סימן צג
קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב
הערה :כל מה שנתבאר בסימן זה לעניין כלי שבושל בו בשר ,ה"ה להיפך דהיינו אם בושל בו חלב .וכן כל דין בישול
שנתבאר כאן ה"ה שימוש בדבר שהיד סולדת בו .דין נותן טעם לפגם נשנה גם בסי' קג ס"ה ובסי' קכב.

א(.א )1כלי 1שבישלו או כבשו 2בו חלב או בשר ,אפילו 3אינו בן יומו (עסי' קכב ס"ב) ,אין
להשתמש בו בכלי לדברים מהמין השני (שו"ע ס"א) .ואפילו בצונן (רמ"א סי' קכא ס"ה ,עי"ש הדין
בשעת הדחק) ודינים אלו הם גם לגבי כיסוי הכלי כפי שיתבאר ברמ"א בסמוך.

בישל חלב או
בשר בכלי
מהמין השני

ב(.א )2המנהג להחמיר שלא להגעיל כלי בשרי כדי להפכו לחלבי או להיפך
תקט סקי"א במשנ"ב שם כה ,ועי"ש כיצד מותר) ,אא"כ מכשירו לפסח שאז מותר להחליפו מבשרי
לחלבי (משנ"ב סי' תנא סקי"ט).

כלי
שינוי
למין השני

(מג"א סי'

 1ברייתא (תוספתא תרומות פ"ח הי"ב) בגמ' (זבחים צו :וחולין צז .וקיא ,.בב"י סוד"ה ומ"ש וכו' דאם) קדרה שבישל בה בשר לא יבשל
בה חלב ואם בישל בנותן טעם.
 2דכבוש כמבושל (חולין קיא :וסי' קה ס"א).
 3ואפילו באיסור דרבנן (פת"ש שם אות ב) ,ואפילו בספק איסור דרבנן (רעק"א סי' קג ס"ה ,בפתחי מגדים עמ' שפד).
התחיל לבשל בכלי שאינו בן יומו ,לא ימשיך לבשל בו אלא יעביר את הבישול לכלי אחר (כה"ח אות יח ודרכ"ת
אות טו) .לא העביר לכלי אחר ,וכ"ש אם בישל כנ"ל במזיד ,יש לקונסו (עסי' צט ס"ה וו) ולאסור התבשיל (שו"ת רדב"ז,
בדרכ"ת שם סקט"ז).

א
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ג(.א )3בישל 4בסיר 5מן המין השני תוך כ"ד 6שעות מבישול המין הראשון ,להשו"ע
(ס"א) יטעם 7קפילא 8את הקדרה אם יש בה טעם חלב (דיני טעימת קפילא נתבארו בסי' צח) ,ואם
 4ואם הוא בשר בהמה והכלי בן יומו ,נאסר מן התורה ולוקה על אכילת המאכל ,דאטעם כעיקר דאורייתא
במין בשאינו מינו (במו שיתבאר בסי' צח ס"ב .פמ"ג פתיחה ד"ה טעם).
 5כדי להבין ההלכה על בוריה יש להביא כאן דין נטל"פ בכלים ,אף שעיקר דין נטל"פ יתבאר בסמוך.
בברייתא בגמ' (ע"ז לו .לח :וסז ):נחלקו ר"מ ור"ש אי נותן טעם לפגם אסור או מותר ,דלר"מ אסור ולר"ש מותר.
ובברייתא בפרק בתרא שם (עה ,:בב"י סי' קג ס"ה) מבואר כיצד יש להכשיר את כלי הגוי ,שמה שבלע ע"י ליבון
טעון ליבון וכו' .ואם נשתמש בכלים ללא הכשר הראוי להם כל אחד כדינו דהיינו עד שלא יטביל ושלא
יגעיל ושלא ילבן ,תני חדא אסור ותני חדא מותר .ומבארת הגמ' שהברייתא האוסרת ס"ל דנטל"פ אסור,
והמתירה ס"ל דנטל"פ מותר.
ומקשה הגמ' למ"ד נותן טעם לשבח ,כיצד יבאר את איסור התורה של גיעולי גויים שנאמר גבי כלי מדין
(במדבר לא ,כג .פסחים מד ,:ורש"י ע"ז שם ד"ה גיעולי) כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש ,היכי משכחת לה איסור ,הלא
הטעם שבכלי פגום .ופריק רב חייא בריה דרב הונא ,דלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא ,דקדרה בת
יומא לאו נותן טעם לפגם הוא אלא לשבח.
והדר קמקשי דאי קדרה שאינה בת יומא לא נאסרה ,מכאן ואילך לשתרי ,דהיינו שיהא מותר לכתחילה
לבשל בה אחר שתהא לאו בת יומא ,דשהרי טעם זה כלל לא נאסר .וקתריץ דגזירה מדרבנן באינה בת
יומא אטו בת יומא ,והיינו שאם קדרה שאינה בת יומא תהא מותרת יש לחוש שמא יבשלו בה בעודה בת
יומא וייאסר התבשיל שבקדרה.
ומקשינן דלמ"ד נטל"פ אסור [דאיהו ר"מ וכדלעיל] דגמיר להא דאסור מהאי קרא דגיעולי גויים וס"ל דאסר
רחמנא אף ששם הוא טעם פגום (כמבואר בדף סז :הובא במילואים לסימן קג) ,כיצד משמע מהפסוק שגם טעם פגום
אוסר ,הלא אפשר להעמיד את הפסוק דווקא בקדרה בת יומה ,אבל קדרה שאב"י שטעמה פגום לעולם
אימא לך דשרי ,ומתרצינן דהך מ"ד ס"ל דקדרה בת יומה נמי מפגם פגמה ,וכמבואר בגמ' לעיל (סז :הנ"ל).
ולהלכה פסקו הפוסקים שנטל"פ מותר (ב"י ריש הסימן ור"ן ע"ז מ .ד"ה דתניא בב"י סוף סימן קג) .וראה הערה בסמוך.
 6ראה הערה לעיל דברי הגמ' דלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה .והנה בגמ' הוזכר רק 'בת יומה' ,אך
לא הוזכר אם הכוונה ל'יום' או ל'יממה' שלמה.
ורש"י (סז :ד"ה לאו ופסחים מד :ד"ה והכא אסור) וכן בדף עו (ע"א ,כביאור תוס' שם ד"ה בת) ודעת ר"ת (בתוס' שם וברא"ש ע"ז פ"ה סי' לו,
ובספר הישר שו"ת סי' יב ,ואו"ז פסקי ע"ז אותיות רנט ורס) דמיירי שבישל בה הגוי היום והיינו 'בת יומה' ,אבל אם בישל בה
אתמול נפגם טעמה ע"י לינת לילה .והוכיח ר"ת כן מדין עיבור צורה (זבחים עז ).שבשר שעבר עליו לילה הוי
עיבור צורה וטעון שריפה משום נותר .ומ"מ כתב ר"ת בספר הישר שם שאין להתיר אלא אחר לילה שלם,
אף שלגבי עיבור צורה סוף הלילה הוא שמעביר את צורת הבשר ,וכ"כ תוס' שם בדעתו.
ודעת רבינו שמואל (הביאו או"ז והג"א הנ"ל) ר"י (בסמ"ג לאוין עח) סה"ת (הלכות או"ה סי' עה ,והביאו בהג"א סי' ט) וכן החמירו תוס'
בע"ז וכן הכרעת הרא"ש הנ"ל וטור (כאן וכן בסי' צג וקכב) ,שלא נחשב אינו בן יומו עד שישהה מעת לעת ,וסיים
הב"י דהכי הוי סוגיין דעלמא .וראה בסי' קג ס"ז בריזה מקרה סומכים על רש"י ור"ת.
 7בברייתא הנ"ל תנינא ואם בישל בנותן טעם.
והדרך לשער טעם נתבאר במימרא דרבי יוחנן בגמ' (צז .ועסי' צח ס'א ונתבאר שם) שכשאפשר לשער ע"י קפילא
משערים וכשא"א כגון במין במינו או כשאין קפילא משערינן בששים ככל איסורי תורה (שם צח ,).והרמ"א
(שם) ס"ל דאין לסמוך האידנא על טעימת נכרי ולכן לעולם יש לשער בששים כמו שיתבאר בסי' צח ,וכפי
שנחלקו בסימן הקודם (ס"ב).
והטור כתב 'אסור' בסתם .ותמה הב"י דנהי דבעינן לשער נגד הקדרה כולה ואין ששים בתבשיל שבקדרה
נגד בליעת כולה וכמו שיתבאר בסמוך ,מ"מ היה לטור לכתוב שאסור בנותן טעם כדעת הרא"ש (חולין פ"ז סי'
כט) והרמב"ן (חי' חולין צח .ד"ה כל איסורין) שהביא הטור בסי' צח .ואף שסובר הטור שכשאין ששים אין הקפילא
נאמן הלא כתב הרשב"א (תוה"א ב"ד ש"א א ע"ד) והביאו הטור שם דהיינו כשנתערב גוף האיסור אך לא כשנתערב
טעם בעלמא כדהכא דבכה"ג שרי אף כשאין בו ששים )( .א.
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אין גוי ישער בששים 9נגד הקדרה כולה( 10ב"י ורמ"א ס"א); ולהרמ"א
כאן סק"א) אין לסמוך על טעימת נכרי אלא יש לשער בששים בכל אופן ,וכתב כה"ח
(אות א ,וראה מש"כ בזה בסי' צח ס"א) שמנהג בני ספרד בזה כהרמ"א.

(סי' צב וצח ס"א כביאור ש"ך

 8ראה בסי' צח (ס"א וכן בסי' צב ס"ב) שנתבאר אם הוא בקי בטעימה א"צ שיסיח לפי תמו דלא מרע אומנותיה,
אך נכרי בעלמא צריך שיהא מסל"ת.
והטור כתב שאסור בכל אופן .וכדי להבין קושיית הב"י על הטור [ד"ה ומ"ש רבינו דאם ,אף שקושיא זו אינה
נוגעת כ"כ לעניינינו אלא סי' צח] יש להקדים קצת דין טעימת קפילא שנתבאר בגמ' (חולין צח .).נחלקו
הראשונים בגדרי טעימת קפילא כמו שיתבאר בב"י בסי' צח (כמ"ש הגר"א שם סוסק"ה ועשפ"ד שם אותיות ד וכט ,ובסי' צח
ביארנו יותר)  .וארבע שיטות בדבר ,ונביא את אלו הנוגעות לעניינינו א .דעת ר"י (תוס' צט .ד"ה במאי) ורא"ש (חולין פ"ז
סי' כט) שסומכים על קפילא גם בפחות מששים ,ובששים אי"צ קפילא כלל אפילו הוא לפנינו .ב .דעת רמב"ן
(חי' חולין צח .ד"ה כל ,הביאוהו רשב"א חי' ד"ה כל ותוה"א ב"ד ש"א טז .ור"ן לד .ד"ה מין) רשב"א (תוה"א שם) ור"ן שיש חילוק ,שכאשר
האיסור ניכר ואפשר להוציאו מן התערובת ולא נתערב אלא צירו וטעמו מועיל קפילא גם בפחות מששים,
ואם יש ששים לא צריך קפילא ,ואם נתערב גוף האיסור צריך ששים ולא מהני קפילא .וראה בסי' צח שם
דעת רש"י והרמב"ם.
ותמה הב"י כאן על הטור שכתב שאם בישל בקדרה מן המין השני אוסרת ,מדוע לא כתב הטור שאפשר
לתת לקפילא לטעום והיינו כמ"ש הרא"ש הנ"ל שסומכים על קפילא אף כשאין ששים ,וממילא אף
שבקדרה אין ששים נגד דפנותיה וכמ"ש הרא"ש (פסחים פ"ב סי' ז) וכמ"ש למעלה בסמוך ,וכיון שצריך לשער
נגד כל הדפנות כמבואר בגמ' וכ"כ למעלה בסמוך ,מ"מ היה להטור לפרש שמועיל קפילא אף בפחות
מששים ,ואם נאמר שסובר כדעת הרמב"ן והרשב"א שלא סומכים על קפילא אם אין ששים ,הלא אינם
סוברים כן אלא כשיש ממשות איסור בכלי ,אך אם אין ממשות איסור בכלי אי"צ ששים וסמכינן אקפילא,
והיה על הטור לכתוב שבאופן זה טועמו קפילא ואם אין טעם של המין השני מותר ,וכלשון הברייתא
שהבאנו בתחילת הסימן שרק אם יש בנותן טעם אסורה ולא בכל אופן.
 9ואם בישל בכלי של ששה ליטרים שליש בשר או חלב ושני שליש שאר תבשיל כגון ירקות או מים ,כתב
החמודי דניאל (בבדי השלחן סק"ט ובביאורים שם) שאי"צ לשער ששים ביחס לכל הדפנות אלא רק ביחס לשליש
מהן דהיינו שני ליטר ,ולכן אם בישל אח"כ תבשיל מן המין השני בשיעור שש ליטר יש ששים נגד הדפנות.
אבל אם בישל רק חלב או בשר בכלי בלא דברים אחרים ,אף שבישל רק שני ליטר יש לשער ששים ביחס
לדפנות כולם ,שהרי לא היה בשעת הבישול טעם נוסף והבישול מפעפע בכל הכלי (זבחים צה ונתבאר בסי' צב ס"ה.
שפ"ד ב).
ואם לא בישל בכלי ירקות אלא מים ,נעשה ברוטב בשרי ,ואם הוא עב יש לשער ששים כנגד כל הרוטב,
ואם הוא רוטב שאינו עב אלא שלשה רבעים מים והשאר בשר ותבלין ,במקום הפסד ישער לפי הבשר
בלבד (הנהגות השואל עם הנשאל ח"ב אות ב ,במעדני השלחן אות ה).
 10מסקנת הגמ' (חולין צז :וטוש"ע סי' צח ס"ד) לגבי כחל (נתבאר בסי' צ) דבכוליה משערינן דאי במאי דנפיק מיניה מנא
ידעינן ,וכן פסקו תוס' (הביאם רשב"א תוה"א שם ע"ג) רמב"ן (חולין צז :ד"ה לדידיה) סה"ת (סי' מח ,בב"י שם) רשב"א (שם וקצר שם ע"א)
ומשמעות הר"ן (לה .ד"ה וכחל עצמו) לגבי בליעת קדרה שיש לשער בכולה ולא רק כנגד הנפלט ממנה כאשר
לא ידוע בבירור כמה בושל בה כדלקמיה ,ואף בכלי מתכת יש לשער בכל הדפנות (סי' צח שם ,בש"ך כאן סק"ב).
אבל הראב"ד (תמים דעים סי' ז והביאו רשב"א שם ,בב"י כאן ד"ה כתב בעל העיטור) סובר שיש לחלק בין איסור שאינו חוזר
להכשרו ככחל או קדרה של חרס שאינה נכשרת לעולם (פסחים ל ):אך קדרה של מתכת וכיו"ב אין משערים
בכולה אלא אומדים באומד יפה כמה יצא ממנו .ונתבאר שם שאין הלכה כן ,ומשערים בכל הדפנות אף
בכלי מתכת ,וכמ"ש הש"ך כאן (סק"ב).
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וכיון 11שבקדרה רגילה אין ששים נגד תכולתה (טוש"ע או"ח סי' תנב ומשנ"ב שם סק"י) אלא
בקדרה 12דקה ורחבה (ב"י סוד"ה כתב בעל העיטור ,ראה בהערה איך משערים זאת) ,בד"כ הקדרה13
 11רא"ש (פסחים פ"ב סי' ז) הביאו הטור באו"ח (סי' תנב) ועמשנ"ב שם (סק"י).
 12וכדי לשער זאת יביא כלי מלא מים גדול יותר מהקדרה האסורה ,וישפכו את המים ,ויניח באותו כלי
את הקדרה האסורה ,ואז ימלאו את הכלי הגדול באותם מים עצמם ,והמים היוצאים מהכלי הם שיעור
ששים (זו לכאורה כוונת ראבי"ה סו"ס אלף קא הביאו המרדכי חולין סי' תרפה ,בד"מ אות ג ,ועיין כה"ח אות ג) וכעי"ז נתבאר בתוספתא
בנזיר (פ"ד ה"א) שהביא רש"י (חולין קח :ד"ה גדי) ,ועי' שו"'ע או"ח (סי' תנו ס"א וכה"ח שם אותיות ט וי ובסי' צד אות ו).
 13והפוסקים האריכו בדברי בעל העיטור לעניין בישול בקדרה ,ונביא כאן את השיטות בקצרה ,ואמנם לא
נפסקו דבריו להלכה ,וקדרה אפילו אינה בת יומה טעונה הכשר ואין לבשל בה לא בשר ולא חלב .ולהבנת
הדברים ראה שו"ת רעק"א (מהדו"ק סי' פג ופד).
כתב בעל העיטור (ח"ב שער ראשון יד  ,:ועי' חת"ס שו"ת יו"ד סי' פד וחי' ע"ז עו .שכתב שנפלה טעות בדברי העיטור כפי שהעתיקם הטור) שאם
בישל חלב בקדרה בשרית ויש ששים בקדרה נגד דפנותיה [ראה לקמיה כיצד ייתכן הדבר] ישנן שתי דעות
אם מותר לבשל בה .ולדעה הראשונה מותר לבשל בה מהמין האחרון שבושל בקדרה ,דהיינו שמותר
לבשל בה חלב אע"פ שהיא קדרה בשרית .וטעם הדבר משום שכיון התבשיל האחרון שנתבשל בה מותר
שהרי היה ששים בחלב ביחס לבשר הבלוע בסיר ,הרי שגם טעם הבשר הבלוע בסיר בטל ,והקדרה עצמה
ניתרת ע"י בישול החלב .ולדעה שנייה אסור כיון שמבואר בגמ' (פסחים ל :ועשו"ע או"ח סי' תנא) דכלי חרס אינו
יוצא מידי דפיו לעולם פי' אין לו תקנה בהגעלה לפי שפולט מעט מעט ואין ההגעלה מוציאה את האיסור
כולו מן הכלי ,א"כ מהמין שבישל בה עתה אינו יכול לבשל כיון שבלוע בה מהמין הראשון ,ומהמין
הראשון דהיינו הבשר אינו יכול לבשל בה כיון שהמין האחרון דהיינו החלב שבלוע בה אינו בטל ,ולכן
לדעה זו אין תקנה.
ובעל העיטור גופיה חולק על שתי הדעות הללו ומכריע שלא זו בלבד שאי"צ שבירה ,ולא זו בלבד שיכול
לבשל מהמין האחרון דהיינו החלב ,אלא יכול לבשל בה מאיזה מין שירצה דהיינו אפילו מן החלב.
ותמה הטור על הדעה הראשונה (כביאור משב"ז א) כיצד התיר לבשל בה מהמין האחרון דהיינו החלב ,הלא
מבואר בגמ' הנ"ל שאפילו הגעלה במים שהם פרווה אינה מועילה לכלי חרס שפולט תמיד מעט מעט ,וכי
בישול חלב עדיף מהגעלה .וקושייתו תתבאר בסמוך .והטור עצמו אוסר לבשל בה חלב בכלי שטף
כבסמוך (ארוך מש"ך ד"ה בטור).
ואח"כ הביא שיטת רבינו פרץ וסייעתו שנביא בסמוך על דברי השו"ע שאין לבשל בקדרה לא בשר ולא
חלב אלא רק פרווה ,אלא טעונה הגעלה כדי לבשל בה בב"ח ,ואם הוא כלי חרס אין לו תקנה .ואח"כ מביא
הטור את שיטת הרשב"א שתובא לקמיה שאם בישל דבר פרווה בקדרה בשרית יכול לבשל בה אח"כ חלב
כיון שכבר נתמעט כח בליעת הבשר שהיה בלוע בה קודם בישול החלב ונקלש עד שלא ראוי לחול עליו
איסור בשר בחלב .ודווקא בבשר או פרווה וחלב שהם מיני היתר ,אבל אם בלע איסור אין לכלי תקנה
לבשל בה היתר ולהקליש את האיסור ,והכלי צריך הגעלה או ליבון כדינו.
והקשה הב"י (ד"ה כתב בעל העיטור) על הטור מדוע תמה רק על הדעה הראשונה [שהתיר לבשל חלב בשנית אחר
שבישל חלב בקדרה בשרית] כיצד התיר לבשל 'חלב' כיצד נחשב בישול החלב כהגעלה לבשר הבלוע ,הרי
היה לו להקשות על בעל העיטור שהתיר לבשל 'מאיזה מין שירצה' ,והיינו לבשל אפילו בשר לאחר
בישול החלב ,וא"כ היה על הטור לתמוה יותר על בעל העיטור ,מדוע התיר לבשל בשר מיד לאחר חלב
ולא חושש לבליעת בב"ח ,ומדוע הקשה רק הדעה הראשונה המתירה בישול חלב אחר חלב.
עוד העיר הב"ח שמדברי בעל העיטור מוכח שלא חשש לפליטת הבשר בחלב ,משום שבעל העיטור עצמו
כשהביא את הדעה האוסרת כתב שטעמה משום שכלי חרס אינו יוצא מדי דפיו ,והיינו שהגעלה אינה
מועילה ,ולמרות זאת מיד לאחר שהביא דעה זו כתב בעיטור שמותר לבשל כל מין שירצה ,הרי שבעל
העיטור לא חשש לפליטה ע"י בישול החלב השני אף שהוא כלי חרס ,וא"כ מדוע הוסיף הטור וכי לא עדיף
מהגעלה ,הלא מהעיטור מוכח שלא חשש לזה.
ולהבין דברי מהר"י ן' חביב ראיתי להציג בזה מש"כ בספר טוש"ע המבואר הקדמה לדיני הגעלה .היתר
ע"י הגעלה היינו שנותן הכלי הבלוע מאיסור ברותחים ,והכלל הוא כבולעו כך פולטו היינו באותו האופן
שהכלי בלע טעם האיסור דהיינו על ידי בישול דבר בקדירה ,באותו האופן גם יפלט טעם האיסור מן הכלי;
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והתכולה 14נאסרים לבשל בה בין בשר ובין חלב ובין (שפ"ד ריש אות ג) פרווה ,להשו"ע
אם אין גוי ולהרמ"א בכל אופן ,ואף אחר מעת לעת שהרי קיבל טעם בב"ח
מושבח ,ולכן אסור אף אחר מעל"ע (שפ"ד שם בביאורם).

ולדוגמא כלי הבלוע מנבילה שיתנו אותו בכלי מלא רותחים יפלט טעם הנבילה הבלוע בכלי אל המים
הרותחים .וא"ת מה מועיל הגעלה זו הרי הנבילה הנפלטת מהכלי ונבלעת במים אוסרת המים ,ואלו שוב
נבלעים בכלי וחוזרים ואוסרים הכלי כבראשונה .וי"ל שנותנים הכלי במים רותחים מרובים שיש בהם ס'
נגד הבליעה האסורה; ועוד י"ל שמקדימים ומסלקים הכלי מתוך מי ההגעלה טרם שנחו המים מרתיחתם,
ואז אין הכלי בולע ממי ההגעלה; ועוד י"ל שכאשר טעם הנבילה נפלט אל מי ההגעלה ושב אל הכלי הוי
נ"ט בר נ"ט .עכ"ד .ועתה נבאר דברי מהריב"ח.
מהר"י ן' חביב (הביאו בב"י שם) ביאר בדעת בעל העיטור ,שבישול החלב בקדרה בשרית [היינו כל בישול חלב
בקדרה בשרית אם יש ששים בחלב שמבשל ביחס למה שבדפנות] הוא כהגעלה לבשר הבלוע בסיר ע"י
הששים שבחלב ביחס לבשר הבלוע בדפנות הסיר .ומה שלא חוששים שהחלב נבלע בשעת הבישול בסיר
הבשרי ונעשה בליעת בב"ח בכלי ,אין החלב שמבשל עכשיו נבלע בסיר כלל ,דאיידי דטריד למפלט לא
בלע (חולין קיב ונתבאר בסי' ע ס"א) ,והיינו אם נזהר לשפוך את החלב קודם שינוח מהרתיחה שאז אינו נבלע בסיר
וכנ"ל ,וסובר בעל העיטור שהבשר הבלוע בקדרה נפלט ע"י בישול החלב ,דמה לי מים ומה לי חלב ,הא
מ"מ הסיר נגעל מן הבשר ע"י מה שמתבשל בו ,והחלב אינו נבלע בו כלל וכנ"ל .ולכן התיר העיטור לבשל
בה בין בשר ובין חלב [כלומר לבשל בו חלב אחר בישול החלב הראשון שהגעיל את הסיר] ,שהרי הסיר נעשה
'פרווה'.
ותמיהת הטור על העיטור לדעת מהר"י ן' חביב היא שאף אם נאמר שטעם החלב שהיה בסיר לא נבלע
דהקדרה טרידא למפלט ולא בלעה וכנ"ל ,ולכן יוכלו לבשל בו בשר ,הלא טעם הבשר הבלוע בסיר משכבר
לא נפל ט ,דמי עדיף מהגעלה דאמרינן דלא מהניא ובכל בישול ובישול יוצא מעט בשר ,ואם היה מבשל
רק בשר ניחא שהרי החלב לא נבלע כלל בסיר אלא הגעיל חלק מהטעם שבו ,ואין חשש במה שפולט כל
פעם בשר שהרי מבשל רק בשר ,אבל כשמבשל בו חלב הלא הבשר נשאר בסיר ונפלט מעט מעט בחלב
המתבש ל בו ,ולכן הקשה הטור רק על בישול חלב ,ולכן חלק הטור על בעל העיטור וסובר כרבינו פרץ
שהביא לאחר מכן.
ובב"ח ובערוך השולחן תירצו קושיית הטור שבעל העיטור סובר כהרמב"ן גבי כלי חרס שאע"פ שאינו
יוצא מידי דפיו לעולם מ"מ הטעם שנותר בו אחר ההגעלה נקלש ,ובאופן דהתירא בלע אינו נאסר .וא"כ
גם כאן טעם הבשר שנותר בו אחר ההגעלה שהוא היתר קלוש הוא ואין בו די כדי לאסור לבשל בו חלב.
ודברי הט"ז והש"ך בנקוה"כ יתבארו בהערה הבאה.
והפלתי (משב"ז סוסק"א עי"ש במה שהשיב דהטור לא הקשה כלל על העיטור) כתב שודאי אין כוונת הטור להקשות על בעל
העיטור איך מותר לבשל בה בשר ,שהרי יש ששים בקדרה לדעתו ,ואין כאן ביטול איסור לכתחילה שהרי
לעולם לא תבא בקדרה לידי איסור וכדיון כלי שדרך להשתמש בו בשפע שנתבאר בסי' קכב ,אלא כוונתו
להקשות על המ"ד השני שאוסר לבשל בו מיהא בשר ,הרי שחושש לבליעות ,וא"כ גם חלב יהא אסור
לבשל בו.
ועל מה שהביא הטור את דברי בעל העיטור שכתב שייתכן שיהא ששים בתבשיל ביחס לדפנותיו ,תמה
הב"י על הטור כיצד ייתכן הדבר הלא הטור עצמו כתב באו"ח (סי' תנב) בשם הרא"ש שבסתם תכולת קדרה
אין ששים ביחס לדפנותיה ,וכתב שאולי סובר בעל העיטור כהראב"ד שהבאנו לעיל שסובר שאי"צ לשער
ביחס לדפנות כולם אלא רק ביחס לאיסור הבלוע בהן אפילו בקדרה ישנה שבישלו בה כבר [דבקדרה
חדשה אם בישל תבשיל בפחות משיעור הדפנות לכו"ע משערים רק ביחס לתבשיל כמבואר בסי' צד ס"א .ותמה
הנקוה"כ בסוף הסימן על הב"י דהא מודה הראב"ד בכלי חרס שאינו פולט דבכוליה משערינן ,וכמו שכתב הב"י
עצמו בסי' צח בשם הראב"ד .וכתב ששמא כוונת הב"י שהטור יסבור בכלי חרס מה שהראב"ד סובר בשאר כלים,
וסליק הנקוה"כ בצ"ע] ,ותירוץ שני תירץ הב"י דמיירי בקדרה רחבה ודקה וכמו שכתבנו למעלה.

 14ראה הערה קודמת .ועתה נבאר דברי הט"ז (כביאור פמ"ג ופרי הדר על הפמ"ג) .ויש להקדים
לג :ועי' שו"ע או"ח סי' תנא לעניין הלכה) בעו מאמימר על כלי חרס מצופין באבר אם מועילה להם הגעלה ,ופשט להם

קצת .בגמ' (פסחים ל :וע'ז
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שיעור סיר מתכת הוא חמשה עשר אחוזים ממשקלו הכולל .וכגון מאה גר'
ישער ששים כנגד חמשה עשר גרם (בא"ח שנה שנייה פרשת קרח אות ב בכה"ח ד) ,וי"א שנים עשר
אחוזים (זב"צ בכה"ח ד) ,והכריע הכה"ח בהפ"מ או שעת הדחק כהי"א.
וכל מה שנאסר הסיר משום שאין ששים נגד דפנותיו ,הוא דווקא אם בישל
בשר בלא מים או ירקות ,אך אם בישל עם מים או ירקות וידוע שיעור אחוז

דחזינן להו דמידיתי דהיינו בולעים מבחוץ ,וכיון שבולעים מדכתיב (ויקרא ו ,כא) גבי כי חרס שבושלה בו
חטאת ישבר ובכלי מתכת ומורק ושטף במים ,דהטעם שכלי חרס ישבר הוא מפני שבולע ואינו פולט.
והקשו תוס' (פסחים שם ד"ה מן התורה) מה ההוכחה מכלי חרס ,הלא הפסוק הוא על קדשים ,וכמו שמוכח בגמ'
בזבחים (צה ):שהסתפקה אם לומר שאפילו אם לא בישל בכלי החרס אלא רק תלאו לבשר החטאת באויר
דיהא התנור טעון שבירה וכלשון הגמ' 'בישול בלא בלוע' ,חשיב לה קרא כבלוע .ותירצו תוס' (כביאור מהרש"ל
ומהר"ם שם) שההוכחה היא מכך שמועילה מן התורה הגעלה לכלי מתכת אפילו אם בישל בו בישול גמור,
וא"כ יש לומר שסברת הגמ' היא שמה שאסרה התורה גבי קדשים כלי חרס אפילו שלא בלע הוא מפני
שבחולין אם בישל בו בישול גמור הכלי אינו פולט ,שאם לא כן אלא היא חומרא בקדשים היה נאסר גם
כלי מתכת ,אלא ע"כ שכלי חרס חמור מפני שאינו פולט ,וכיון שכך מדוע לא מועילה הגעלה לכלי ,אלא
בהכרח שבאמת גם בחולין אם בישל בו בישול גמור שדרגתו בקדשים הוא שבישל בו בישול בא בלוע ג"כ
אין הגעלה מועילה.
והט"ז עצמו הקשה על דרך מה שסובר מהר"ם מרוטנבורג (שו"ת דפוס ברלין כת"י פארמא סי' תקטו ,במרדכי חולין סי' תרעט)
שהביא הב"י בסי' צב (ס"ה) שמה שמבואר בגמ' שכלי שבושל בו קדשים מפעפע הבישול ונבלע בכל הקדרה
הוא דווקא בקדשים אבל לא בחולין .והקשה הט"ז א"כ מדוע למדה הגמ' ממה שאסרה התורה כלי חרס,
נימא שאף שאמנם אסרתו תורה מפני דכלי חרס מידייתי מ"מ לא הצריכה תורה שבירה אלא בקדשים
אך לא בחולין ,כשם שאם יתלה בשר חולין אסור בתנור ודאי שיועיל לו הכשר ,ונימא אפוא דיהני לכלי
חרס הכשר בבליעה גמורה בחולין .וכתב הט"ז שלקושיא זו לא יועיל תירוץ התוס' דחזינן דכלי חרס
בלעי ,משום שזה מיישב רק מה שהקשו דלמא גזה"כ היא גבי קדשים ,וע"ז מבואר שאינו גזה"כ אלא אכן
כלי חרס בולע ,אבל עדיין קשה שכל דין זה נאמר רק בקדשים ולא בחולין.
וכתב הט"ז שמכח הקושיא השנייה סובר בעל העיטור שלעולם מן התורה מועילה הגעלה אף אף כלי
חרס שבלע ע"י בישול ,וכל מה שהצריכה התורה שבירה בכלי חרס הוא דווקא בקדשים אבל לא בחולין.
ומדרבנן אמנם גזרו להצריך שבירה בכלי חרס שבלע איסור אטו קדשים דבעי שבירה.
והנה כל גזירת חכמים היא בכלי שבלע איסור ,אך במקרה שכתב בעל העיטור שבישל בשר ואח"כ בישל
חל ב ,הלא לעולם לא היה איסור בכלי ,לפי שבישול החלב הוא הגעלה לכלי והמיצא את כל טעם הבשר,
ונבלע בו החלב שמבשל עתה.
ולפ"ז יבוארו הדעה הראשונה שהביא בעל העיטור וכן דעת בעל העיטור עצמו .שהדעה שהתירה לבשל
בו חלב בלבד ולא בשר סוברת שכיון שיצא ממנו טעם הבשר ונכנס חלב יהא מותר לבשל בקדרה חלב
מכן ואילך ,כיון שיצא ממנו טעם החלב ,אך בשר אסור לבשל בו אפילו אחר מעל"ע מבישול החלב כיון
שמבליע בבשר טעם פגום של חלב ונטל"פ אסור לכתחילה ,ודעת בעל העיטור שמתירה לבשל בכלי בין
בשר ובין חלב הוא מפני שאם אמנם נחוש לגזירת חז"ל שלא לבשל כלי משום שאינו בן יומו ,יש לנו לחוש
ולהצריכו שבירה משום שפולט מעט מעט ,ויהא אסור לבשל בו גם חלב ,והכלי אין לו תקנה ,אלא בהכרח
שבאופן שלא יבוא לידי איסור משום שיש ששים וגם החלב מגעיל את הבשר ,סובר בעל העיטור שלא
החמירו חכמים להצריכו שבירה כמו בכלי חרס שבלע איסור ממש ,שרק שם גזרו חכמים אטו קדשים
אבל לא בכלי שבלע היתר שאם נחמיר נצטרך לשברו ויבא לידי פסידא.
וכתב הפמ"ג שלדעת בעל העיטור כסברת הט"ז בכלי מתכת אין הכי נמי דטעון הגעלה במים ולא מהני
ליה בישול חלב .עוד כתב שלדעת הט"ז בביאור העיטור לא התיר אלא לבשל אחר מעל"ע ולא בתוך
מעל"ע ,וכתב שבבעל העיטור לא משמע כן.
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הבשר ביחס לתבשיל ,ישער רק את כמות הבשר ,וכמבואר בהערה לעיל
החמודי דניאל ,וכ"כ כה"ח אות ח).
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ד(.א )4לדעת 15הש"ך( 16נקוה"כ סק"ב) ורעק"א
באו"ח סי' תנא סכ"ה ממה שביאר לעיל שם סי"ג) ,כלי שבלע בשר ואח"כ בלע חלב ע"י האור ולא
( 17סי' קכא בשם הפר"ח ועי' שו"ת סי' מט וכתב וחותם סי' מה ,וכ"פ הגר"ז

 15הפוסקים כאן האריכו דברי הרשב"א ,ולרוב הפוסקים שאין הלכה כדבריו ואסור לבשל בסיר כלל בלא
הגעלה ,ורק הנקוה"כ פסקו להלכה וביאר בדבריו שכוונתו כאמור למעלה ,וראיתי לבאר היטב לפי שהוא
עיקר גדול בדיני איסור והיתר .ולהבין את דבריו יש להקדים את דברי הגמ' בע"ז ,ודברי הרשב"א יתבארו
בהערה הבאה.
במשנה בהשוכר את הפועל (ע"ז עה ):מבואר ששיפוד ואסכלא [רשת צלייה] שלקחם מן הגוי טעונים ליבון
משום האיסור הבלוע בהם ואח"כ טובלם .ואם נשתמש בהם בלא טבילה לברייתא אחת אסור ולברייתא
שנייה מותר (וכן הלכה עסי' קכב ס"ו)  ,ומפרשת הגמ' שסתם כלים של נכרי אינן בני יומן והברייתא האוסרת ס"ל
דנטל"פ אסור (ע"ז לו .לט .סה :סז :וסח ):והמתירה ס"ל דנטל"פ מותר ,והלכה (בסימנים שצויינו מעלה בס"א) דנטל"פ מותר
וכנ"ל.
ומבארת הגמ' שלמ"ד נטל"פ מותר מה שאסרה תורה במלחמת מדין גיעולי נכרים היינו דווקא בקדרה
בת יומה.
ומקשה הגמ' שאם כן כשאינה בת יומה יהא מותר לבשל בה לכתחילה ,ומתרצת דגזרה אינה בת יומה
אטו בת יומה.
והקשה רב עמרם לרב ששת מדוע צריכים השפוד והאסכלא ליבון הלא לגבי כלי קדשים שטעונים הכשר
משום בליעת הקרבנות שבושלו בהם שנעשית נותר תנן (זבחים צז ורמב"ם פ"ח מעשת הקרבנות הי"ח) דטעונים הגעלה
בלבד .וכמה תירוצים נאמרו בגמ':
א .תירוצא דרב ששת דבשעת בליעת הקדשים היו היתר ורק אחר שעת אכילת הקרבן נעשו איסור
ובשעת הבליעה היתרא בלע ,וכלי נכרי מלכתחילה בלעו איסור וכיון דאיסורא בלע חמיר טפי ,ודחי אביי
להאי תירוצא דמ"מ כאשר נפלט ממנו הרי היא פליטת איסור ומאי אכפת לן דהיתרא בלע ,ובסוף הסוגיא
מיישב רב אשי דמ"מ בשעת הפליטה אינו איסור בעין אלא איסור בלוע ואיסור בלוע שפיר נפלט ע"י
הגעלה.
ב .תירוצא דרבא דהגעלה היינו מריקה ושטיפה דבעו כל קדשים ודחי רבא להאי אביי להאי תירוצא.
ג .תירוצא דאביי דהגעלה לאו היינו הגעלה לחוד אלא בעי נמי ליבון ,ודחי רבא להאי תירוצא.
ד .תירוצא דרבא דכל כדר"נ משמיה דרבה בר אבוה דכל יום ויום נעשה גיעול לחברו דהיינו שכל יום ויום
מבשלים קרבן אחר קודם שתבא בליעת הקרבן לידי נותר והבישול של הקרבן השני נחשב הגעלה
לבליעת הקרבן הראשון ,ואחר שמבשל חטאת מבשל שלמים .ומקשה הגמ' מדוע אפוא צריך הכלי
הגעלה הלא כבר נפלטה ממנו בליעת הקרבן ע"י בישול הקרבן הבא אחריו ,וסלקא בקשיא.
ה .פירוקא דרב פפא דכלי הגויים אין מבשל בהם תדיר ובליעת האיסור קריד פי' קשה ולכן אינה יוצאת
אלא ע"י ליבון ,אבל כלי קדשים משתמשים בהם תדיר והבליעה לא קריד ולכן סגי בהגעלה ,ומסקנת הגמ'
כתירוץ ראשון וכפירוקא דרב אשי הנ"ל.
 16ראה דברי הגמ' בהערה קודמת.
וכתב הרשב"א (תוה"א ב"ד ש"ד לז ,:ועי' ריטב"א סוף ע"ז שחלק על הרשב"א) שמדברי רבא בגמ' בע"ז שמה שאין בליעת
קדשים בשפוד או אסכלא נעשית נותר ,ולא הצריכום בברייתא אלא הגעלה ולא ליבון כדין כלי שבלע
איסור ע"י האור וכקושיית רב עמרם לרב ששת ,הוא מפני שמבשלים בהם ביום שלאח"כ וכל יום ויום
נעשה גיעול לחבירו ,ומטעם זה הקשתה הגמ' שגם לא יהיו טעונים הגעלה והניחה בלא תירוץ ,שמעינן
מכל זה שסיר שבלוע בו איסור ובישל בו אחר כך נפלט ממנו האיסור ונפלט לגמרי וחוזר הכלי להיתרו.
והקשה הרשב"א במה תירץ רבא לרב עמרם על קושייתו דליבעי ליבון ,שאם בהגעלה לא הוה ניחא ליה
לרב עמרם ,כיצד מועיל פירוקא דרבא דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו ,ומי עדיף בישול דיום שני
מהעגלה גמורה ,הלא בעי ליבון וכמבוא ר במשנה על כלי הגוי שבלעו ע"י האור ,וליבון הוא עד שיהיו
ניצוצות ניתזין מן הכלי (עי' או"ח סי' תנא ויו"ד סי' קכא).
ומיישב הרשב"א שתירוץ רבא הוא שיש חילוק בין היתרא בלע לאיסורא בלע ,והיינו שכלי הגוי בלעו
איסור ,אך הסיר שבושלו בו הקרבנות לא בלע איסור אלא היתר ,וכל מה שכלי שבלע ע"י האור טעון
ליבון חמור הוא דווקא בכלי שבלע היתר ,אל כלי שבלע איסור אינו טעון אלא הגעלה ,ובזה מועיל גם
בישול בכלי ואי"צ דווקא הגעלה ,ומשום שכלי שבלע איסור לא נקלשה הבליעה קודם שנעשה איסור,
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אבל כאשר מבשל בכלי קודם שתיאסר בליעתו הרי נקלשה הבליעה קודם שיבוא לכלל איסור ,ואין ראוי
שיחול שם איסור על בלוע מועט כזה.
וחקר בספר בדי השולחן מהי ההקלשה שנעשית ע"י הבישול ,האם מצד מה שהבלוע מקבל את טעם
הירקות ומתקלקל טעמו ,או משום שבישול הירקות מועיל למעט את הטעם הבלוע.
ומביא הרשב"א ראיה לדבר ממה שנתבאר בגמ' (חולין קיא :וסי' צה) שדגים שעלו בקערה של בשר מותר לאכלם
בחלב ,והיינו משום שבליעת הבשר בדגים היא קלושה עוד קודם שיבואו במגע עם החלב ,וטעם בשר
קלוש כזה אינו אוסר בתערובתו עם חלב ,משא"כ בבליעת איסור בב"ח שלא נאמר בה נ"ט בר נ"ט משום
שבלעו איסור ,ולכן ע" י הבישול נקלש טעם הבלוע בו אף שהאור אינה נוגעת בכל השפוד ,מ"מ ע"י חם
מקצתו חם כולו (עי' פסחים עה :וב"י ושו"ע סי' צד ס"א וש"ך סי' קכא סקי"ז) נקלש טעם הבלוע בו וכמשנ"ת ,אבל באיסור
גמור לא מהני ליה בישול ולא נקלש הטעם ,משום שאף שהוא 'קלוש' עדיין שם 'איסור' עליו.
ולכן כתב הרשב"א שכלי שבלע היתר כגון שפוד או קדירת מתכת שבלע בשר ,ואח"כ בישל בה מים ,יכול
לבשל בה חלב ,ואין חשש בליעה ,משום שכיון שהיה היתר נקלש טעמו קודם שיבוא לכלל איסור ,אבל
אם בלע בב"ח ביחד או שאר איסורים לא מועילה לו אלא הגעלה.
והטור הביא את דברי הרשב"א ולא השיג עליו .ותמה הב"י (ד"ה ואיכא למידק) מדוע תמה הטור רק בעל העיטור
דלעיל כיצד התיר בלא הגעלה לבשל חלב אחר בשר ,וכאן לא השיג על הרשב"א ,שאם סובר הטור
שבישול אינו הגעלה גמורה ובישול אינו מועיל כהגעלה ,א"כ גם כאן היה לו להקשות על הרשב"א כיצד
התיר לב של חלב אחר ירקות הלא הבשר שבכלי לא יצא לגמרי ,ואין לתרץ דהרשב"א לא התיר אלא
בפרווה אך לא בחלב אחר בשר ולכן הלא תמה עליו הטור ,שהרי כיון שיש ששים אף במקרה של בעל
העיטור ,מה אכפת לן מה מבשל בה אם חלב או ירקות הלא בכל אופן יש ששים.
וכתב הב"י שאין ליישב שלא התיר הרשב"א אלא בכלי שיש לו תקנה בהגעלה כגון כלי שטף אך לא בכלי
חרס שבליעתו מרובה ,ובעל העיטור התיר גם בכלי חרס שבליעתו מרובה וע"ז השיג הטור ,משום שמה
שכתב הטור שבכלי חרס אסור הוא משום שלא נפלט ממנו האיסור לגמרי אלא פולט הוא כל העת מעט
מעט ,ואם כן כיון שמבואר ברשב"א שהבלוע בקדרה לא נפלט לגמרי אלא רק נקלש ,הלא דומה זה ממש
לכלי חרס שלא כל מה שבלוע בו יוצא ,ובכה"ג אף בכלי שטף שיש לו תקנה בהגעלה לא מועיל כל זמן
שהבלוע בו לא יצא ממנו לגמרי ,ודוחק לחלק בין כלי שבלע הרבה לכלי שבלע מעט ולא יצא ממנו הכל,
שהרי הטעם שווה שבכל אופן פולט הוא איסור ,ומה לי פולט איסור מרובה מה לי פולט איסור מועט.
וכתב הב"י שאפשר לומר שטעם זה של הוקלש לא מועיל אלא בכלי שטף ,אך כלי חרס שבליעתו מרובה
לא מועילה ההגעלה אפילו להקליש את טעמו ,ובזה דומה הוא לכלי שטף שלא הוגעל ולא בישלו בו כלל
שאסור לבשל בו מן המין השני.
והנה רבינו ירוחם הביא דברי הרשב"א שבישול פרווה אחר בשר מקליש את טעמו ומותר לבשל בו אח"כ
חלב ,ואח"כ הביא את דברי רבינו פרץ הנ"ל שאין לבשל בקדרה לא בשר ולא חלב ואף שאינה בת יומה,
וכתב הב"י שנראה מדבריו דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,והיינו שסבר רי"ו שגם הרשב"א לא
התיר לבשל חלב אחר בשר.
ומשום זה כתב הב"י שלעולם הרשב"א אסר לבשל חלב אחר בשר .ואף שיש בחלב ששים נגד הבשר וא"כ
מאי שנא מבישול ירקות כיון שלא בולע החלב כלום ,וכמו שתמה הב"י לעיל ,מ"מ סובר הרשב"א שכיון
שחלב אסור בבשר לא ראוי יהא הוא הגורם היתר ,ולכן לא השיג הטור אלא על העיטור שהתיר לבשל
חלב אחר בבשר ,אך לא השיג ע ל הרשב"א כיון שהרשב"א אוסר לבשל חלב אחר בשר ולא התיר אלא
פרווה אחר בשר .וכתב הד"מ (אות ד) שיישוב זה הוא העיקר.
עוד תירץ הב"י שיש לומר שלא התיר הרשב"א אלא בבישול מים שמקליש את האיסור אך לא בחלב
שאינו מקליש את האיסור כמים .ולכאורה כוונתו שרק בחלב לא מועיל הקלשה משא"כ בשאר הדברים,
שהרי מבואר בגמ' ששפוד נכשר ע"י צלייה נוספת ,וכן מוכח בסמוך לכאורה בדבריו על ההגהות סמ"ק.
וכתב רעק"א (קמא סי' פג) דווקא להקליש לא מועיל ע"י בישול חלב בכלי בשרי ,אך להגעיל ממש ע"י חלב
אם אין לו מים מותר ,ובעיקר דין בגעלה ע"י שאר משקים כתבו הב"י והרמ"א באו"ח (סי' תנב ס"ה) דלכתחילה
אסור ובדיעבד מותר .ובעיקר דברי הב"י תמה הארוך מש"ך למה לא תירץ הב"י את רבינו ירוחם כפי
שתירץ לפני כן את הסתירה בטור דחרס שאני דלא אמרינן ביה הוקלש ,ואם לא תירץ כן משום שרבינו
ירוחם העתיק את דברי רבינו פרץ דמיירי להדיא גם במתכת ואפ"ה אסור ,הא גם הטור העתיק את דברי
רבינו פרץ הללו.
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וסיים הב"י שמדברי התוס' (חולין קיב .דבור ראשון) סה"ת (סי' מט) סמ"ג (לאוין קמ וקמא ,נג ):שהקשו כקושיית הרשב"א
איך מועיל בישול לכלי הטעון ליבון ,ותירצו שמה שמועיל בקדשים בישול כהגעלה הוא משום דמין במינו
ברובא מדאורייתא (עסי' צח ס"ב) ולכן מועיל לבשל בו אף בלי הגעלה ,ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא,
ונראה מזה שלא סוברים כהרשב"א ,שא"כ היה להם לתרץ שמותר מכח הוקלש .וכתב הד"מ (אות ה) שאפשר
שמ"מ בעיקר הדין לא חולקים ולכן הטור הביא את הרשב"א שמשמע שסובר כן.
עוד כתב הב"י שמזה שהתיר סה"ת (הביאו הטור סי' צד וב"י סו"ס קג עי"ש לעניין הלכה) שבישול פרווה בין בשר לחלב
אינו ממעט את שיעור המעל"ע של בישול הבשר ,מוכח ג"כ שחולק על הרשב"א ,שאם כהרשב"א הלא
מותר לבשל חלב מיד לאחר המים.
וכן מוכח מדברי הגהות סמ"ק (סי' ריג דיני ביטול אות ה) שביאר טעם למה שכף חלבית או בשרית שנתחבה לסיר
מהמין השני נאסרת אף אם יש ששים כנגדה ולא נאמר שהוגעלה ע"י ההכנסה ויהא דינה כטעם המין
השני אם בשר בשר ואם חלב חלב ,ולהרשב"א (כביאור הב"י סי' צד שם) כיון שיש ששים אף שהוא בן יומו הלא
נחלש ונקלש הטעם הבלוע בכף ומדוע לא יועיל לה ההכנסה במקום שיש ששים.
וכתב הב"י שרק לפי הביאור הראשון שכתב בדעת רי"ו שאין ראוי שהדבר האוסר דהיינו החלב יהא מתיר
את החלב נוכל לומר שההגהות סמ"ק לא חולק על הרשב"א ,לפי שאף שיש ששים אין להתיר ע"י חלב,
אך לטעם השני הלא כאן יש ששים ומדוע לא נקלש ע"י המים שבתבשיל הבשר או ע"י הבשר עצמו,
שהרי רק חלב אין בו כח להקליש בליעת איסור ,וכדמוכח בגמ' דנעשה גיעול לחבירו .ודברי האחרונים
ראה בהערה הבאה.
ומבואר ברשב"'א שני חידושים א .שמועיל בישול במקצת כלי הגעלה אף שאינו בכל בכלי באופן דהיתרא
בלע ב .היכא דהיתרא בלע מועיל הגעלה ואי"צ ליבון.
ודע שבריטב"א בע"ז חילק בין בישול קדשים שמותרים לכהן וא"כ הם היתר אלא שאין אכילתם שוה,
להגעלה ע"י איסור שאסור לכל.
 17ראה דברי הרשב"א והב"י בהערה קודמת.
והט"ז (סק"ב ובמשב"ז) הביא קושיית הב"י דבסי' צד נתבאר שלא מועיל בישול מים להקליש את טעם הבשר
ורק שלא מחשבים את בישול המים כאיחור בבליעת המין הראשון שבושל בסיר ,שקשה מזה על הטור
שהעתיק דברי הרשב"א להלכה שבישול מים מקליש את הבשר.
וכתב הט"ז שלעולם לא סובר הרשב"א היתר זה אלא בכלי שטף אך לא בכלי חרס ,ואף שנקלש הטעם
מ"מ אין לעשות נ"ט בר נ"ט לכתחילה ,אלא שסובר הרשב"א שיש לחלק שכל מה שלא מועיל בישול כדי
להקליש הוא דווקא אם ל א דקדק שיהא שיעור זמן הבישול של המים שווה לזמן הבישול של המין
הראשון שנתבשל ,אך אם בישל באותו שיעור זמן לעולם מועיל בישול המים כדי להקליש את טעם
הבליעה של המין הראשון ,וכן יש לפרש בכוונת הגמ' דגיעול לחבירו היינו משום שמסתמא היו מבשלים
קרבנות בשיעור זמן שוה לזמן הבישול של אתמול .ואמנם לא כתבתי את חילוקו בהלכות למעלה שיהא
מותר באופן זה ,משום שמדבריו מבואר וכ"כ המשב"ז בהדיא שלא בא אלא ליישב את דברי הטור אך לא
לפסוק כן להלכה ,ודעתו כמהרש"ל (יש"ש חולין פ"ח סי' מו הדין השני) שאין הלכה כהרשב"א.
והש"ך (ארוך מש"ך סי' צד ד"ה בב"י וכתב עוד בסמ"ק ,ונקוה"כ על ט"ז ד"ה ונ"ל) הביא את דברי הב"י שכתב שמדברי התוס'
והרא"ש סה"ת וסמ"ג מבואר שלא כהרשב"א וכמ"ש לעיל ,וכן מבואר מסה"ת לגבי בישול מים מעל"ע
מבישול המין הראשון ,ומהגהות סמ"ק גבי תחיבת כף ,ואת פסק מהרש"ל שהביא הט"ז שפסק דלא
כהרשב"א.
והש"ך עצמו כתב לחלוק על כל הבנת הב"י ומהרש"ל ,ושתוס' לעולם לא באו לחלוק על הרשב"א ולומר
שבישול או צלייה אינם מקלישים ולכן הוצרכו לתירוץ אחר ,ולעולם גם הם מודים להרשב"א שהכלי
מותר ,אלא שאין טעמו משום הקלשה אלא מטעם אחר וכבסמוך ,אלא שהיה קשה להם קושיא אחרת,
והיא על התבשיל כיצד מותר לבשל שלמים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד (וכמתני' דאיזהו מקומן) והלא ממעט
באכילתן משום שבלעו חטאת שנאכלת רק ליום ולילה ,וע"י הבישול יצטרך לאכול את השלמים כדין
החטאת .וע"ז יישבו תוס' דלעולם לא נאסר ואינו ממעט את אכילת השלמים ,משום שמדאורייתא מתבטל
ברוב כיון שעדיין לא נאסר ,וכל עוד לא נאסר אוקמוהו אדאורייתא ,וכן כשמבשל את השלמים לא נתמעט
באכילה שהרי מבשל לכהן ועדיין הוא היתר שמותר לכהן לאכלו ורק לישראל אסור .מיהו ודאי אם כבר
נאסר הכלי לא שייך לומר אוקמוהו אדאורייתא ,שא"כ לא הייתה הגמ' צריכה לטעם כל יום נעשה גיעול
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בלע עדיין מן המין השני והגעילו ,וכן חמץ שבלע קודם שש ,כיון דהיתרא בלע
ועוד לא בא לכלל איסור בשעת הבליעה אלא רק לאחריה ,מיקרי היתרא בלע
ואינו צריך ליבון כדין כלי שבלע איסור אלא מועילה לו הגעלה (וכעי"ז עי' שו"ע או"ח סי'
תנא ס"ג וסי' תקט ס"ה ,ויו"ד סי' קכא ס"ד) ,ולכן אם הגעילו מותר (ולעניין להשתמש בו חלב משמע שג"כ התיר ,והעירו
הפוסקים מהרמ"א שהבאנו לעיל שאין לנהכשיר כלי בשרי או חלבי לשימוש במין השני ,שפסק הש"ך עצמו בסי' קכא) .וכן 18יש
לחבירו ,משום שאף בלא בישול בל הבלוע ברוב הבישול השני ,ומוכרח לומר שמודים להרשב"א
שמועילה הגעלה קודם שבא לכלל איסור ( יו"ד סי' קכא ס"ד ואו"ח סי' תנא ס"ד וסי' תקט ס"ה ומג"א שם סק"י) .ולעולם מה
שהתיר הרשב"א אינו משום הקלשה ,אלא משום הגעלה ,וסובר שכלי שבלע ע"י האור מועילה לו הגעלה
גמורה ,והביא שכל הראשונים סוברים כן ( רמב"ם פ"ה מחמץ ומצה הכ"ג כביאור מג"מ שם ,ראב"ד הביאו הר"ן פסחים ח .ד"ה ומסקינן,
רשב"א ורבינו משולם שהביא בכלבו סי' מח דף י ,:יראים סי' נב הביאו הגמי"י שם והסכים עמו ,סמ"ג לאוין עז דף ל ,.ראבי"ה פסחים סי' תסד ,ראב"ן ע"ז סי'
שטז ,סמ"ק הלכות יו"ט הגהות סי' קצד אות ג ,רא"ש ע"ז פ"ה סי' לד ,מרדכי פסחים סי' תקפד וע"ז סי' תתס ,או"ה כלל נח דין כג ותשב"ץ סי' נז) והתירו

כלי שבלע חמ ץ ע"י האור ע"י הגעלה אפילו בער"פ אחר שש ,ומקורם מדברי הרשב"א הנ"ל ,הרי שאין
לחלק בין קדשים לשאר דברים וכמשמעות הגמ' שם ,וכ"כ האו"ה ותשב"ץ הנ"ל שאין לחלק ,וסיים
הנקוה"כ שדברי הרשב"א הם הלכה פסוקה.
ומשמע מהנקוה"כ דכיון שהיה היתר בשעת הבליעה אפילו שנאסר אח"כ ,וכגון באופנים האמורים
למעלה מותר ,שהרי התיר אף אחר שש ,וא"כ גם אחר שנעשה נותר יהא מותר לפ"ז ,וראה בפוסקים
שציינו למעלה שכתבו כן בהדיא ,ובחזו"א (יו"ד סי' כא אות ג) שפירש כן.
ובטעם הדבר כתב הגרב"צ (ברכת ציון על הס"ש ,ע"ז סי' כה) וז"ל ובטעם המקילים מבואר הדברי יעקב בב' אופנים.
חדא עפי"ד הרמב"ן חולין צ"ז ע"ב דכל זמן שהאיסור בלוע בכלי לא חייל עליה שם איסור אפילו אם הוא
בליעה חזקה וגדולה ומשום דאין עליו שם אוכל באותה שעה ,ומשו"ה דעת הרמב"ן דלא אמרינן חנ"נ
אפילו בבשר בחלב והובא דעתו בשו"ע צ"ח סעיף ה בשם יש מי שאומר אמנם סתם השו"ע שם להחמיר.
וצ"ל דמעיקרא לא חייל האיסור אלא על מה שעומד להפליט על ידי הגעלה ,והיינו שיש כמו ב' בליעות
חדא בליעה גדולה שעליה חייל האיסור ועוד בליעה קלושה שהיא בלועה בעומק ובחוזק ועליה לא חייל
איסורא .עכ"ל הגרב"צ.
ועל מה שכתב הב"י דסה"ת לית ליה דהרשב"א ,כתב הנקהו"כ דליתא משום שדברי הרשב"א הם הלכה
פסוקה ,וכן שהטור הביא הן את הרשב"א והן את סה"ת הרי דלא פליגי ,וכן הרבה מן המחברים הנ"ל כתבי
לתרווייהו .ולכן כתב הנקוה"כ כמה חילוקים מדוע אסר הסה"ת :א .דסה"ת מיירי בכלי שלא מועילה לו
הגעלה ככלי חרס ,ואין נידון אלא אם הוא בן יומו או לא ,ומהרשב"א מוכח דמיירי בכלי מתכת .ב .הסה"ת
מיירי שלא מלאו מים בכל הקדרה ולכן לא הועילה לו הגעלה ג .הסה"ת מיירי שלא העלו המים רתיחה
אלא רק היס"ב שזה מועיל לעניין ששים ולא לעניין הגעלה.
ודן הנקוה"כ בלשון הרשב"א אם כוונתו שצריך הגעלה גמורה או סגי בבישול ,ולא הכריע בבירור.
ובעיקר דברי הנקוה"כ ראה בפלתי חו"ד (ביאורים אות ב) יד יהודה וחזו"א (יו"ד סי' כא) שהאריכו להקשות ולדון
בדבריו ,דחו"ד תמה דמתוס' מוכח שאף כשבלע איסור גמור מועילה הגעלה ,וחזו"א תמה שהרשב"א
בהכרח מיירי שלא בהגעלה גמורה אלא ע"י הקלשה ,ובביאורי הדף (חולין קיא :עמ' תקי) שתמה שמבואר בגמ'
שהם שני דינים שונים ,שלרבא הגעלה שאינה גמורה מועילה בהיתרא בלע ,וזה מה שהתיר הרשב"א ,ורב
אשי התיר הגעלה גמורה לכלי הצריך ליבון ובזה קמיירו הראשונים.
ולעניין הלכה נתבאר למעלה שהכלי טעון הכשר .ונציין לדעות הפוסקים בזה .החוו"ד (חידושים סק"ד) פסק
כדברי הרשב"א ,והוסיף (בביאורים סק"ב) שאפילו אם בישל בו חלב והיה בחלב שישים נקלש טעם הבשר
ומותר .אך דעת הפר"ח (סק"ד) הפמ"ג (משב"ז סק"ב) כמהרש"ל ,וכן פסק בסי' צד (משב"ז סק"ו) וכ"פ יד יהודה (סק"א).
ובפרי תואר (סק"ב) הכריע כהרשב"א אבל מכיון דכמה רבוותא פליגי עליה אין להתיר אלא רק בכלי בשר
אינו בן יומו שאז הוא נטל"פ דלכתחלה אסור לבשל בו ובדיעבד מותר ,ובזה יש לנו לנקוט כהרשב"א
שאם בישל בו ירקות או מים מותר לבשל בה חלב לכתחילה ,והכריע כן הכה"ח (אות לא) בשעת הדחק וער"ש
שאין לו קדרה אחרת.
 18שכתב לגבי נותר שאף שנאסר אח"כ מ"מ בשעת הבליעה היה היתר ,וה"ה לכאורה לגבי בשר בחלב
וכמו שפסק הגר"א ,ולא החמיר אלא לגבי חמץ כיון שבשעת הבליעה היה עליו שם חמץ והאיסור בא
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לדייק לכאורה מהמשנ"ב (סי' תנא סקכ"ח) ,ולגבי חמץ פסק להחמיר זולת במקום
מניעת שמחת יו"ט.
והפמ"ג (או"ח א"א סי' תסז אות א ,ובכו"ח שם השיג עליו) התיר רק אם לא חל האיסור עדיין וכגון
שהגעיל קודם שעה ששית ,וכן אם הגעיל כלי חלבי או בשרי שבלע ע"י האור
ואח"כ נשתמש בו מהמין השני.
ה(.א )5כל מה שנתבאר לעיל שהתבשיל נאסר הוא באופן שאין אנו יודעים כמה
בלעה הקדרה ,ולכן משערים ביחס לכל הדפנות ,אבל אם ידוע כמה בלעה
הקדרה ,וכגון בקדרה חדשה שבישלו בה תבשיל בכמות פחותה מכמות כל
דפנות הסיר ,אי"צ לשער ששים בתבשיל מהמין השני אלא ביחס לכמות
התבשיל הראשון ולא ביחס לכל הדפנות ואם יש ששים התבשיל מותר ,וכן
בקדרה ישנה אם מה שבישלו בה מעל"ע הוא בכמות פחותה מכמות הדפנות
(כמ"ש הש"ך בסי' צד סקכ"ב ויתבאר שם) ,שהרי מה שבלוע בה מקודם לכן הוא נותן טעם לפגם
(כמבואר ברמ"א סי' צב ס"ה וסי' צד ס"ו ובשו"ע סי' צח ס"ה .ש"ך סק"א בביאור השו"ע ,ועשפ"ד היכן מבואר זה בסימנים הנ"ל).
ו(.א )6ואם 19בישל 20בקדרה נקייה שלא דבוק בה איסור (כפסק השו"ע סי' קג ס"ה ויתבאר שם) מן
המין השני אחַר 21כ"ד 22שעות מבישול המין הראשון ,הטעם הנפלט נותן טעם
לפגם (יתבאר בסימנים קג וקכב) ,ולכן התבשיל 23מותר לכתחילה (ערמ"א סי' קכב ס"ג) אך הקדרה
אח"כ ,ולא דומה לנותר שבשעת הבליעה לא היה עליו שם 'נותר' כלל .העירני לזה אחד מבני החבורה
הרה"ג רבי יעקב שבח פדר שליט"א.
 19כמבואר בגמ' בע"ז שהבאנו באות הקודמת.
ואם בישל חלב בקדרה של בשר שאינה בת יומה ,וחזר ובישל בה חלב פעם נוספת ,אין החלב נאסר ,כיון
שמה שאוסר לגביו הוא טעם בשר ,ובכלי לא בלוע אלא טעם בשר שאינו בן יומו ,ולא שייך כאן חנ"נ כיון
שטעם הבשר פגום ,אבל אם בישל באותו כלי בשר ,נאסר הבשר ,כיון שלגבי הבשר מה שאוסר הוא טעם
חלב ,והרי בלוע בכלי טעם חלב בן יומו (סי' צד ס"א וג .בפתחי מגדים פי"ז סי"ג ,עמ' שפו).
 20שדין נטל"פ הוא דווקא בבליעות ולא באוכלים ,ולכן אם דבוקה בכלי ממשות איסור יש לשער ששים
כנגדו אף שעבר עליו מעל"ע ,וכמו שיתבאר בסי' קג שם.
 21וסתם כלים אינם בני יומן (סי' קכב ס"ז ויתבאר שם) .ואם הוא כלי שרגילות להשתמש בו לפעמים בכלי ראשון,
אם אומר ברי לי שלא נשתמש בו מעל"ע אלא בכלי שני מותר (משמעות תו"ח הביא ט"ז סי' צה סוסקי"ב וכ"כ ש"ך שם סקי"ג,
כביאור חוו"ד שם סק"ז ,בפתמ"ג שם עמ' שפז).
 22כדעת הרא"ש (ע"ז שם סי' לו) וכנ"ל בהערה לעיל.
 23שהטעם הנבלע בה פגום וכדלעיל ,וכמבואר בסי קכב (ס"א).
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אסורה 24לבשל בה בשר או חלב וטעונה הגעלה (שו"ע כאן ובסי' קכב ס"ב) אפילו 25בישל
בה אח"כ פרווה (משב"ז סק"ב בדעת השו"ע וכ"פ יד יהודה אות א) ,וכלי 26חרס טעון שבירה (שפ"ד ג)
משום שבלוע בכלי גם בשר וגם חלב ,ואף שלא בלוע טעם בשר בחלב יחד כיון
שאחד מהם טעמו פגום ולא חשיב טעם כדי שיתחבר עם המין השני לתערובת
בב"ח ,אך כל מין ומין שיבשל יקבל טעם מהמין השני שבלוע בסיר ,ואף אם הוא
מהמין שטעמו פגום הלא נטל"פ אסור לכתחילה (שפ"ד ג בביאור השו"ע).
ז(.א )7כלי שבלע אחר מעל"ע מן המין השני שטעון הגעלה ורוצה לבשל בו פרווה,
להשו"ע (כביאור ש"ך סק"ג) מותר ,27ושונה מאילו בישל מן המין השני מתוך מעל"ע
שאסור לבשל בה פרווה ,שהרי במקרה דידן לא יקבל התבשיל טעם בב"ח
 24שנטל"פ אסור לכתחילה אטו בן יומו כמבואר בגמ' דלעיל ובסי' קכב שם .כ"ד הגאונים שהביא רי"ו (נט"ו

אות כח קלח ריש ע"ב ,בב"י ד"ה וה"ר) ורבינו פרץ בהגהות סמ"ק (סי' ריג דיני ביטול אות א) הביאו הגמי"י (קושטנדינא פ"ט הי"ג ,),והם
אסרו לבשל בה אפילו פרווה.
אבל הרא"ה (חי' חולין ק .ד"ה תניא ובד"ה ב"ד ש"ד לו .ד"ה עו"כ קדרה ,וכ"ה בתוס' פסחים ל ,:בשפ"ד ג) מתיר לפי דבשעת בליעת הבשר
היתרא בלע ורק בבליעת החלב נעשה איסור ,ובאותה שעה כבר היה פגום .ועיין רעק"א שתמה על
השפ"ד.
והקשו תוס' שם (ד"ה מכאן ואילך ,ונתבאר היטב בדברנו לסי' קג אות יב ,עי"ש עוד תירוצים) מדוע הדין שהתבשיל שנתבשל
בקדרה שאינה ב"י מותר ,ומאידך הקדרה אסורה כמו שנתבאר שחכמים אסרו את הקדרה אטו בת יומא.
וביארו דשאני קדרה שמתחילה נבלע בה איסור מושבח ורק אח"כ נפגם ,אבל המאכל לא קיבל איסור
מושבח מעולם ,ולכן מותר.
ולכאורה יש להבין דלא דמי ,שהרי להתיר את הקדרה הוא היתר לכתחילה ,שהרי יכול להגעילה והכלי
חוזר להיתרו ואנו מתירים לו להשתמש בה בלא הגעלה ,ורק אם נתבשל בה מותר בדיעבד ,וא"כ מה שייך
זה להיתר מאכל שהוא בדיעבד ,דלכתחילה ודאי שאין לבשל מאכל עם איסור פגום.
וכתב השפ"ד הנ"ל שעיקר קושיית התוס' הייתה על כלי שאין מועילה בו הגעלה ככלי חרס וכיו"ב ,ובזה
הקשו התוס' שפיר ,שהרי לא מועילה הגעלה לקדרה ומדוע טעונה שבירה ,וכן מבואר בהג"ה אשרי (ע"ז
שם סי' לו).
והרא"ש (שם סי' לו כביאור הג"א) תירץ שיש לחלק בין תבשיל לקדרה ,שבתבשיל שבלוע בו איסור שאינו ב"י אם
נתירו אין חשש שמא יבאו לאכול איסור שנתבשל בקדרה בת יומא ,משום שאינו שכיח לבשל בקדרה בת
יומא מאחר וחכמים אסרו אפילו בקדרה בת יומא לבשל בה לכתחילה ולכן לא יתירו לבשל לכתחילה
בקדרה בת יומא ,אבל לגבי קדרת החרס עצמה אם נתיר לבשל בה אף לכתחילה ולא רק בדיעבד כבאוכל,
יבאו לטעות ולבשל לכתחילה אף בקדרה בת יומא דאסור מדאורייתא ,ולכן אסרוה .ונפק"מ בין תוס'
להרא"ש ראה בפמ"ג שם .ובסי' קג ס"ב (אות יב מסעיפי ספר זה) הבאנו נפק"מ בדין אם מותר לבשל בקדרה זו
איסור פגום מעיקרא.
 25שלא כדעת בעל העיטור שנתבאר לעיל והרשב"א שיתבאר בסמוך .משמעות הב"י ודעת מהרש"ל (יש"ש

חולין פ"ח סימן מו הדין השני) פר"ח (סק"ד) ופר"ת (סק"ב).
 26וכתב שאולי אם בלעה איסור דרבנן כגון בשר עוף בחלב יש לצדד בהפ"מ .והיביע אומר
סי' ה) הקל בזה ע"י הגעלה שלש פעמים במקום הפסד מרובה כגון שהכלי יקר.

(ח"א יו"ד סי' ו וח"י

 27סמ"ק (סי' ריג דיני ביטול אות א) הביאו הריב"ש (סי' קכו ,בב"י הנ"ל .וכתב הד"מ באות ג השנית שכ"כ בהגמי"י שלפנינו בשם סמ"ק) .ועיין
תוס' בע"ז (עו .ד"ה מכאן ,יש לתת וכו' ,בביאור הגר"א אות ה).

יג

שימוש
פרווה בכלי
הבלוע בב"ח

יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צג
משום שמעולם לא נתערבו הבשר והחלב יחד כטעם משובח כדי שיאסרו את
מה שיתבשל בכלי ,ובבליעת בשר או חלב בפרווה אין בכך כלום ואינו אוסר,
ואפילו בכלים שאפשר להגעילם (שפ"ד ג ,ועי' הנהגות השואל עם הנשאל ח"ב טו ,ושפ"ד סי' קג סקי"ז).
ולהרמ"א (סי' צד ס"ה הביאו ש"ך כאן סק"ג ויתבאר שם) אף שמעיקר הדין מותר וכמו שכתב השו"ע
מ"מ המנהג לאסור לכתחילה לבשל בה אף פרווה ,אך (רמ"א סי' קכא ס"א) שימוש עראי
בצונן מותר.
ח(.א )8סתם כלים אינם בני יומן (שו"ע סי' קכב ס"ו) וזה אחר הבירור אצל העוסקים
בבישול ואינם זוכרים אם הוא ב"י או לא (פת"ש שם סק"ו).
והיינו שאינו זוכר אם בישל בו בשר מעל"ע או שאינו זוכר אם השתמשו בכלי
ממין זה ,אך אם יודע שנשתמשו בכלים ממין זה מעל"ע כגון בכפות ,ולקח כף
ונשתמש בה במין השני בעודו חם ,ואינו זוכר אם נשתמש בכף זו או בכפות
אחרות ,הוי ספק בן יומו (חידושי הגרשוני על השו"ע שם) .ודינו יתבאר בהערה.28
ואם לקח ממגירת הכפות ויש רוב של כפות שאינן בני יומן אפשר להקל
מגדים עמ' שפז בהערות).

(פתחי

כלי שרגיל להשתמש בו לעתים בכלי ראשון ,ואכל בו בעודו בן יומו ,לא אמרינן
האי כללא ,ורק אם ברי לו שהשימוש בכלי שנשתמש תוך מעל"ע היה רק בכלי
שני ,מהימן (ש"ך סי' צה סקי"ג כביאור חו"ד שם ביאורים סק"ז).

 28ובבשר בהמה או (יד יהודה קצר סי' צד אות א) אף רוטב בשר בהמה הוי ספק דאורייתא ,ובבשר עוף הוי ספק
דרבנן (עסי' פז ס"ג) וראה בפתחי מגדים (עמ' שפט) שכתב כמה דוגמאות לספקות שבדאורייתא אסור ובדרבנן
מותר ,והיינו להשתמש בו בלא הגעלה דווקא אחר מעל"ע אם אינו שעת הדחק (דהוי דשיל"מ כיון שיכול להמתין.
ש"ך סי' קב סק"ח כביאור חמודי דניאל בדרכ"ת סי' קב אות מד גבי איסור דאורייתא ,וכתב הפתמ"ג דמסתבר דה"ה בדרבנן) ,ואלו הן:
א .ספק תחב כולו ואין ששים נגד הכף ,ספק תחב מקצתו ויש ששים (עסי' צד ס"א בדין תחיבת כף).
ב .ספק אם היס"ב בתבשיל שעירב .ואם (משב"ז א ד"ה כתב) הכלי עמד על האש ואינו יודע אם היה היס"ב בשעה
שתחב ועתה היס'ב ,אפשר שיש להחמיר אף בספק דרבנן.
ג .לקח כף מבין שתי כפות ואין יודע מהיכן לקח ד .ודאי שיש רוב וספק אם יש ששים ,וספק אם היס"ב,
החמודי דניאל (בדרכ"ת אות טו) הקל משום ס"ס ספק היס"ב וספק ששים ,והפתחי מגדים כתב שצ"ע אם יש
להקל רק בהפ"מ או שעה"ד.
ד .שתי כפות אחת בת יומה ואחת אינה בת יומה ,ואינו יודע מאיזו לקח ,ועירב במין בשאינו מינו (עסי' צח
ס"ב) וספק אם יש ששים ,יש לאסור (בית יצחק ,בדרכ"ת אות א).
ה .כלי שבלוע בו בשר בהמה ועתה מבשל בו עוף או פרווה ועירב בו בכף חלבית ,הוא נ"ט בר נ"ט בבישול
לגבי בשר הבהמה דהיינו מהבשר לסיר ומהסיר לכף ,הוא נידון אם יש לחוש שכאשר הטעמים מתערבים
בלא תבשיל אין נ"ט בר נ"ט שלהרמ"א (סי' צה ס"ג) חוששים לזה ,שהרי הכף נוגעת ישירות בסיר ,מסקנת
הפתחי מגדים להקל בהפ"מ ושעה"ד.
ו .כף דהיא ודאי בת יומה מכלי שני ,אלא שיש ספק אם עירבו בה בכלי ראשון או בכלי שני ,ויש עוד ספק,
כתב החמודי דניאל (אות כד בדרכ"ת ו) שיש להקל לדונה ככלי שני משום ס"ס.
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ט(.א )9בישל בכלי בשרי או חלבי בן יומו מאכל פרווה ,הוא נותן טעם בר נותן טעם
ויתבאר בסי' צה (שו"ע ס"א ורמ"א ס"ב) מה דינו.
י(.א )10בישל 29בסיר בשרי או חלבי תבשיל מן המין השני ,ותוך מעל"ע מאותו
הבישול בישל בה שאר דברים ,ואחר מעל"ע מבישול המין השני בישל היתר,
שאז חלף מעל"ע מבישול המין השני אך לא מבישול הפרווה ,אף שאם בישל
איסור ואח"כ פרווה ואח"כ היתר באופן הנ"ל משערים את המעל"ע מבישול
התבשיל הפרווה ולא מבישול האיסור ,כאן אי"צ לשער אלא משעת בישול
הבב"ח שאסר את הסיר (ש"ך סי' צד סק"ב ,וראה טעמו שם סקכ"ב ובהערה כאן בקוצר) .ואפילו 30אם
ההיתר היה חריף (תו"ח כלל סא סי"א וש"ך סי' קכב סק"ב).
יא(.א )11כבוש בבשר בחלב ,דעת הט"ז והש"ך בסי' קה (סק"א ויתבאר שם) שאין התבשיל
נאסר ,משום שעד שבולע עובר מעל"ע שהרי כבישה אינה אלא מעל"ע .ויש
לסמוך ע"ז בהפ"מ להתיר התבשיל ,אך הקדרה אסורה (כה"ח שם סק"ג).
וכאן דן הט"ז (סק"ב) לאסור במעל"ע ,ועיין פמ"ג סי' קה (משב"ז סוסק"א) שפירש שלא
התיר הט"ז שם אלא כשבישל אחר מעל"ע מן ההורקה .והט"ז שהגהות שם
ביאר שכוונתו אפילו תוך מעל"ע אלא שהכלי אינו בולע אלא כד"ק ויש ששים
נגד הקליפה.
ובאופן שהכלי נאסר ע"י בליעת צונן ,יש להכשיר את הכלי ע"י מילוי ועירוי
ג"פ כמו שנתבאר באו"ח סי' תנא (סי"ג ובמשנ"ב שם ס"ק קיח) ,שימלאנו במים עד גדותיו
וישהם בו לכל הפחות מעל"ע ,וכן יעשה עוד ב"פ ,ואי"צ ג"פ רצופים אלא אפילו
מפוזרים.
נכבש 31בשר או חלב בכלי חרס חדש שהם רכים ששהה בהם ,להט"ז
פר"ח רסי' קה) כיון שכלי חרס חדשים הן רכים הרי הם בולעים אף בפחות ממעל"ע,

(כאן סק"ב וכ"כ

 29שהטעם המעורב מבב"ח שנפלט ע"י הבישול וחוזר ונבלע בסיר הוא נ"ט בר נ"ט בתבשיל ההיתר
שבישל אחר מעל"ע מבישול המין השני ואין בו כח לאסור ,ומה שנבלע בשעת בישול המין השני ונפלט
עתה הלא נותן טעם לפגם הוא .ש"ך שם (מעדני השלחן אות ו ופאר השלחן אותיות מ ומא).
 30או"ה שהביא התו"ח שם ,וכ"פ חכמ"א (כלל מח סט"ז ,בפאר השלחן אות מד) וחו"ד ,ואף שמשביח את האיסור הבלוע
בקדרה ,כיון שאינו אלא נ"ט בר נ"ט הרי האיסור קלוש ואין כח באיסור קלוש כזה לאסור.
 31שבגמ' (ע"ז לג ):כביאור רש"י שם מבואר שכלי חרס חדתי בלעי בכה"ג אגב דרכיכי ,ורק כשהם ישנים
שבעים לבלוע ,ולכן דעת ר"י הלבן שהביא בהגהות שערי דורא (סי' פה סקי"ג ,בב"י סוף הסימן ובד"מ שצויין למעלה הובא
בקוצר) בשם המרדכי בע"ז (וליתא שם .ארוך מש"ך בסי' זה) כתב משום הגמ' הנ"ל שאם היה הכלי ישן אינו בולע ואם
היה חדש בולע.
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וכדין יי"נ (שנתבאר בסי' קלה ס"ד) .וכתב הפמ"ג (משב"ז ב) שאפשר שבולעים תוך בערך שעה.
א [].
כלי חרס ישן ,אינו בולע בצונן .והיינו ששהה שם מאכל פרווה מקודם שני
פעמים (משב"ז שם) ,ולכן אפילו שהה שם חלב או בשר כל הלילה ובישל בו מהמין
השני ,כיון שישן הכלי שבע מלבלוע ולא בלע מהמין הראשון (ט"ז שם).
ולהד"מ (אות א) ונקוה"כ
השלחן סקט"ו ובביאורים) אין כלי חרס בולע אפילו הוא חדש ,שאין דין בשר בחלב דומה
לדין יי"נ בזה (פת"ש סק"ה בביאורו) .וכתב הפמ"ג (שם העתיקו פת"ש אות ה) שיש להחמיר שלא
בהפ"מ ,ובסי' קה (משב"ז א ד"ה ואם בכלי) החמיר אף בהפ"מ ,ובבדי השלחן (בביאורים שם) הקל
לעניין בב"'ח כשיש עוד צד היתר.
(על הט"ז שם ,וכן דעת יד יהודה סי' סק סק"ט ,וחוות יאיר שהביא גליון מהרש"א כאן שהביא בדי

הערה :באות זו יתבאר דין כיסוי שאינו בן יומו חלבי או בשרי שהונח על סיר ובו תבשיל מהמין השני ,ודין
כיסוי בן יומו יתבאר ברמ"א בהמשך.

ותוס' מפרשים בעניין אחר ,ויש מפרשים שזו דעת המפרשים שהקלו .ואמנם כתב הפמ"ג דאף דגבי יי"נ
קי"ל כרש"י שאני יי"נ ומשום חומרא דיי"נ ,או כדעת הרמב"ן בע"ז (ל :ובר"ן שם) דיין שאני דחריפא ומשום
חורפא בלע כלי חרס.
והלבוש בתחילת הסימן והב"ח (ד"ה ומ"ש ומיקריא) התירו אפילו כלי חרס ששהה יין בתוכו מעל"ע כיון ששבע
מלבלוע ,והביאו ראיה לדבריהם מהגמ' בב"מ (ב"מ מ .ואילך) שהמפקיד לחבירו כלי חרס ישן אין מוציא לו
בלוע ,ומוקי לה אביי אפילו בכלי חרס שאינו מצופה עופרת המונעת מלבלוע ,שכיון שהכלי ישן כיון
דטעון טעון .ובט"ז חלק עליהם ודחה ראייתם כיון שאמנם אינו 'ממעט מהיין' אך ודאי שע"י בישול בולע
דבר חדש ומפליט את הישן וכמבואר למעלה ,ור"י הלבן מיירו דווקא שלא עבר מעל"ע אך אם שהה
מעל"ע מודים שבולע ,וכ"פ הד"מ בסי' סט (אות א וברמ"א שם בקוצר.
והחוות יאיר (סי' קד ,בפת"ש ה) הסכים עם הט"ז ולא מטעמו שהכלי ישן מפני חדש מוציא ,דבגמ' משמע שאינו
בולע כלל ,אלא שכל מה שאמרו בגמ' ששבע מלבלוע הוא על ממשות הדבר ,אבל טעם מדבר שבתוכו
בולע הוא.
עוד הביא הב"י (סוף הסימן ד"ה כתב רבינו ירוחם) דרי"ו (נט"ו אות כט קמ ):כתב שאם עירה תבשיל בשרי רותח לכלי נחשת
של חלב אין כלי הנחשת טעון הגעלה כיון שאין כלי נחשת בולע אא"כ ישנה אש תחתיו וכתב שכן הסכימו
הפוסקים ,והב"י דקדק מדברי הרשב"א שהביא הטוב"י בסי' קה (ס"ב) שצריך הגעלה כיון דכלי שני מבליע
ומפליט .והעתיקו ד"מ בסי' סח (אות ט ד"ה כתב) וכתב בדעת הגש"ד (סי' לג סק"ב) בשם מהר"ם מרוטנבורג (שו"ת
מהר"ם סי' נה אות ה ד"ה מעשה בא ובד"מ סי' צב אות ז) שאין חילוק בין כלי חרס לשאר כלים דלא כהג"א בשבת הנ"ל
שכתב שכלי חרס מבליע אף בכלי שני ,וכ"ד או"ה (כלל לד דין כג) ועיין ביהגר"א בסי' סח (אותיות לב ולה) שציין
לירושלמי שנביא מש"ך לקמיה.
והש"ך בסי' סח (סקל"ב) האריך להוכיח כרשב"א שכלי חרס מבליע מתו"כ (פרשת צו ריש פ"ז) גמ' (זבחים צה):
ירושלמי (מעשרות פ"א סוף ה"ד ושבת פ"ג ה"ה) תוס' (שבת מ :ד"ה אבל) ,ומשמעות רא"ש בשבת הנ"ל סה"ת (סי' רלג) סמ"ג
(לאוין סה עמ' קכג) הגמי"י (שבת כו אות ו) ורוקח (סי' תס) וכל הפוסקים שהעתיקו הירושלמי הנ"ל להלכה ,וכתב ששאל
לרבו הגאון המפורסם מוהר"ר יושע זללה"ה (שו"ת פני יהושע ח"ב סי' יט) ואף שיישב לו הירושלמי מ"מ העלה
לדינא להצריך הגעלה .והט"ז בדף אחרון לסי' סח יישב הרי"ו והשיגו הש"ך בקו"א.
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יב(.א )12הניח 32כיסוי קדרה נקי 33חלבי או בשרי שאינו 34בן יומו על סיר ובו תבשיל
מהמין השני (ואם התבשיל פרווה יתבאר בסמוך) ,מן הדין דינו כקדרה עצמה בכל 35סוג כיסוי
שהוא (רמ"א בתחילת ההג"ה) ואפילו אם התחיל להזיע (משמעות ש"ך סק"ד ודוק שהחומרא הייתה בזיעה ,ודו"ק).
 32בהגהות שערי דורא (סי' לה סק"ה ד"ה כיסוי) הביא העתק מקובץ שפסק שאם הניח כיסוי קדרה חלבי או בשרי
על סיר ובו תבשיל מהמין השני אסור ,ולא שייך להתיר משום נטל"פ כיון שהרתיחה עולה ונוגעת כל
העת בכיסוי ,ומחמת הרתיחה נעשה הכיסוי בן יומו .עכ"ד הקובץ שהביא ההגש"ד.
וכתב הד" מ שכל רבותיו נוהגים כהג"ה זו וכן המנהג פשוט במדינותינו שאין נוהגים דין נטל"פ בכיסוי
קדרה.
ותמה הד"מ על דין זה מדוע הרתיחה אוסרת אף שהבלוע בכיסוי אינו בן יומו ,והלא בבישול בכלי שאינו
בן יומו בעלמא הרתיחה בכלי עצמו ואפ"ה אין בליעת הכלי אוסרתו כיון שהוא נטל"פ ,ואף שהכלי רותח
כל זמן הבישול ,ומי עדיפא רתיחה העולה מהכלי עד לכיסוי מרתיחה בתוך הכלי עצמו.
וכתב הד"מ שאין לדחוק ולתרץ שיש חילוק בין ברתיחה ודווקא משום שהרתיחה עולה יש לאסור ,ומשום
שבקדרה כיון שרתיחת הקדרה נוגעת בכלי כל העת הרי פליטתו מעט מעט ולכן אינה אוסרת ,משא"כ
ברתיחה העולה אין הרתיחה עולה כל העת ולכן כל מה שנפלט מן הכיסוי מתקבץ יחד ונעשה דבר חשוב
וכאשר עולה הרתיחה מן התבשיל הרי היא דבר חשוב משום קיבוצה יחד ואוסרת.
וכתב הד"מ שאין לומר כן ,משום שא"כ טעם ההיתר בנטל"פ הוא משום שנפלט מיד ומתבטל ולא משום
הפגימה ,ובגמ' (ע"ז עה :ואילך שתובא בהערה בתחילת סי' קג ,וראה שם דעות הרשב"א והר"ן בביאור ההיתר ואכ"מ) מבואר שהטעם משום
פגם ולא משום שהפליטה מעט מעט ,ולכן הקשתה הגמ' שם שאם לא אסרה התורה נטל"פ יהא מותר אף
לכתחילה [ותירצה דגזרינן שאינו בהן יומו אטו בן יומו] ,ואם הטעם משום שמתבטל מעט מעט לא הייתה
הגמ' מקשה שיהא מותר לכתחילה ,שהרי לפי טעם זה הטעם אוסר אלא שהוא מועט ,וא"א להתיר
לכתחילה שהרי (ביצה ג :וסי' צט ס"ה ואילך) אין מבטלין איסור לכתחילה ,אלא ודאי שהטעם משום שדבר פגום
אינו אוסר וכנבלה סרוחה (ראה בגמ' שם) וכיון שהוא טעם שאינו אוסר לא חשיב 'איסור' כדי שנאסור לבטלו
לכתחילה ,ועוד מוכח מתירוץ הגמ' דגזרינן אינו בן יומו אטו בן יומו ,ולדברי הקובץ הנ"ל היה לה גזור
קדרה אטו כיסוי ולא אינו בן יומו אטו בן יומו.
עוד כתב הד"מ ששום פוסק לא חילק כן וגם בב"י לא הוזכר חילוק זה ,ולא עוד אלא שבאו"ה (כלל לא דין כ)
התיר כיסוי שאינו בן יומו שניתן על סיר מהמין השני אפילו אם הכיסוי הוסר עתה מקדרה שנתבשל בה
מים או ירקות והיא בת יומה מבישול פרווה ,אפ"ה מותר כיון שמבישול הבשר או החלב אינה בת יומה
ואינה אוסרת בהנחתה על סיר מהמין השני ,הרי שאין לחלק בין כיסוי לקדרה.
והוסיף הד"מ שגם על קובץ זה לאו מר בר רב אשי חתים עלה כדי שנדע שיש לסמוך על דבריו ,ולכן
המקל לא הפסיד והמחמיר בשלו תע"ב ,אך אין להחמיר בשל אחרים כלל אם אין מנהג ידוע ,אך היכן
שיש מנהג אין לשנות ,אך אם יש צד להקל בנוסף לטעם דנטל"פ הוא מקל ,ואף שנהגו בחומרא גדולה זו
הבו דלא לוסיף עלה ,וסיים דאי איישר חיליה היה מבטל המנהג כי הוא מנהג טעות ואין לו טעם לסמוך
עליו.
ובתו"ח (כלל פה דין ד ,בש"ך הנ"ל) כתב בביאור דעת האוסרים שחמור איסור שע"י זיעה וריח (שנתבאר בסימנים צז וקח)
מאיסור שע"י הטעם עצמו ,שבטעם עצמו אם אינו בן יומו אינו אוסר ,אך זיעה וריח אוסרים ,וכשם שטעם
שאסר היתר שמן אין בכח ההיתר לילך ולאסור כדין שמן האוסר כל דבר שנגע בו חם בחם אלא רק כדי
נטילה משום שהוא דבר כחוש ,וכמבואר בסי' קה (ס"ז) שאין הנאסר יכול לילך במקום שהאיסור עצמו אינו
יכול לילך ,ומ"מ בדין ריח אוסר גם בכה"ג ,אלא שכתב הש"ך שמדברי מהרש"ל באיסור והיתר שלו (מכונות
סי' לה סק"ז) שכתב חילוק אחר [שכיון שהרתיחה עולה תדיר אצל הכיסוי הרי היא משביחתו וכדין דבר חריף
שמשביח בליעת סכין שאינה בת יומה כמו שיתבאר בסי' צו] ודחאו המשום שלא מצינו שהפוסקים חילקו בין
קדרה לכיסוי ,וממילא נדחה גם טעם זה.
והב"ח כתב טעם לאיסור שכיון שהרתיחה עולה שם תמיד גורמת שיידבק שם מהתבשיל מאד וא"א
לקנחו .ותמה הט"ז (צויין למעלה) על דבריו שהרי בקדרה עצמה נדבקת ממשות התבשיל ,ומדוע נחמיר
בליעת רתיחה יותר מבליעת ממשות התבשיל ,וכתב הטעם כמו שנביא בשמו בהערה לקמיה.
 33שאם אינו נקי ,יש לשער ששים נגד הממשות לדברי הכל (כה"ח אות כא).
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ולכן (כביאור מעדני השלחן אות י) אם אין הכיסוי בן יומו אפילו הניחו על סיר רותח והעלה
אדים מחמת הכיסוי שאז תתאה גבר ,מן הדין לא היה אוסר ,לפי שהטעם
שקיבל הסיר אינו בן יומו .והכיסוי עצמו נאסר בכל אופן לבשל בו בשר או חלב.
אלא שיש מחמירים להחשיב אף כיסוי שאינו בן יומו כדין כיסוי בן יומו
שיתבאר דינו בסמוך ,וכן נוהגים במקצת מקומות וכן נהג הרמ"א מפני אותו
מנהג ,אלא שכתב 36שהוא חומרא בלא טעם ,ושבהפסד אפילו מועט או לצורך
שבת 37או שיש צד היתר אחר להתיר ,יש להחשיב כיסוי כדין הקדרה שאם אינו
בן יומו מותר .והספרדים לא נהגו חומרא זו (כה"ח אות כ).
והט"ז( 38תחילת סק"ב וכן משמעות הכרעת באר הגולה שהעתיקו) והש"ך( 39סק"ד ,והגר"א אות ז) כתבו בביאור
דעת האוסרים שמדובר באופן שיש בראש הכיסוי שקע [כבסירים חד פעמיים שבזמננו

 34וכתב בחידושי יעבץ (על ש"ך סק"ד ,בדרכ"ת סקכ"ה) שבסתם מכסה לעולם יש לחוש שהוא בן יומו ,כיון שדרך
הוא שמעבירים מכסה מסיר לסיר .וסיים ע"ז בפאר השלחן (אות פז) שנראה שבבתים שמקפידים שלא
להניח מכסה אלא על הסיר שלו ולא על סירים אחרים אין לחוש ודינם כדין שאר כלים דסתם כלים אינן
בני יומן.
 35שהרי האוסרים בכלי בן יומו אסרו רק בכה"ג ובאופן שיש לסיר שקע ,הרי שסתימת הרמ"א להתיר
באינו בן יומו היא אף באופנים אלו ,ופשוט .ואם הכיסוי מבצק אוסר אפילו אם אין הבלוע בו בן יומו ,שאין
שייך לומר נטל"פ באוכלין ,וגם אין אומרים נ"ט בר נ"ט באוכל בלא כלי (שפ"ד ד).
 36מיהו אף לדעת המחמירים אין להחמיר אלא בכיסוי קדרה ,אבל אם כיסה סיר בשרי או חלבי בסיר אחר
מהמין השני ,לדברי הכל מותר אם אינו בן יומו (בני חייא ,בפת"ש ד) ,וכתב הפת"ש דפשוט הוא .וכתב במעדני
השלחן (סקי"ב) דמ"מ הכיסוי עצמו אסור.
 37ואם הניחו כיסוי חמץ שאינו בן יומו על קדרה של פסח ,אם הוא בער"פ אחר שש שעות ,להרמ"א
סי' תמז) שנטל"פ אסור בפסח ,בשעת הדחק מותר כמו שפסק כאן שאי"צ ששים ,ואם יש ששים מותר אפילו
אם הכיסוי בן יומו ,ואף באופן שמותר יאכל הכל קודם פסח (משנ"ב סי' תנא סק"פ).

(או'ח

 38הט"ז הביא את דברי מהרש"ל (יש"ש חולין פ"ח סי' מו הדין השביעי ,ומכונות שם) שכתב שעיקר חומרא זו היא באופן
האמור למעלה שאז א"א לקנח את האיסור ואז לא נאמר דין נ"ט לפגם וכמבואר למעלה .ומ"מ הכריע
הט"ז להקל כשיש ששים נגד מקום הקצר שבכיסוי ,שהרי אפילו אם הוא ממשות ממש הלא יש ששים
כנגדו.
 39והביא את המהרש"ל הנ"ל .וביאר דבריו שאף שאותה ממשות היא דבר מועט [א"ה ומטעם זה אכן הקל
הט"ז לשער ששים נגד הממשות בלבד] צ"ל שכיון שהרתיחה מהמין השני שמתבשל עתה בקדרה עולה עד

למעלה עד שאין ששים בתבשיל שלמטה ביחס למה שעלה עד למעלה ,נעשה כל הממשות ששם נבלה,
ואוסרת את הכיסוי ונעשה כל הכיסוי נבלה מחמת הממשות שנעשתה נבלה ,ונתבאר בסי' צב (ס"ה עי"ש
בביאור) שכלי שיש בו תבשיל בשרי או חלבי ונפל על הדופן במקום שאין בצידו הפנימי תבשיל ,יש לאסור
את התבשיל כולו עד שיהא בו ששים פעמים ששים ואחת פחות מעט .ומ"מ התיר הש"ך כמו הרמ"א משום
שהאפי רברבי (שער סח דין יג) הקל בשעת הדחק או באופן שיש עוד צד להתיר או בכיסוי רחב או נקוב ,וכן
הרמ"א כתב שאם היה בכחו היה מבטל המנהג ,וגם הלבוש (ס"א) קרא תגר על חומרא זו .וראה רעק"א
שהקשה שתי קושיות על הש"ך ,ועל הקושיא הראשונה ראה במשב"ז (סק"ד) שתירצה.
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שיש ידית למכסה ומהצד הפנימי ישנו חלל] עד שמצטבר שם אדים ולכלוך שא"א לנקותו
[וכן 40במכסה בצורת קונוס אם א"א לנקותו] ,שאז יש שם ממשות איסור ,ועל
ממשות איסור לא נאמר דין נותן טעם לפגם ,ולכן גם כשהכיסוי אינו בן בן יומו
דינו ככיסוי בן יומו.
והט"ז התיר במקום שיש ששים ביחס לממשות האיסור שבשקע .והש"ך
השפ"ד) כתב שמ"מ אין להחמיר יותר ממה שכתב הרמ"א שהקל אפילו בהפסד
מועט והחמיר באין הפסד מועט לשער ששים ביחס לכיסוי.
(כביאור

ואם הכיסוי רחב ככיסויים שלנו ,או שהוא נקוב מלמעלה ,או שיש צד אחר
להתיר ,יש להתיר (ש"ך שם ,ראה פתחי מגדים עמ' טו).
וכשבא לפנינו אחד ושואל על הכיסוי ,ישאלנו אם היה הכיסוי בן יומו או לא
(פת"ש סי' קכב סק"ו).
יג(.א )13הניח 41כיסוי בשרי חלבי שאינו בן יומו על סיר שמינו מהמין השני ,אלא
שאין בו תבשיל ממין הסיר אלא תבשיל פרווה ,אינו אוסר בכל אופן (שפ"ד ד) ,וראה
עוד דינים בהערה.42

כשהתבשיל
שבסיר פרווה

הערה :דין כיסוי קדרה בן יומו ממין אחד שהונח על סיר מהמין השני חילקנו לכמה
אותיות.

יד(.א )14הניח 43כיסוי בשרי או חלבי על סיר מן המין השני שיש בו תבשיל מהמין
השני והצטברו אדים תחת הכיסוי ושניהם חמים ,אם התחיל להזיע אפילו אין
 40פתחי מגדים (צויין למעלה).
 41משאת בנימין (סי' יח ,במחצית השקל בביאור).
 42הפמ"ג הביא כמה דינים ממשאת בנימין (סי' יט ,ונתבאר יפה בקיצור דיני השפ"ד שבספר דיני מגדים לרבי דוד שרייבר).
א .הניח כיסוי צונן חלבי או בשרי בן יומו על סיר ובו תבשיל רותח מהמין השני והיד סולדת בזיעה העולה
ממנו ,המאכל והקדרה אסורים .היה גם הכיסוי רותח ,אפילו אם אין היד סולדת בקדרה נאסר הכל .והעיר
בדיני מגדים שבמשנ"ב בסי' תנא (סקפ"ד) משמע שגם כשהכיסוי רותח צריך שתהא היד סולדת בזיעה.
ב .א ם לא היה הכיסוי בן יומו ,אם היד סולדת בזיעה נאסר הכל ,ואם אין היס"ב ,אם הכיסוי והקדרה
רותחים נאסר ה כיסוי והמאכל והקדרה מותרים .והכיסוי ודאי מותר משום שאין איסור מפעפע מכלי
לכלי (וכמבואר באו"ה כלל לא דין ז שהביא ד"מ סי' צב אות ט ופסקו בהג"ה בסי' צב ס"ח).
 43או"ה (כלל לא דין יח ,בד"מ אות א ד"ה עוד כתב) .שאם שניהם חמים או אחד מהם חם הדין כאמור למעלה ,ואם הכיסוי
צונן הסיר מותר ,ויקנח את מקום נגיעת הכיסוי בסיר ,ואפילו אם הלחלוחית חמה מן הבישול הראשון
שבישל עם המכסה אינה אוסרת את הסיר ,שלחלוחית זו דינה ככלי שני .ולא חשוב נטיפת הלחלוחית
החמה על הכלי כדין עירוי האוסר כדי קליפה (שנתבאר בסי' סח ס"י וסי' קה ס"ב ואו"ח סי' שיח ס"י) ,משום שטיפה אחת
פוסק כח חמימותה שלא כעירוי בעלמא שבא בזרם .ןלא חיישינן שמא טפטף מן הלחלוחית לקדרה ,שזה
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יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צג
היד סולדת בזיעה ואין ששים נגד המכסה ,הזיעה נבלעת בכיסוי ואוסרתו
ואח"כ נבלעת בתבשיל ובסיר ואוסרתם הכלי 44המכסה והתבשיל נאסרים (רמ"א
כאן ושו"ע או"ח סי' תנא סי"ד וסי' צב ס"ח כביאור ש"ך סק"ה וכה"ח אות כד) .ואם לא הזיע מותר (ד"מ אות א ד"ה כתב
בהגהות ושפ"ד שם) .ובסתמא תלינן דהזיע (יד יהודה ארוך ו וקצר ח).
טו(.א )15הניח כיסוי בשרי או חלבי על סיר מן המין השני שיש בו תבשיל מהמין
השני ,והסיר 45חם והכיסוי צונן ואין ששים נגד המכסה ,צריך שתהא היד סולדת
בזיעה ,ואז תתאה גבר כמבואר בסי' צא (ס"ד) וקה (ס"ג .רמ"א כאן) .אך אם אין היס"ב
בזיעה הלא לא התחממה כלל כדי שתאסור ואינה אוסרת.
טז(.א )16הניח 46כיסוי ממין אחד על סיר מהמין השני ויש בו תבשיל מהמין השני
והסיר צונן והכיסוי חם ,והוסר מיד ולא התחיל הכיסוי להזיע שניהם מותרים
דתתאה גבר  ,ויקנח את הסיר במקום שנגע המכסה אפילו שהלחלוחית
דבר מועט ובטל בששים ,והכיסוי מותר בכל אופן משו ם שאין איסור מפעפע מכלי לכלי וכנ"ל בשם
המשאת בנימין.
וההגש"ד (סי' נו סק"א ,הובא גם בב"י הנ"ל) אסר באופן שהכיסוי צונן את הסיר ,וסובר שא"א שלא בלע הסיר מן
הלחלוחית שהיא מן המין השני שיבשל בו עם הכיסוי ,וכשם שטיפה צוננת שנפלה על קדרה רותחת הרי
היא אוסרתה אף שהטיפה עצמה צוננת (עסי' צב ס"ה) ,ואת התבשיל התיר כאמור למעלה.
וכתב הד"מ שלדינא מסתבר טעמיה דהאו"ה שלא לאסור ומהר"ם ( יו"ד סי' כ ,ובשערים למהרא"י סוף שער כא שהביא ד"מ
סי' קה אות ג) נמי סובר כהאו"ה ולכן התיר בגרירה להב סכין או כלי צונן שנטפה עליו טיפה רותחת מן המין
השני [ואם נפלה על על קת הסכין טעונה נעיצה] ,לפי שאינו דומה עירוי דהכא פסק כח חמימות הטיפה
וכהאו"ה.
אך על מה שהתיר האו"ה את התבשיל משום שאף אם נטפה עליו לחלוחית ודאי שיש בו ששים כתב
הד"מ דבזה נראים דברי ההג"ה שיש חשש בליעה ,שהרי אין המאכל נאסר בחם לתוך צונן אלא כדי
קליפה דתתאה גבר (פסחים עו .וסי' צא וקה שם) ,וכיון שלא נאסר אלא ע"י קליפה לא שייך להתיר ע"י ששים שהרי
המאכל נבלע רק כדי קליפה ואין שם שיעור לבטלו ,ולכן במאכל הצריך לקלפו כיון שהוא רך ויש חשש
בליעה מן הלחלוחית וכמבואר למעלה .א ך אם א"א לקלפו מותר וכדין חם לתוך לח צונן שכיון שא"א
לקלפו מותר (וכר"י בתוס' פסחים עו .שפסק הרמ"א בסי' צא שם ,וראה שדעת הט"ז והש"ך בסמוך).
והש"ך נשאר בצ"ע על הרמ"א שהתיר גם את הקדרה ,וכל מה שהתיר מהר"ם הוא משום שגרירה חשובה
כקליפה וכמ"ש האו"ה (כלל נח דין ח) א ך לא כמו שהבין הרמ"א שהכל מותר .ועוד קשה על הרמ"א משום
ששם אכן פסקה החמימות מן הטיפה אבל כאן הלא הכיסוי עצמו עם לחלוחית חמה נגע בקדרה וא"כ לא
פסקה החמימות אף שהקדרה צוננת ,ועוד שיש הרבה פוסקים (הביאם הש"ך בסי' קה סק"ה) שסוברים שכלי חרס
בולע אף בכלי שני ,וכ"ש לעירוי שפסק הקילוח שמבליע.
 44וטעונים הגעלה ,ולא סגי להו בעירוי (משנ"ב סי' תנא סקפ"א).
 45כמבואר בהערה באות לעיל.
 46או"ה שם ,וכמבואר בהערה לעיל.
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יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צג
מהתבשיל שבושל בכיסוי חמה ,והמאכל אם אפשר לקלפו יקלפנו ואם א"א
לקלפו ויש 47ששים מותר ,כדין תתאה גבר (רמ"א כאן כביאור ש"ך סק"ו).
ולהט"ז והש"ך בסי' צא (סק"ז וסק"ח ויתבאר שם) אם 48הרתיח את המאכל הלח בלא
קליפה יש לשער ששים .ואם נבללה הקליפה ,להט"ז שם אסור גם בכה"ג
ולהש"ך מותר.
ובסתמא תלינן שיש בכיסוי לחלוחית (ד"מ וש"ך סק"ו) ,אא"כ לא נלקח מסיר בשר
רותח שאז אין לתלות שיש בו לחלוחית.
והש"ך חולק וסובר שהקדרה אסורה כדי קליפה באופן שאינו ודאי שהיה
הכיסוי יבש בלא לחלוחית ,ובמעדני השלחן (במטעמי השלחן אות ט) דן אם דעת הש"ך
לאסור גם את הכיסוי עצמו.
והב"י (סי' צב אות ז השנית ,בש"ך כאן סק"ו) הביא שיש מי שאוסר את המכסה והסיר גם
כשהסיר צונן והסיר חם משום שא"א שלא בלע הסיר מן הלחלוחית שעל
המכסה ,והתבשיל מותר רק אם ידוע שלא נפל מן הלחלוחית על התבשיל ,ולא
השיג הב"י על דעה זו.
יז(.א )17אם 49לא היה תבשיל בסיר כשהונח עליו כיסוי מן המין השני ,הכל מותר
כדין שתי קדרות רותחות הנוגעות זו בזו ואחת של בשר ואחת של חלב
שהבלוע בהן אינו עובר מקדרה לחבירתה בלא מאכל ומותרות (שנתבאר ברמ"א בסי' צב
ס"ח .רמ"א כאן) .והיינו בכיסוי חם וסיר צונן ,אך אם 50שניהם חמים והכיסוי הזיער
אסור אף כשאין בו מאכל (רעק"א על הרמ"א כאן ,וראה חוו"ד חידושים אותז ובדי השלחן סקל"ד).
הקדמה נחוצה להבנת אות יח :נ"ט בר נ"ט מותר כמבואר בגמ' (חולין קיא .):והיינו אם הניח פרווה
רותח בכלי בשרי או חלבי בן יומו ורוצה לאכלו עם מאכל מהמין השני .ונחלקו השו"ע והרמ"א

 47ומה שלא כתבו הרמ"א הוא משום שכבר כתב באו"ה שהביא בד"מ דמסתמא יש ששים .יד אברהם (כאן,

במעדני השלחן אות כט).
 48הט"ז נקט כדעת ריב"א (תוס' פסחים עו ).שאין להתיר מאכל משום שא"א לקלפו ,וגם הש"ך השיג שם על
פסק הרמ"א.
 49ד"מ שם בהבנת האו"ה.
 50שאז לא שייכת סברת האו"ה שפסקה כח חמימות הטיפה ,ולכן נשאר רעק"א בצ"ע על הרמ"א דכיון
שאין שניהם חמים אלא רק הכיסוי חם הלא מותר אף כשיש מאכל בסיר וכמו שפסק הרמ"א עצמו לעיל.
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יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צג
בסי' צה אם גם שנתבשל מאכל פרווה בכלי מן המין השני דינו כן ,דלהשו"ע אין חילוק ולהרמ"א
לכתחילה יש להחמיר כיון ששונה דין בישול בכלי מהנחה בכלי.
אך אם היה מאכל פרווה בתוך כלי בשרי או חלבי ,ותחב בו כף מהמין השני ,וכן מים רותחים
שהונחו בהם כלים בשריים וחלביים ,בזה יש חילוק במציאות האמורה בקטע הקודם ,משום שאף
שכל כלי וכלי נותן רק במים רק טעם שקיבל ,הלא זה באותה שעה ולא בזה אחר זה כבאות
הקודמת .ולכן ישנם שתי חששות :א .שמא הכלים קיבלו טעם ישירות זה מזה ב .שמא ע"י המים
או התבשיל הפרווה נתערבו הטעמים יחד ואז אינו טעם שני אלא טעם בב"ח (תוס' חולין קיב .סוף דבור
ראשון).
להלכה ,השו"ע בסי' צה (ס"ג) פסק להקל והרמ"א פסק להחמיר ,ועי"ש כמה פרטי דינים.
וכאן יתבאר כיסוי חלבי או בשרי שהונח על סיר מהמין השני ,שדומה ממש למקרה הקודם ,משום
שאף שיש פרווה בסיר מ"מ טעם הבשר והחלב הם באותו זמן ולא בזא"ז.

יח(.א )18הניח כיסוי בשרי או חלבי על סיר מהמין השני ושניהם בני יומן אך
המאכל המתבשל בו פרווה (בשונה מהאות הקודמת) ,הוא נ"ט בר נ"ט באותה שעה שיש
לחוש לעירוב טעמים וכמו שנתבאר בהקדמה ,ולהשו"ע (סי' צה ס"ג ,במעדני השלחן ובפתחי
מגדים עמ' תיז) מותר ולהרמ"א אסור כבאות הקודמת.
היה הכיסוי בן יומו והקדרה אינה בת יומה או להיפך ,הכלי שקיבל טעם בן יומו
נאסר ,ולכן הכלי שהוא בן יומו מותר והכלי שאינו בן יומו אסור .ואת התבשיל
יאכל במין הכלי שהוא בן יומו (רמ"א סי' צד ס"ה).
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