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♦ כלי זכוכית אינם בולעים♦ מה הקשר בין כלי זכוכית ללב?

דף עא/א והיית אך שמח

חתונה בליל הסדר
שאי הבינו  הם  דבר  של  בסופו  השתכנעו.  שניהם  כך  אחר  מוזר.  נשמע  היה  זה   בהתחלה 

אפשר.

אביה של כלה פלונית הציע, לערוך את החתונה ב…ליל הסדר. הוא ניצול שואה, והמשפחתיות 

חשובה לו עד מאד. לבו רגש בעת שדמיין את עצמו יושב בליל הסדר מוקף בכל בני המשפחה, 

בתו בשמלת כלה והשמחה בוקעת רקיעים. אמרו לו: "ר' יהודי, "אין מערבין שמחה בשמחה", 

המועד"  בשמחת  נישואין  שמחת  לערב  שאין  מפני  במועד,  נשים  נושאים  שאין  היא  הלכה 

)מועד קטן ח/ב, שו"ע או"ח תקמ"ו, אהע"ז סי' ס"ד סעי' ו'(. האכן כן? הרי בגמרתנו אנו למדים, כי מן 

הפסוק )דברים טז/טו( "והיית אך שמח" למדנו, כי מצוות שמחת יום טוב אינה כוללת את ליל 

 החג הראשון! לפי שהמילה "אך" באה למעט, וחז"ל דרשו למעט מכך שמחת יום טוב בלילה

הראשון.

ובכן, בעל שאגת אריה )סימן ס"ח( נוקט, כי אכן מדין תורה אין מצוות שמחת יום טוב בלילה 

הראשון של יום טוב, אך חכמים תקנו לשמוח בלילה זה ]ועיי"ש שכותב, כי מדברי הרי"ף עולה שאינו 

סובר כן[.

אולם, הגאון רבי חיים הלוי מבריסק זצ"ל מסביר )חידושי הגר"ח סי' ס"ח וסי' ס"ט ואהלי אהרן ח"ב 

יום טוב מן  יום טוב תקפה מצוות שמחת  כי גם בליל  עמודים ר"ז-ר"ח, ממנו הועתק לחי' הגר"ח(, 

התורה, ומצווה זו מורכבת מחלקים אחדים, וגמרתנו הממעטת את ליל יום טוב מחיוב השמחה 

מתייחסת לאחד מהם בלבד, כדלהלן.

שם  הגמרא  צבעונין.  בבגדי  ונשים  ביין  שמחים  אנשים  כי  נלמד,  )קט/א(  המסכת  בשלהי 

מוסיפה, כי בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר - בשר קרבן שלמים, ועתה שאין 

בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין.

סיפור מימי
מלחמת העולם הראשונה

הסיפור הבא נמצא לאחר מלחמת העולם הראשונה, 

ביומנו האישי של קצין מודיעין גרמני ששירת בעיר 

וורשה בתקופת המלחמה.

התקבלה  הימים  באחד  כי  הקצין,  מספר  ביומנו 

חשודה  תנועה  על  במשרדו,  מודיעינית  ידיעה 

בעיר  היהודי  שברובע  החצרות  באחת  המתרחשת 

וורשה. בפרטי הידיעה נמסר, כי עגלונים מגיעים אל 

החצר בזה אחר זה, עגלותיהם ריקות מכל סחורה 

והם נעלמים בתוך החצר הגדולה.

התיאור  שמן  מפני  מיידית,  בדיקה  חייבה  הידיעה 

עלה חשד כבד למעשה ריגול.

הקצין יצא אל הכתובת המצויינת בלוויית שני אנשי 

 - בתופעה  בעיניו  וחזה  המתחם  אל  צפה  ביטחון, 
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אין כוונת הגמרא שרק לאחר שחרב בית המקדש חלה חובת שמחה ביין, אלא שאחר שחרב בית 

המקדש, נותרה שמחה זו בלבד. הא ראייה שבסוגייתנו נאמר, כי גם בזמן שבית המקדש קיים, 

כאשר חל יום הראשון של החג בשבת, משמחו "בכסות נקיה ויין ישן". הרי לנו, שחובת השמחה 

ביין לא התחדשה רק לאחר חורבן הבית.

יין ובגדי צבעונים, ושמחה  הרי לפנינו שתי צורות של שמחה: שמחה בדברי חול - מאכלים, 

במאכלי קודש - בשר שלמים.

נראה, הוא אומר, כי הפסוק "והיית אך שמח" בא למעט מחובת השמחה בליל החג את אכילת 

בשר השלמים, אולם לא פקעה חובת השמחה בו ביין ובגדי צבעונים וכדומה.

מדוע אכן דורשים למעט מן הפסוק את שמחת אכילת בשר שלמים בליל יום טוב ראשון של 

חג? הביאור פשוט ביותר. כדי לשמוח באכילת בשר שלמים יש להקריב קרבן שלמים. בלילה, 

כידוע, אין מקריבים קרבנות. יש, איפוא, להקריב את הקרבן בערב יום טוב. זאת, כבר לא חייבה 

תורה. כלומר, הסברה נותנת כי מן המיעוט "אך" נלמד, שאין אדם חייב לעסוק בערב יום טוב 

בענייני השמחה של יום טוב. לפיכך דרשו חכמים למעט את קיום מצוות שמחת יום טוב באכילת 

שלמים בליל יום טוב ראשון בלבד… לפי זה, מובן היטב שבליל יום טוב אחרון של חג, קיימת חובת 

אכילת שלמים גם בלילה, שהרי את קרבן השלמים שיאכל בלילה, מקריבים בעיצומו של החג, בו 

קיימת חובה לעסוק ולדאוג לענייני מצוות שמחת יום טוב.

התבשרו  שכאשר  נאמר,  פנחס(  )סוף  בילקוט  מבריסק.  הגר"ח  שמביא  מעניין  במדרש  נחתום 

בני ישראל שחג שמיני עצרת יהיה סמוך לחג הסוכות - ולא חמישים יום לאחריו, כהפרש שבין 

חג השבועות לחג הפסח ]ראה במדרש שם לעיל, שכך ראוי היה להיות[ אמרו: "זה היום עשה ה' נגילה 

ונשמחה בו" ]עוד נאמר שם, שיש להסתפק אם לשמוח בהקב"ה או ביום. אמנם הפסוק אומר "נגילה ונשמחה 

בו" - בהקב"ה[.

מדוע אמרו "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" ]ומה הספק אם השמחה היא ביום או בקב"ה[?

הגר"ח מסביר, כי לו היה חג שמיני עצרת נחגג לבדו, לא היתה מצוות שמחת יום טוב באכילת 

שלמים בלילו… ברם, אחר שהוסמך לחג הסוכות, קיימת חובה זו אף בלילה של שמיני עצרת ]וספק 

המדרש הוא, אם השמחה בקרבן שלמים או ביין ובגדים צבעוניים, ועל כך פושט המדרש: "נגילה ונשמחה בו", בקב"ה, 

בבשר קרבנות המוקרבים לו[.

דף עד/ב שאני לב דשיע

מה הקשר בין כלי זכוכית ללב?

אחת השאלות בענייני הגעלת כלים, היא הגעלת כלי זכוכית. כידוע, כלי שבלוע בדפנותיו טעם 

של מאכל אסור, אין להשתמש בו מפני שטעם זה יחזור ויפלט אל התבשיל שבתוכו. לשם כך 

יש להגעיל את הכלי ולהפליט ממנו את טעם האיסור הבלוע בו. דינם של כלי זכוכית לא נתפרש 

בחז"ל. ושתי שאלות בדבר: האם בולעים המה? ואם כן, האם יש להם תקנה בהגעלה?

בנושא זה קיימת מחלוקת גדולה המורכבת משלש דעות.

אם  ולפיכך,  בהם,  המתבשל  התבשיל  מטעם  בולעים  זכוכית  שכלי  סבורים,  רבים  ראשונים 

בישלו בהם מאכל אסור הרי הם טעונים הגעלה ויש מהם שביארו, כי דינם ככלי מתכות, כיוון 

שלעניין טבילה שוו בדיניהם ומשום כך יש להם תקנה בהגעלה )או"ז ח"ב הל' פסחים סי' רנו", דף נ"ח 

ועיי"ש שיש שתמהו מה  עמוד ב', בשם ר"ש מפלייזא, וראשונים נוספים המובאים בספר הגעלת כלים עמוד שי, 

ענין הגעלה לטבילה(. הדעה השנייה בראשונים נוקטת, שהחמירו לדמותם לכלי חרס שאין הגעלה 

)רבינו יחיאל מפאריז הובאה בהגמ"י בדיני  מועילה להם, לפי שכלי זכוכית מיוצרים גם הם מן החול 

הגעלה שבסוף הל' חמץ ומצה ובמרדכי ע"ז פ"ב סי' תקעד ובב"י או"ח סי' תנ"א(.

כלי זכוכית אינם בולעים: אולם, רוב הראשונים סוברים, שכלי זכוכית אינם בולעים כלל ועיקר! 

לדעתם, ניתן להשתמש בכלי זכוכית למאכלים בשריים וחלביים בזה אחר זה, בתנאי שיהיו נקיים, 

כמובן, משום שלא נבלע בדפנותיהם מאומה מן המאכל המתבשל בהם.

ונעלמים  הריקות  עגלותיהם  עם  חונים  עגלונים 

לאן שהוא בתוך החצר.

בעקבותיו  עלה  העגלונים,  אחד  אחר  הקצין  בלש 

בחצר,  שעמד  בבניין  העליונות  הקומות  לאחת 

ונכנס עמו יחד אל תוך אחת הדירות. משנפתחה 

שני  ניצבו  בו  גדול  בחדר  הקצין  הבחין  הדלת 

שולחנות ארוכים, לידם ישבו העגלונים בכובעיהם 

זקן מסביר  ואיש  המיוחדים, רכונים על הספרים, 

להם דבר-מה.

מיד הבין הקצין, כי לא עלה על אסיפת מורדים, 

וכי לא יזכה בעיטור כל שהוא על חשיפת תא טרור 

מפני  במקום  נשאר  זאת  ובכל  מרגלים,  רשת  או 

שסקרנותו בערה בו.

מה  העגלונים,  אחד  אל  בלאט  פנה  נא,  לי  אמור 

עושים כאן?

ואנו  העגלון,  השיב  מדרש,  בית  מתקיים  כאן   -

לומדים בו.

- הרי לא יום כיפור היום ולא ראש השנה, מה אתם 

עושים כאן?!

- אנו באים הנה כל יום כדי ללמוד גמרא.

י"ח-כ"ד שבטפסחים ע"א-ע"ז

עמוד 2 



באופן מפתיע, דימו הראשונים את כלי הזכוכית ללב. במה דברים אמורים? כידוע, הלב מכיל 

עורקי דם. גמרתנו אומרת, כי טרם בישולו יש לקרוע את הלב כדי שייצא הדם שבעורקיו, והיה 

אם לא קרעו לפני בישולו, "קורעו לאחר בישולו ומותר".

מדוע לא חששו חכמים שהדם שהתבשל עם הלב נבלע בדפנות הלב? אומרת הגמרא: "שאני 

לב דשיע". כלומר, בשר הלב חלק ביותר וקשה ואינו בולע!

הראבי"ה )הובא בהגמ"י שם(, מראשי המתירים כלי זכוכית בלא הגעלה, מסתייע בגמרא זו ומסיק, 

כי אף כלי זכוכית אינם בולעים לפי שהם חלקים וקשים יותר מכלי מתכת )דבריו מצוטטים בראשונים 

רבים, ראה בהגעלת כלים עמוד ש"ח, ועיין גם שו"ת הרשב"א ח"א סי' רל"ג ור"ן במסכתנו לעיל ל/ב, דף ט/א מדפי 

הרי"ף(.

מקור זה של הראבי"ה עורר משא ומתן רב. התבואות שמש )סי' מ"ו ס"ק ד'( תמה, מניין שניתן 

לדמות כלים לבשר? יתכן שכלי חלק בולע אף שבשר חלק אינו בולע?! זאת ועוד, כאשר נעיין 

בדברי התוספות בסוגייתנו )ד"ה שאני( נבחין, כי הם מעירים שבשר הלב חלק אמנם, אך חלקלקותו 

מונעת ממנו לספוג דם בלבד, ברם, שומנים נספגים בו גם נספגים. מכאן, שגם אם נקיש בין הלב 

לבין כלי הזכוכית, אין לנו כל מקור כי דברים חלקים אינם בולעים שומן!

הלכה למעשה פסק השולחן ערוך )או"ח סי' תנ"א סעיף כ"ו(: "כלי זכוכית… ואפילו משתמש בהם 

הרמ"א  זאת,  עם  להו".  סגי  בעלמא  ובשטיפה  בולעים,  שאינם  הכשר  שום  צריכים  אין  בחמין, 

)שם( כותב: "ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו וכן המנהג באשכנז 

ובמדינות אלו" ]ועיי"ש במשנה ברורה לגבי בדיעבד, וכן איך לנהוג במקום שאין להשיג כוסות לפסח[.

דף עו/א חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר

מדוע נחלקו אמוראים בדבר שאפשר לבדוק?
ונחקור: האם כאשר  נניחם זה על גבי זה  ניטול שני מאכלים, בשר רותח וחמאה קרה,  הבה 

להיפך, כאשר הבשר למטה  דווקא  או  אליה את טעמו,  הוא מעביר  מונח מעל החמאה  הבשר 

והחמאה מעליו, היא סופגת מטעמו, ואולי, אין זה בכלל משנה מי מונח על גבי מי?

השאלה הזו נראית כלקוחה ממעבדה העוסקת בחקר המזון, אך למעשה עוסקים בה שניים 

נחלקו  הם  מדוע  להבין,  מנסים  לדורותיהם  הפוסקים  ואכן  ושמואל,  רב  האמוראים,  מגדולי 

בעובדות שאפשר להוכיחן במחקר או בטעימה מן המאכל.

העליון גובר או התחתון: תחילה נקדים, כי כאשר שני מאכלים קרים נוגעים זה בזה, אין הם 

פולטים טעם. ברם, אם אחד מהם רותח, עלול טעמו של האחד לעבור אל זולתו, ובזאת בדיוק 

נחלקו רב ושמואל, האם "עילאה גבר" או "תתאה גבר". לדעת רב "עילאה גבר", לעולם המאכל 

העליון גובר על התחתון. ולפיכך, אם העליון רותח - נחשבים שני המאכלים כמי שהתבשלו יחד, 

אך אם העליון קר, אין אלא לקלף את המקום שבו נגעו זה בזה ודיינו.

גבר", בדיוק להיפך. המאכל התחתון הוא הקובע. אם הוא חם,  וסובר "תתאה  שמואל חולק 

את  קולף  אלא  נאסר,  המאכל  אין  קר,  הוא  ואם  יחד,  שהתבשלו  כמי  המאכלים  שני  נחשבים 

המקום שנגעו זה בזה ודיו.

לכאורה, נחלקו רב ושמואל בהשפעת החוקים הפיזיקליים; מדוע, איפוא, הם לא ערכו בדיקה 

וטעמו משני המאכלים כדי לדעת מי מהם צודק?

)יו"ד סי' צ"א במש"ז ס"ק ז'( מתייחסים  הנודע ביהודה זצ"ל )שו"ת יו"ד קמא סי' כ"ח( והפרי מגדים 

ופעמים  גובר  העליון  פעמים  בנידון,  חד משמעית  מסקנה  אין  כי  עולה,  ומדבריהם  זו  לשאלה 

התחתון, והדבר תלוי בנסיבות ובתנאים המשתנים ממקרה למקרה, שהרי בכל מאכל יש מאפיינים 

שונים, וכגון, ברי לכל, שמעלות החום של מאכל ספוג שמן, עולות בהרבה על חומה של עוגת 

טורט שהוצאה מן התנור. וכמו כן, מאכל מזונות קפוא שהוצא מן המקפיא, אינו מגיע לדרגת 

קיפאון של מים.

במה, איפוא, נחלקו רב ושמואל? במקרים בהם אי אפשר לטעום מן המאכל כדי לבדוק אם 

קיבל טעם, הן מפני שאי אפשר לטעום הימנו, והן מפני שבנסיבות הגלויות לעינינו אין אפשרות 

לקבוע אם החום גבר על הקור או להיפך. או אז, יש להלך אחר ה"רוב", אחר רוב המקרים ובזאת 

הם נחלקו. רב סובר, כי ברוב המקרים "עילאה גבר" ושמואל סובר, כי ברוב המקרים "תתאה גבר" 

)ראה עוד פרי מגדים שם ובצבי לצדיק שם(.

ברצונך  האם  אזניו.  למשמע  האמין  לא  הקצין 

יום ביומו  לומר לי, כי אתם מתאספים כאן מידי 

ושומעים הרצאה בתורת המשפט היהודי?

- זהו בדיוק, ענה איש שיחו.

הקצין השתומם והתפלא, חזר למשרדו ממשימת 

אצלנו  הדעת  על  היעלה  ביומנו:  ורשם  הבילוש 

יום,  יום  תתכנס  עגלונים  שחבורת  בגרמניה, 

יום עבודה מפרך, כדי לשמוע הרצאה מפי  אחרי 

פרופסור למשפטים?

הוא לא הבין.

אבל רבבות היהודים העמלים לפרנסתם מבינים, 

יום  כל  נועד  לא  כי  ויודעים,  חשים  מרגישים, 

השעה  אל  להגיע  כדי  אלא  המפרך,  העבודה 

המתוקה והטובה, בה הם זוכים להסתופף באהלה 

העולם מהבלי  ולהטהר  הימנה  ליזון  תורה,   של 

הזה.

בברכת התורה, העורך

המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין, או בעובדה מרתקת שניתן 
ללמוד מהם מוסר השכל, מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי, 

 ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה. כתובתנו: ת.ד. 471 בני ברק.
mendelson@meorot.co.il :פקס: 03-570-67-93 דוא"ל

ישראלגדוליבברכת 

גומרים ש״ס
ב-5 דקות ליום,

זוכים בשפע גדול 

להתנסות חינם התקשר עכשיו: 3764*

״... ובודאי בלימוד המשניות כלול כל התורה כולה״
מרן שר התורה
הגר״ח קנייבסקי שליט״א

מרן ראש הישיבה
הגר״ג אדלשטיין שליט״א

פסחים ע"א-ע"ז י"ח-כ"ד שבט

עמוד 3 



הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

אבי מורי יעקב פניגשטיין ז"ל
ב"ר אריה לייב ז"ל
כ' שבט תשע"ה

תנצב"ה
הונצח ע"י ידידינו הר"ר שאול יצחק
פניגשטיין ומשפ' שיחיו - בני ברק

הר"ר שמחה אריה אנסבכר ז"ל

ב"ר ברוך מרדכי וציפורה יבדלחט"א

נלב"ע אור לי"ז בשבט תשס"ז

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

הר"ר אברהם יוסף אפרים הלוי ז"ל
ב"ר חיים בצלאל ז"ל

נלב"ע י"ט בשבט תשנ"ז

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו ידידינו

הר"ר ישראל לוי ומשפ' שיחיו - בני ברק

לעילוי נשמת
מרת שרה מרגלית ע"ה
)לבית גוטמן( ב"ר יעקב ז"ל
נלב"ע י"ט בשבט תשס"ה

תנצב"ה
הונצחה ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

ר' משה פריימן ז"ל
ב"ר אליהו ז"לץנלב"ע י"ז בשבט תשס"ה

תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

מרת רבקה זלדה פרידמן ע"ה

ב"ר שלמה זלמן ז"ל נלב"ע כ"ג בשבט תשס"ח

תנצב"ה

הונצחה ע"י ילדיה שיחיו

מתי אין אפשרות לבדוק? למשל, בנידון שלפנינו, בו הונחו מאכלי בשר וחלב זה על זה. יהודי, 

אינו רשאי לבדוק, כי אם אכן יטעם מן החמאה ויווכח שנטמע בה טעם הבשר, נמצא שעבר על 

איסור בשר בחלב. יש, איפוא, לאתר נכרי, כדי שיטעם. אם אין נכרי, הולכים אחר ה"רוב".

עדיין לא נחה דעתו של בעל הערוך השולחן )יו"ד סי' צ"א(. היתכן, הוא שואל, שיניחו שור הבר 

רותח על פיסה זעירה של חמאה ונקבע כי "תתאי גבר", שהחמאה הקרה נותרת במריה ומתגברת 

על שור הבר הרותח?! הרי עינינו רואות שהבשר אינו מושפע במאומה מקרירות החמאה, וזו נמסה 

ומבעבעת מיד? כמו כן, להיפך, אם ניצוק גלונים של חלב קר על חתיכה קטנה של בשר רותח, 

נקבע ש"תתאי גבר", שהבשר הרתיח את החלב? כיצד יתכן הדבר?!

מסיק בעל ערוך השולחן: "ויראה לי ברור", שרב ושמואל דיברו במקרה ששני המאכלים זהים 

בכמותם. או אז הם נחלקו, מי מהם גובר על זולתו. אך וודאי, שבמקרים בהם אחד המאכלים רב 

וגדול מזולתו, הוא הקובע.

דף עו/א רב אמר עילאה גבר ושמאל אמר תתאה 
גבר

מי יודע מי גבר
זצ"ל  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון  שהה  כאשר 
היו  בו  אחד  למקום  פעם  נקלע  הברית,  בארצות 
שני בתי כנסת יחד: אורתודוקסי ורפורמי, זה מעל 

זה.
הכנסת  לבית  אפילו  להכנס  בר  ברוך  רבי  סרב 
או  גבר  עילאה  אם  אמר,  יודע,  מי  האורתודוקסי. 
)הרב  יתכן שהאחד הושפע משכנו…  גבר…  תתאה 

הדומה למלאך(.

פנינים

י"ח-כ"ד שבטפסחים ע"א-ע"ז
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