
 

 ה' ניסן תשע"ה בס"ד, 

 )שבת קל"ח:(דבר ה' זו הלכה 

 הלכה שבועית בנושאים אקטואליים

 
 

 הגעלת כלים

 

 

 

 עיקרי ההלכות

 אין מצוה להגעיל כלים, אלא יש היתר להשתמש בכלים בלועים מחמץ, על ידי הגעלה. א.

. נכלל באיסור לאו של חמץ 2. אין חובה להגעיל 1 אין מברכים על הגעלת כלים מכמה סיבו: ב.

איסור ההגעלה לא הופכת . 4. בחמץ בלוע אין ממש 3 , ואין מברכים על מצוות לא תעשהבפסח

 להיתר אלא רק מפרידה ביניהם.

חובה לנקות את הכלים היטב לפני ההגעלה. לכלוך )כגון חלודה( שאין בו ממשות אלא רק  ג.

 חובה לנקותו. אין -מראה 

 

 א. האם יש מצווה להכשיר כלים לפסח?

 ם, גביעים ועוד.בכל שנה לפני פסח רבים נוהגים להגעיל כלים, סירים, סכו"

, או שהפסוקים מצוות עשהמקיים אדם שמגעיל כלים שבלוע בהם איסור, האם  םנחלקו הראשוני

, נצל מאיסורילה המורה לנו את הדרך עצה טובהאת אשר באש תעבירו באש..." הם בכלי מדין "

 ולהשתמש בכלים שבלוע בהם איסור. ואיך ניתן

המצוות )בה"ג, רס"ג, ך לדעת מוני כלים. מאיד תלוהסמ"ק יש מצוות עשה בהגע לדעת התוספות

 רמב"ם וסמ"ג( אין מצווה כזו.

 מברכים על הגעלת הכלים מחמת ארבע טעמים: אין ,בכל מקרה

 אפשר להשתמש בכלים חדשים ואין הכרח להגעיל את הישנים. - 

 מברכים על מצוות לא תעשה, הגעלת כלים היא חלק מלאו החמץ בפסח. אין - 

 איסור הבלוע בכליאין ממש ב - 

ברכים רק כאשר האיסור נהפך להיתר )כמו הפרשת תרומות ומעשרות, הטבל הפך מ - 

 .1רק הפרדנו את האיסור מההיתר )האיסור הבלוע בכלי ממנו(בהגעלה ולהיתר(,  

 

 ניקוי הכלים לפני ההגעלהב. 

 הראשונים למדו ממדרש חז"ל שלפני הגעלת הכלי יש חובה לנקותו.

  שני טעמים:לדין זה ניתנו 

 הלכלוך לא יאפשר לכלי לפלוט את הבלוע בו. - 

 מתחת הלכלוך עלול להיות חמץ ממש )ולא רק טעם בלוע( ולחמץ זה לא מועילה הגעלה. - 

הטעם שהתקבל להלכה הוא הטעם השני, לכן חובה לנקות היטב את הלכלוך על מנת שלא למעשה 

 2ממשות אלא רק מראה.חלודה שאין בה אין חובה לנקות ישאר שום חמץ על הכלי. אולם, 

  



 

 

 מקורות והערות

. בתוס' )ע"ז סז ב ד"ה א"ר יוחנן( כתבו שהגעלת כלים היא מצוות עשה דאו', וכ"כ הסמ"ק )סי' 1

 קצח( שהגעלת כלים הוי מ"ע דאו'.

אמנם בה"ג, רס"ג, רמב"ם וסמ"ג לא כתבו את הגעלת כלים בכלל מניין מצוות עשה, ולשיטתם צ"ל 

 ש בכלי.דהגעלת כלים היא רק אופצייה שנתנה תורה ע"מ שנוכל להשתמ

 בכה"ח )סי' תנא ס"ק ר( הביא שלש סיבות מדוע לא מברכים על הגעלת כלים:

 א. האורחות חיים כתב שאין מברכים משום שיכול להשתמש בכלים חדשים וממילא לא הוי מצוה.

ב. האו"ה כתב שעל טבילת כלים מברכים משום דהוי מ"ע, ועל הגעלת כלים לא מברכים משום דהוי 

 מצוות ל"ת.

הכה"ח כתב שאין מברכים כיון דהוי איסור בלוע ואין בו ממש )ונלענ"ד דלפי"ז יובן מדוע בביעור ג. 

 חמץ כן מברכים שהרי הוי ממש(.

הסבר נוסף ניתן להביא משו"ת ערוגת הבשם )למהרל"ל אב"ד בלחובר, יו"ד סי' לט אות ב( שדן מדוע 

דברי האו"ה שאין מברכים על לאוים אלא לא מברכים על ניקור גיד וחלב, והביא בשם הכנה"ג כעין 

 רק על מ"ע, ומה שמברכים על עריות היינו משום מ"ע דקידושין. 

והערוגת הבשם הקשה על כך מנדה שמברכת בטבילתה וזאת אע"פ שקיי"ל שטבילה בזמנה אינה 

 מצווה, וא"כ אינה אלא לאו ואעפ"כ מברכת.

רק אם ע"י המצווה נהפך האיסור להיתר, כגון לכן כתב הערוגת הבשם דמברכים גם על לאוים, אך 

נידה שנטהרה ע"י טבילתה, או כגון טבל שניתקן ע"י הפרשתו, אך בניקור גיד וחלב הגיד והחלב 

 נשארו באיסורם וכל כה"ג לא שייך לברך.

וא"כ ה"ה להגעלת כלים שהרי הכלי תמיד היה היתר אלא שנבלע בו איסור )שהרי קיי"ל שאין אומרים 

בכלים אלא רק בטעם הבלוע בכלי( וע"י ההגעלה לא הפך הטעם להיתר אלא שרק יצא מהכלי חנ"ן 

 ובכה"ג לא שייך לברך.

 

 ".אך את הזהב, אמר אך לחלוק חלודה שלהןאות כ"ב( " א"זוטא פל)ספרי . איתא ב2

תא קא ל לדידי חד"ל רבינא לרב אשי הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו א"א( "ב"ל עובגמ' פסחים )

ל אנא כעין חדתא קאמינא קתייהו בטינא "ל תינח מר דאפשר ליה דלא אפשר ליה מאי א"עבדינן א

 ".ר"ופרזלייהו בנורא והדר מעיילנא לקתייהו ברותחין והלכתא אידי ואידי ברותחין ובכ

 ."יןלא צריך לאותבינהו בנורא אלא פרזלייהו כי קתייהו נמי סגי להו בהגעלה ברותח -והלכתאופרש"י "

 וא"כ מסקנת הגמ' דא"צ ליבון לסכינים אלא די בהגעלתם ברותחים בכ"ר.

 



 

 

וקודם לכן צריך לשופו ולנקותו ( "1וכתב הרא"ש )פסחים פ"ב סי' ז וכ"כ בשו"ת הרא"ש כלל יד אות א

יפה דבענין אחר לא יפלוט. ותניא בסיפרי אך את הזהב ואת הכסף מכאן שצריך להעביר החלודה. 

" ואין יכול לנקותן יפה בתוך הגומות לא מהני בהו הגעלה וצריכין ליבון ,שיש בהן גומות הילכך סכינין

וא"כ הרא"ש פסק את דברי הגמ' הנ"ל למעשה דדי בהגעלה בכ"ר, אמנם מוסיף הרא"ש גם את דברי 

הספרי שחייבים קודם להגעלה לשפשפם ולנקותם שאל"כ לא תועיל ההגעלה ויהיה חייב לעשות 

 כ הטור.ליבון, וכ"

בתחלה קודם שיגעיל הכלים מנקה היטב כל הכלים בפנים וכ"כ האגור )סי' תשמב( דה"ה לכל הכלים "

ובחוץ מן החלודה. וידקדק היטב אם יש טלאי בכלי שנדבק בו מאז שנשתמשו בכלי אין להגעילו אך 

 ."ילובהסרת הטלאי ואם יש כלי שיש לו נקבים דקים ולשם יש חלודה שא"א להסירה אין להגע

לעומתם השבלי הלקט )הביאו ב"י סע' ג( הביא בשם רש"י שכתב שכלים הבלועים מחמץ א"צ 

 להעביר החלודה מהם.

וקודם ההגעלה צריך לשופם יפה  ..ר ומותרין."סכינים מגעילן בכלהלכה פסק השו"ע)סי' תנא סע' ג( "

אם יש בו גומות ואינו יכול  במשחזת או ברחיים להעביר כל חלודה שבהם קודם הכשרם. הילכך

 ."לנקותו יפה, אין מועיל לו הגעלה לבד וצריך ליבון במקום הגומות

וא"כ השו"ע פסק כדברי הרא"ש והטור והאגור שצריך לנקות את הסכין מחלודה וכד' קודם ההגעלה 

 )ואם א"א חייב ליבון(.

הוריד דווקא חלודה שיש בה כתבו הט"ז )ס"ק ו(, חק יעקב )ס"ק יח( ומשנ"ב )ס"ק כב( שהחובה ל

קצת ממשות )דדווקא אז יש לחוש שמא יש מתחתיה חמץ( אך אם אחר שהוריד הממשות נשארו 

 כתמי חלודה ללא ממשות אין מעכבים את ההגעלה.

עו"כ המשנ"ב )ס"ק כא( שאין חייב להוריד את החלודה דוקא במשחזת אלא אפשר בכל דבר 

 שיורידה.

דם לכן צריך לשופו ולנקותו יפה דבענין אחר לא יפלוט. ותניא בסיפרי וקוהרא"ש כתב בטעם הדבר "

" ומשמע לכאו' דס"ל לרא"ש דאם החמץ אך את הזהב ואת הכסף מכאן שצריך להעביר החלודה

 .2מכוסה בחלודה לא יפלט לחוץ

אמנם הט"ז )ס"ק ו( ביאר את הלימוד בספרי שכוונתו שחוששים שמא יש מתחת לחלודה חמץ בעין 

 " וכ"כ הגר"ז )סע' טו(.שמא יש באותו מקום ממש מן החמץ והחלוד' מכסהו ולזה לא מהני הגעלה"

                                                 
 וע"ע בס' הגעלת כלים )פ"ו ס"ק ב( שהביא עוד הרבה ראשונים שכתבו כדברי הספרי והרא"ש.1

ובספר הגעלת כלים )פ"ו ס"ק ב ד"ה הטעם( הביא גם מהאו"ה, צידה לדרך )וכתב שם שבליבון אין חשש זה כיון 2

 ם( והלבוש שכתבו כטעמו של הרא"ש.כוח המימשיפה כוח האש 



 

 

 ובקר"נ )שם ס"ק א( ביאר את דברי הרא"ש הנ"ל ע"פ דברי הט"ז.

דכתיב בפרשת הגעלת כלי מדין אך את הזהב וגו' כלומר רק את הזהב וכ"כ במשנ"ב )ס"ק כב( "

ד מועלת הגעלה להפליט הבלוע אבל כשיש שם חלודה יש דהיינו כשאין שם חלודה רק זהב בלב

לחוש שמא יש שם משהו מן החמץ והחלודה מכסהו ולזה לא מהני הגעלה כי אין הגעלה למה שהוא 

 ."בעין

]בס' הגעלת כלים )עמ' קעז( הביא נפק"מ בין הטעמים, והיא במקרה שברור שאין החלודה מכסה 

געלה העלה שוב חלודה, למ"ד שהחלודה מונעת מהבלוע חמץ וכגון שהעביר את החלודה ולפני הה

בכלי לצאת צריך שוב להעביר את החלודה, אמנם למ"ד שהעברת החלודה היא משום חשש חמץ 

 בעין הרי שבכה"ג שודאי אין חמץ בעין לא צריך לחזור ולהעביר את החלודה.

 יכו לנקות הכלי.והביא שהפרמ"ג נסתפק בספק זה ותלה את ספקו במחלוקת הנ"ל בטעם שהצר

והביא שם משו"ת משנה שכיר שהכריע בספק זה להחמיר. אמנם בס' הגעלת כלים )פ"ו סע' ג( 

 הכריע להקל בספק זה[.


