְ
ָרֵאל: ִאם ַחי הו א  ִיש ְ ל ְ ; ְוִאם ׁשֶּ ב; ְוִאם ָצִלי  -יֹאְכלו  ו  ִויַנג ֵ נ  ת ַהִחיצֹון. ָסכֹו ב ְ  -ְיִדיחֶּ ִני ִיְקלֹף אֶּ ר ׁשֵ ַמֲעש ֵ ל ְ ן ׁשֶּ מֶּ ו   -ׁשֶּ נ  לֹא ַיֲעש ֶּ

ַאְר  ב ֵ מֹו ׁשֶּ ַלִים, כ ְ ירו ׁשָ ִני ב ִ ר ׁשֵ ֹוִדין ַמֲעש ֵ ֵאין פ  ֵני ֲחבו ָרה, ׁשֶּ ִמים ַעל ב ְ ְמקֹומֹו )מעשר שני ב,ח(.ד ָ  .."נו  ב ִ

דמתוך שהוא רך  ;בכל ענין מיירי בין חם בין צונן, תוספותכתבו  :ןאת החיצואם צלי הוא, יקלוף תרומה, בשמן סכו 
 א"והרמ ע."שוהפסק וכן . סוראתח רוצלי ווקא בדד ן"א ור"רשבודעת . ש"הראדעת ן וכ 13.אף על פי שאינו חם ,בולע
 14.ש"ראכפסק 

 שולחן ערוך

 (צא , הלכות בשר בחלב, סימן)יו"ד

ַפל ְלָמִליַח, ...  .ז נ ָ ו   ָצִלי רֹוֵתַח ׁשֶּ ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו, ב ָ  ֲאִפל  ַתְבִלין ְוהו א  .ֵעי ְקִליָפהנֶּ ל ב ְ הו א ְמֻתב ָ ָקִעים, אֹו ׁשֶּ ֹו ב ְ ְוִאם ֵיׁש ב 
ֹו, ָאסו ר.  ל  ֲאִפילו  ֵהם  ... הגה:ָצִלי רֹוֵתַח כ ֻ יָנא ָהֵכי ְוֵיׁש אֹוְמִרים ד ַ ית יֹוֵסף ְלַדַעת הראצֹוְנִנים, ד ִ ְוֵכן ֵיׁש ִלְנהֹג ִאם ֵאין  ה ְוטו ר(,"ש ובת")ב ֵ

ה ְפֵסד ְמֻרב ֶּ  .הֶּ
 (קה , סימןתערובות, הלכות )יו"ד

ֲחִתיָכה ׁשִ  ... ה.  ׁש ב ַ י ֵ י ׁשֶּ ִ ִלי, ַאף ַעל פ  צ ָ ַפל ְלָמקֹום ָידו ַע ֵמַהֲחִתיָכה ב ַ נ ָ ו ַע ׁשֶּ ְעפ  ִ ׁש לֹו פ  י ֵ ָבר ׁשֶּ ים ְלַבט ֵ ְוָכל ד ָ ִ ל ָהִאסו ר, ָצִריְך ׁש 
  ..ְנִטיַלת ָמקֹום.
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