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סימן צג
קדירה שבשלו בה בשר לא יבשלו בה חלב
שו"ע א :קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ...אבל אם שהה מעת לעת קודם שבישל
בה הוי ליה נותן טעם לפגם ומותר התבשיל ,אבל הקדרה אסור לבשל בה לא בשר ולא
כר' פרץ ,ולא כבעל העטור שמתיר לבשל בה כל מה שרוצה.
חלב.

רמ"א :אבל שאר דברים מותר.

ש"ך :זה מדינא ,אבל ב-צד/ה כתב דנוהגים לאסור הכלי שאינו בן יומו אפילו לשאר
דברים אפילו בשנתחב בו רק כף בת יומא ,א"כ כ"ש כאן דנתבשל בו בשר ממש.

בנקה"כ פסק כרשב"א שאם בישל ירקות בקדירה של בשר שמותר לבשל אח"כ גבינה
שכבר נקלש טעם הבשר ,והרש"ל חולק.

ובב"י הקשה על הטור שהביא את הרשב"א ,שהרי בסימן צ"ד הביא את התרומה שאם
בשלו מים תוך מעת לעת של בשר וכו' דמשמע על כל פנים דלא נקלש טעם הבשר.
והט"ז תירץ דכאן מיירי שבישל הירקות בקדירה ממש כשיעור שבישלו בו בשר ומשו"ה
הוה כהגעלה ממש.
ובנקה"כ תירץ דאפשר שהתרומה דיבר בכלי חרס דלא מהניא ליה הגעלה והרשב"א דיבר
במתכת ,א"נ דהתרומה מיירי דלא הוחמו מים בכל הקדירה ,א"נ מיירי שהוחמו מים ולא
העלו רתיחה דלא מועיל לענין הגעלה.

רמ"א :ודין כיסוי קדירה כדין קדירה עצמה ,ויש מחמירים בכיסוי לומר דאע"פ שאינו ב"י דינו
כאילו היה ב"י וכן נוהגין בקצת מקומות ...והוא חומרא בלא טעם.
רמ"א :אם לקחו כיסוי רותח מקדירה של בשר ונתנו אותו על קדירה של חלב – אם שניהם חמים  -שניהם
אסורים אם יש מאכל בקדירה של בשר וחלב ,ואם הכיסוי צונן והקדירה חמה  -נמי שניהם אסורים אם
התחיל להזיע תחת הכיסוי דתתאה גבר ,ואם הכיסוי חם והקדירה צוננת  -הכל שרי רק המאכל צריך
קליפה אם אפשר לקלפו ואם לאו הכל שרי ,ואם לא היה מאכל בקדירה הכל שרי דהוי כשתי קדירות שנגעו
זו בזו .ש"ך :יש לאסור את הקדירה ,שכאן זה עדיף מטיפה רותחת שנפלה על הכלי (שגם בה אנו אוסרים)
שכאן הכיסוי גופה עם הלחלוחית החמה נגע בקדירה (ואם אין לחלוחית – לכו"ע שרי).
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