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אין צולין את הפסח לא על השפוד ולא על 

האסכלא. בא לידי כמה פעמים שצלאו כבד 

והניחו הכבד על חרסו של בתנור גרוף מאש 

תנור, ואסרתי כי אין כאן מקום להדם לזוב, ודמו 

כפולטו כך אחר כך נבלע בתוכו, ואין זה דומה 

לצולה על הגחלים דהיינו בישרא אגומרי 

דמסקינן לקמן ע"ב דהלכתא משאב שאיב, 

דשאני גומרי שטבע האש לשאוב הדם ואינו 

ום מניחו לחזור להבלע בבשר, ועוד דשם יש מק

לדם לזוב, אבל חרסו של תנור אף שהוא רותח 

מ"מ אינו אש ואין טבעו לשאוב הדם, וגם אין 

לדם מקום לזוב. פשוט היה בעיני שאסור. ואח"כ 

נתתי אל לבי דהרי משנתינו מיירי באסכלא 

שאינו מנוקבת כדאמרינן לקמן דף ע"ה ע"א, 

ואעפ"כ אי לאו משום דצלי אש בעינן ולא צלי 

ר, וכמו שפירש"י במשנתינו בד"ה מחמת דבר אח

אסכלא וכו' וכולהו חד טעמא, הרי שהטעם רק 

משום דהוי צלי מחמת דבר אחר, וקשה תיפוק 

 וחוזר משום דמא שאין מקום לדם לזוב ליה

 

 סימן ע"ו|  חוות דעת ביאורים. ד

)א( מלזוב. עיין ט"ז ס"ק ט' והטעם דכל זמן דחום  

האש כו'. מהאי טעמא נראה לי דאם הונח בשר שלא 

לצלי, דאם שלט בו כח נמלח אצל תנור חם, דמותר 

האש להפליטו מפליטו לחוץ, ומה שלא שלט בו 

להפליטו יפלוט אחר כך על ידי צלי כשיוגמר 

צלייתו. וכן מוכח בסימן ס"ח ]סעיף ט[ גבי מליגה 

באפר חם, דאין חשש שם רק משום לב וכבד. אמנם 

לקדרה ע"י מליחה נראה מדברי הרשב"א בתורת 

ר ג עט, א[ דאסור, הבית הארוך דף ע"ה ]בית ג שע

רק לצלי מותר, וז"ל, דכל דם שנפרש ע"י האש ונבלע 

במקום אחר אינו יוצא ממקום שנבלע ע"י מלח אלא 

 בכח האש כו', ע"ש. אמנם אם מונח במקום שאם
 

  יורה דעה סימן עג | פתחי תשובה . ז

עי' בשו"ת הר הכרמל חיו"ד סימן י"ד באמצע  -)א( וצולהו 

התשובה שכתב דנוהגין היתר לצלות כבד בתוך התנור האופה 

בשעה שבוער רחוק מהאש ואין חוששין לא משום שנתבשל 

הכבד בדם הזב תחתיו ולא להכשיר מקום זה בתנור והכל מטעם 

מניחו להבליע ומכלהו ומייבשו עכ"ד  לפי שהאש שואבו ואין

ולע"ד היתר זה קלוש מאד. ומכלהו ומייבשו לא שייך אלא בדבר 

מועט כגון טיפה כמ"ש לקמן סימן צ"ב סעיף ו' והכא עינינו רואות 

שפולט דם הרבה בב"א. שוב ראיתי בצל"ח בפסחים ר"פ כיצד 

צולין שכתב שכמה פעמים בא לידו שאלה הנ"ל ואסר וכתב ג"כ 

הטעם כי אין מקום לדם לזוב ודמו כפולטו אח"כ נבלע בתוכו כו' 

וכתב עוד שנלמד מדין האסכלא שם שגם בדבר שהוחם באור 

טבעו להוציא דם וא"כ אם הסיק התנור וגרף כל הגחלים ותלה 

באויר התנור הכבד או בשר לצלות באופן שאינו נוגע למטה 

גם ע"ז ועי'  בחרסו של תנור שפיר מקרי צלי ושרי ושוב פקפק

בט"ז לעיל סימן ס"ה שכתב דמותר לצלות כבד על הנייר והביא 

ראייה מדמותר לצלות המוח בקרומו על האש ועי' בשו"ת תשובה 

מאהבה ח' א' סימן פ"ד ובתשובת הגאון בעל נו"ב ז"ל שם שהשיגו 

על הט"ז גם בספר בינת אדם שער או"ה סימן מ"א פסק לאסור אף 

 בדיעבד ע"ש:

 , פרק ח'חסבן פרק|  רמב"ם. ז

י. הסיק את התנור וגרף את כל האש ותלהו בתנור וצלהו הרי זה 

אסור שאין זה צלי אש, חתכו ותלהו על גבי גחלים הרי זה צלי 

אש, צלהו על גבי סיד או חרסית או חמי טבריה הרי זה אסור שאין 

זה צלי אש, כיצד צולין אותו, תוחבו מתוך פיו עד בית נקובתו 

של עץ ותולהו לתוך התנור והאש למטה ותולה כרעיו ובני בשפוד 

מעיו בתנור חוצה לו ולא יתנם בתוכו שזה כמין בישול הוא, ושפוד 

 של רמון היו בוררין לצלייתו כדי שלא יזרוק את מימיו ויבשלהו.
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 ת כבד בתנוריצלי
 

ונבלע בפסח. וראיתי שהראב"ד כתב בפ"ח 

מהלכות קרבן פסח הלכה ט' על מה שכתב 

הרמב"ם לפיכך אם היה כלי מנוקב כדי 

וט בו האור צולין עליו, כתב הראב"ד שתשל

והוא שלא יגע בכלי שהרי אמרו נגע בחרסו של 

תנור יקלוף את מקומו. וכתב הכסף משנה אפשר 

דרבינו נמי בלא נגע מיירי. וכן פירש"י לקמן דף 

ע"ה ע"א ]ד"ה מנוקבת[. ואם כן באינו מנוקבת 

אפילו אינו נוגע באסכלא כגון שתלוי באויר 

סור שנצלה מחום האסכלא כי האסכלא אפ"ה א

האסכלא מפסקת בינו ובין האור, ואם כן לכך 

ליכא חשש משום דמא שהרי יש לו מקום לזוב 

 באסכלא גופה בתוכה.

ועכ"פ יצא לנו קולא אחת, שגם בדבר שהוחם 

באור טבעו להוציא הדם, ואם כן אם הסיק 

התנור וגרף כל הגחלים ותלה באויר התנור בשר 

בשר למטה אינו נוגע בחרסו לצלות, באופן שה

של תנור, שפיר מקרי צלי, ואין בו איסור מחמת 

 דם כמו שמותר בשר על שפוד שעל האש.

 

ישפך שם מים לא יצאו מיד, דהיה נאסר במליחה 

מטעם כלי שאינו מנוקב משום דהוי כנכבש בצירו 

פ"ח סימן מט[ משום דהציר לדעת הרא"ש שם ]חולין 

מתכנס תחתיו והוי כנכבש בצירו, הכי נמי חיישינן 

שיצא ציר וכיון דהוי בכלי שאינו מנוקב הוי כנתבשל 

בצירו. וכן אפילו בצלי גמור נראה דצריך לצלותו על 

גבי גחלים דדינו ככלי מנוקב, וכענין שאמרו בש"ס 

במקום ]פסחים עד, ב; חולין צג, ב[ בישרא אגומרי, או 

שאם ישפך מים יצא מיד דהוי ככלי מנוקב. אבל אם 

צולה אותו על גבי כירה במקום שאם ישפך מים לא 

יצאו מיד, דאסור במליחה, אסור נמי בצלייה, דהוי 

כנתבשל בצירו, דצליה דינו כמליחה, וכיון שהדם 

 מתכנס תחתיו הוי כנתבשלה בדמה:
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