
  

בישל תבשיל פרווה ובשעת הבישול
יתז תבשיל בשרי ע"ג דפות הסיר  

ין התבשיל  החצויות, האם ד
  הפרווה כדין תבשיל בשר 

[יו"ד סי' פ"ט ס"א] אכל בשר אפילו המחבר כתב 
יו עד שישההשל חיה ועוף לא יאכל גבינה אחר

[שם] דהמנהג פשוט הרמ"א שש שעות וכו'. וכתב 
במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה
אחת וכו', ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר
אכילת בשר לגבינה וכן נכון לעשות. וכתב שם

[יש"ש חולין פ"ח מהרש"ל[ס"ק ח'] דכ"כ  הש"ך
רה.ס"ט] דכן ראוי לעשות לכל מי שיש בו ריח תו

[שפתי דעת סוף ס"ק ה']  הפמ"ג וכבר כתב 
החכ"א דהמנהג פשוט להמתין שש שעות. וכ"כ 

[כלל מ' ס"ק י"ג] דהמיקל בזה עובר משום בל
[סי' פ"ט ערוך השולחןתיטוש תורת אמך. וכ"כ 

ס"ז] דהמנהג פשוט בכל תפוצות ישראל להמתין
שש שעות וחלילה לשנות ובזה נאמר ופורץ גדר

    וכו'.     
דאם אכל תבשיל של המחבר ובסעיף ג' [שם] כתב 

בשר מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה,
והנטילה ביניהם אינה אלא רשות, אבל אם בא
לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר חובה

דשומן של בשר דינוהרמ"א ליטול ידיו. וכתב שם 
כבשר עצמו, ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול

תבשיל של בשר כמו אחר בשר עצמוגבינה אחר 
ואין לשנות ופורץ גדר ינשכנו נחש. וכתב שם

[לר' אברהם משכיל לאיתן] יד אברהם בהגהות 
דבדרכי משה [אות ט'] מוכח דלאו דוקא גבינה
עצמה אלא אפי' תבשיל של גבינה אחר תבשיל

, אבל מדברימהרש"לשל בשר נהגו להחמיר, וכ"כ 
המנחתחמיר בזה, וכ"כ ההג"ה בסמוך לא נראה לה

[או"ח אליהו זוטא [כלל ע"ז ס"ק י'] ובספר  יעקב 
סי' קע"ג ס"ק ב'] שזהו דעת ההג"ה שמהני קינוח

    והדחה. עכ"ד.
סי' פ"ט אות י"ח, פר"חואף פוסקי ספרד [עי' 

אות ל"א והובאו ובזבחי צדק שם אות ל'  ובברכ"י
ס"ק נ"ה] כתבו דהמנהג להמתין בכה"חדבריהם 
ות אף אחר אכילת תבשיל של בשר, ועודשש שע

ובזבחיבהגהות הטור אות מ"ב  כנה"גכתבו [עי' 
ס"ק נ"ח] בכה"ח אות ל"ד והובאו דבריהם  צדק

דהמנהג להמתין שש שעות אף בין אכילת תבשיל
  בשרי לאכילת תבשיל חלבי.

והשתא אי הדרינן לנידון דידן נמצא דיש לדון אם
בשרי ע"י נגיעתהתבשיל הפרווה נעשה לתבשיל 

התבשיל הבשרי בדופני הקדירה החיצוניות [בכה"ג
שהתבשיל הבשרי ניתז כנגד מקום התבשיל
הפרווה, ולא היה בתבשיל הפרווה שישים כנגד
התבשיל הבשרי, כמבואר בשו"ע סי' צ"ב ס"ה.
וייעוין שם עוד בס"ו ואכמ"ל]. ואי נימא הכי יש

אכילתעוד לדון האם בעי המתנת שש שעות בין 
התבשיל הנזכר לבין אכילת תבשיל חלבי ועכ"פ

  בינו לבין אכילת גבינה.
דדגיםהמחבר והנה בסי' צ"ה [ס"א] כתב 

שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה
שאין שום שומן דבוק בה מותר לאוכלן בכותח,
משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהתירא.

רין בצלייהשם [בס"ב] כתב דיש מחמי וברמ"א 
ובישול לאסור נ"ט בר נ"ט, והמנהג לאסור
לכתחילה ובדיעבד מותר בכל ענין, ודוקא לאכול
עם חלב והבשר עצמו אבל ליתנן בכלי שלהם

  מותר לכתחילה. 
חזינן דבכה"ג דהוי נ"ט בר נ"ט לא נחלקו אלא
לענין אכילת הדגים עם חלב (ואף זה אינו אלא

י), אבל לעניןלכתחילה אבל בדיעבד לכו"ע שר
המתנת שש שעות ודאי דלכו"ע א"צ אפי'

סי' בש"ךלכתחילה, ובזה אין חולק [ויעויין עוד 
  שם]. ובבית מאיר פ"ט ס"ק י"ט  

וא"כ יש לומר דה"ה בנידון דידן, דדינא דהתבשיל
הפרווה כדין הדגים הנזכרים, דנח' המחבר והרמ"א
אי שרי לאכלן לכתחילה בכותח. דלכאו' ה"נ הוי

"ט בר נ"ט דהתירא, דהתבשיל הבשרי נתן טעםנ
בקדירה והקדירה נתנה טעם בתבשיל הפרווה
ואכתי הוי התירא. ופשיטא דא"צ להמתין שש

  שעות אחר אכילת התבשיל הפרווה. 
איברא דאכתי י"ל דנידון דידן לא דמי לדינא דדגים
שעלו בקערה, דשאני התם דהנ"ט בר נ"ט לא

יקרא הבשר נתןנעשה באותה השעה, אלא דמע
טעם בקדרה ורק לאחר מכן הקדרה נתנה טעם
בדגים, משא"כ הכא דבאותה השעה גופא נתן
התבשיל הבשרי טעם בקדירה והקדירה בתבשיל

  הפרווה, ואפשר דבכה"ג לא חשיב נ"ט בר נ"ט.
החוות דעת ובאמת מצינו חילוק זה להדיא בדברי 

"ט[סי' צ"ה ס"ק א'] דכתב דנ"ל דלא הוי נ"ט בר נ
בשעת הבישול, כגון בכה"ג דנפל חלב על הקדירה
שמבשלים בה הדגים כנגד הרוטב ואח"כ בישלו
הדגים עם בשר, דאפי' בדיעבד אסור אם לא היה
שישים בבשר נגד החלב שנפל בראשונה, דכיון
שנפל בשעת הבישול ובישול מפעפע בכל הכלי

  בס"ד

  מיקתאע תא מעש
  רמות ב'  -קהילת "חיכי הישיבות"   / "אה'תשע עלותךהב פ'  - 'סא  גליון

  
  

  בדברי תורהעכו"ם השואל ל האם מותר להשיב
יש אומרים  ו  , גזלמשום  ש אומרים כו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה, י ע ט.)( סהדריןב  מרו חז"ל א

 (יג.)בחגיגה ו  .אורסה דבסקילהמכערה ה דכתיב "מורשה" אל תקרי מורשה אלא מאורסה, משום

   . " לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" יט)-(תהלים קמזאין מוסרים דברי תורה לעכו"ם שא'   ואמר

שאע"פ שאסור לעכו"ם ללמוד וממילא גם אסור לישראל ללמדם   (חגיגה שם ד"ה אין מוסרין) תוס'בעיין ו

ו חז"ל, דאי י עורמשום לפפ"מ מ"מ לימדו כא איסור ללמדם משום "לא עשה כן לכל גוי", כי איכא

"ע מ"מ אסור  וכגון דאיכא עכו"ם אחר שיכול ללמדו דאע"פ דליכא לפ ,בזה היכן דלא שייך לפ"ע 

. )גאות רלב מצוה ( ת חיוךבמח בזהלא הביא שאסור ללמדם, ועי'  (מלכים פ"י ה"ט) הרמב"םאולם ללמדם. 

  . ועי' לקמן מש"כ בשם הבאר שבע (ספ"ח בהגה) בדברי ביאיםובדבריו   (סי' לב)ח בשו"ת מהרצ"  עוד 'ועי
  (מלכים פ"י ה"ט) הרמב"ם הה אע"פ שאמרו חז"ל שעכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה. מ"מ כבר כתב ו

  ,הם אסמכתות(שם) סהדרין דמה שאמרו ב להרמב"ם שכתב דס"ל  (שם) בכסף משהועיין  דאיו הרג.

    .(סהדרין שם) בערוך לר ועי' .שו חיוב מיתה לשמים בעלמאו ייב מיתה פירוכוות ח
חז"ל אמרו   כי  שהטעם שאיו הרגשכתב להדיא  (להרמב"ם ס' ) בתשובת פאר הדור  בס"ד יהו שו"ממ

 (חגיגה יג) בטורי אבןוכן שאיסור זה הוא מן התורה.  יש לומר  שוב וא"כ. הרג ולא אמרו "יב מיתהיח"

 . אלא שאיסור ללמדו תורה דילפין מ"מגיד דבריו וגו'" הוא מדרבן , אר שאיסור זה הוי מן התורהמבו

    .דאיסור זה הוא מן התורה סי' קמב) גח"קובץ תשובות ( זצ"להגריש"א כן קט ו

דאסור להם ללמוד   דברי הש"סכפשט  להלכה קטיןמ"מ לא הביאו דין זה.  שו"ע ור והשהטאע"פ ו

(יו"ד  אג"מ, (יו"ד ס' רמו על סע' ו) מהרש"אג'  ,יו"ד ס' רמו אות ג) "ב(שיו רכ"יב ב כמבואר סור ללמדםואו א

שמסיק שאין גמ' זו  (באר מים חיים סי' יד)כהבאר שבע לא דו  . , ועוד(ח"ב ס' ט) שבט הלוי ,ח"ג סי' פט וסי' צו)

  . ד עמהםוומ"מ סיים דשומר פשו ירחק מללמ  להלכה
  מציו (לא.) שבתמס' לעכו"ם. ב  תורה לימדו חכמיםש  מקומות בש"ס בכמהמציו תמוה שהרי יש לו

 תורה שבעל פה תב ושתים תורה שבכ"ל כמה תורות יש לכם א"ל שבא לפי שמאי א חדמעשה בכרי א

  י שודב בזמן שבית המקדש קיים מ  מרו ליה במאי עסקיתו א מר להו אתא המן א  (טז.) במגילהוכן  .וכו' 

. מעשה בתלמי המלך שכיס שבעים ושיים זקים והכיסם וכו' (ט.). ועיין עוד שם וכו'מחה בן קר

  . מקומות  עוד כן בו  רבן גמליאל וכו'.   שאל פרוקלוס בן פלוספוס אתדתן  (מד:) ע"זמס' בועיין 

ללמדם תורה, אבל היכן שבא  כוות הישראל לומר שאין איסור זה אלא היכן ש  צריכים ורהלכא ו

דרך  , אלא בעיון וכן אם אין העכו"ם חית ללמוד דברי תורה לית לן בה. ,הדחיידרך  דבריהם לדחות

אי   , עצמן לא תחייבו למסור דשתירצו  )ד"ה קראושם ( תוס'  עי'  (לח.) בב"ק הא ד ומ[ בעלמא שרישאלה 

שאל ) (ה. בכורות. ולפי דבריהם אפשר לתרץ גם הגמ' (שם) ביש"שועיין  .מי עשו עצמם גרים 

סר גודא אוקלוס בר קלוימוס הגר שלח קי (יא.)"ז עוכן מהא ד  קוטריקוס אגמון את ריב"ז וכו'

  .  ]בקראי וכו'   הוכימשדרומאי אבתריה  

ת קיום עקרי  ו סק בתורה שלא לכוכו"ם עאם עשכתב ד )ד"ה בן ח (סהדרין שם מהמאיריכן מוכח ו

כל שאין עכו"ם   רמבוא  , ע"כ.ותלמודו ראוי ליעש  מצוותיה אלא שליבו חפץ לירד לידיעת תורתו

    .ללמודלו מותר  חוקר ולומד התורה להגיע להבת תלמודו

לומד מתוך סקרות או בדרך שלומד   עכו"םשכל שה )שם ד"ה וראה עוד(  זצ"להגריש"א  כתבשו"ר שכן 

הוכיח כן מדברי  ש . ועיי"שלידון דשם  צירף סברא זורק מ"מ משמע דו[ חכמה אחרת לית לן בה

אף  ד  לגריש"א שם, ס"למ"מ דאלא . מצות ת"ת  םלומד לשיסוד האיסור הוא כשהעכו"ם ש הרמב"ם

מחה חיים המובא לקמן לא מחלק בזה, , אולם העכו"םאסור משום אין מוסרין תורה ל כתי א בכה"ג 

  . ]שוו האיסור ללמוד וללמדם הועי' בתוס' ה"ל ש

למסור להם טעם וסוד המצוות ואפי' בז' מצוות   ,הוא ללמדם ר שהאיסושם)  חגיגה( מהרש"א בעיין ו

שכתב ד"אין מוסרים   (חגיגה שם) המאיריוכן משמע מדברי  ., ע"כ שלהם אין מוסרין להם סודם וטעמן

במהרצ"ח  'ועי .(ע"ז ג.) עיי שמואלוה .)ד"ה שוב שם( הבאר שבע דעת  וכן". וכו' עכו"ם"סתרי תורה ל

ספר   ועי'שאסור ללמדם אפי' אות אחת מן התורה. (פל"ח אות לז)  ר החרדיםבספ  אולם .חגיגה שם)(

  .(שתי לוחות הברית, שבועות דף קפה) ושל"ה  (סי' רלח) חסידים
הוא אף בגלה אבל אין זה אלא  עכו"ם שתורה שאסורה למסור ל  (יו"ד ח"ג סי' צ) אג"מ הכן פסק ו

במשה ואף בספר פוסקים   מרהדין כמו שא אבל עצם ,שוגע לפרטי דיים  ומהבטעמים והסודות 

 מהא דחגיגה וראכתי איכא איס בכה"ג (שם) זצ"להגריש"א [אולם לדעת  כשו"ע בלא טעמים מותר

  . ] דאסור ללמדם
  , מבקש בה חכמה אסור כי רוצה ללמוד תורה  עכו"םדוקא אם הכתב ש  סי' מו)יו"ד ח"ב ( מחה חייםוה

לא יחפץ לדעת תורה   עכו"םמותר דה ברואה או מדברותיו כזב לו כי שגהאבל להתווכח עמו ולהראות 

  עכו"ם ל פסוקים בעבור זה מציו שתאים הודיעו ו  , רק מציל עצמו מידו ו וגם הישראל איו מכוין ללמד

הלומד תורה  ם"עכור שבשכתבי דאפש )"ה וחשבתיד מט ח"ב חו"מ סי'(ועיי"ש  .בפלפולים
תורה עכו"ם ומד לבמחשבה ואפילו מלמד תודה בכתב איו חייב מיתה וכן אפשר שישראל הל

לשפתים ית כרתה א הוה כאמירה כי ברלדכתיבה  'איו עובר על מגיד דבריו ליעקב כובכתב 
הקשה שכמה  שגם )שם( בטורי אבןועי'  .(ח"א סי' ז ד"ה ובזה דחה)[ועי' בדבריו  .בורה שבע"פ, ע"כ

  . ודו"ק, ]ו דחה דברי (ח"ג ס' רמו אות כא) יפה ללבהו ה ועי' מה שיישב.אותם תור  ומקומות מציו שלימד 
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לחומרא והבלוע מקושר עם התבשיל חשבינן כאילו נפל
  בשיל והוי טעם ראשון. לת

ולדבריו מבואר דדין התבשיל הפרווה כדין תבשיל בשרי
  לענין אכילתו עם חלב. 

[שם] כתב להקשות על דברי אמרי ברוךאולם בהגהות 
בחולין [מ"א ע"א]. וכוונתו דהתםהר"ן החוות דעת מדברי 

דקערות בשריות שהודחו ספר התרומה הביא הר"ן דברי 
רותחין ושתיהם בני יומן פשוטבמחבת חולבת במים 

דהכל נאסר משום בשר בחלב, דהטעם שבקערות נפלט
במים וטעם החלב שבמחבת נפלט במים ומיד נאסרו
המים משום בשר בחלב שבהן וחזרו לאסור את המחבת

כתב עליו דאישתבוש דהרמב"ןוהקערות, והביא הר"ן 
כהני דהיינו דגים שעלו בקערה, דקערה היינו קערה ומים
רותחין שפלטה בהם היינו דגים ומחבת חולבת היינו
כותח, וכשם שמותר לאכול את הדגים בכותח כך המים
הללו מותר ליתנן בין בכותח ובין בפליטת חלב שבמחבת,

גופא השיג על דברי הרמב"ן והר"ןואחרים,  הרשב"א וכ"כ 
דדברי בעל התרומה נכונים וברורים דשאני התם דהכותח

עם מטעם ראשון דהיינו הקערה אלאלא קיבל כלל ט
מהדגים דהוו טעם שני, משא"כ הכא דטעם החלב הנפלט
לתוך המים מקבל טעם ראשון מן הקערות דמאן לימא לן
שלא יתערבו פליטת הבשר ופליטת החלב בעצמן, הלכך
לא הוי נ"ט בר נ"ט. עכת"ד הר"ן. הרי דאף הר"ן לא פליג

כא הכא תערובת שלעל דברי הרמב"ן אלא מפני דס"ל דאי
פליטת החלב ובפליטת הבשר, אבל לכו"ע לא גרע משאר
נ"ט בר נ"ט מחמת שנעשה בשעת הבישול. וזה שלא

  כדברי החוו"ד.
וא"כ נמצא דנידון דידן תלוי במח' הנזכרת דאי אמרינן נ"ט
בר נ"ט אף בשעת בישול א"כ דין התבשיל הפרווה כדין

מ"א כנזכר, ופשוטדגים שעלו בקערה דנח' בו המחבר והר 
דא"צ המתנת שש שעות אחר אכילתו. אולם לדברי
החוו"ד דלא אמרינן נ"ט בר נ"ט בשעת בישול נמצא דדין
התבשיל הפרווה כדין תבשיל בשרי, ואסור לאכלו עם חלב
אף בדיעבד. אלא דאכתי יש לדון לדברי החוו"ד אי בעי

  המתנת שש שעות אחר אכילת התבשיל הפרווה. 
[סי' פ"ט ס"ג] כתב דאם אין בשר בתבשיל רק א ברמ" והנה 

נתבשל בקדירה בשרית מותר לאכול אחריו גבינה ואין בו
[שם ס"ק י"ט] כתב להעיר מהא ובש"ךמנהג להחמיר. 

דריש סי' צ"ה דמבואר דאפי' לאכלו עם גבינה מותר דהוי
שם ס"ק ובמשב"זס"ק י"א  בבאר היטב נ"ט בר נ"ט [יעו"ש 
רעק"א [שם] כתב ליישב דנפק"מ בכה"גי"ט]. ובהגהות הג

שבשלו דבר חריף בקערה של בשר דאין בו משום נ"ט בר
הבית מאיר נ"ט, דאפ"ה מותר לאכול אחריו גבינה. וכ"כ 

  [שם].  
ומבואר בדבריהם דבכה"ג דליכא אלא בליעת טעם מן

בבאר היטב הכלי א"צ המתנת שש שעות [ויעויין עוד שם 
], וא"כ ה"נבהגהות יד אברהם וס"ק ז',  ובפת"שהנ"ל, 

בנידון דידן אף לדברי החוות דעת א"צ המתנת שש שעות
  אחר אכילת התבשיל הפרווה.   

נידון דידן מצוי נמי באותן המחממיםלכאורה ויש להעיר ד 
את החלות ע"ג סיר שיש בתוכו מאכל בשרי, דלכו"ע לא
גרע דין החלה מדין דגים שעלו בקערה דנח' בו המחבר

דין החלות לכאורה "א ריש סי' צ"ה. ולדעת החו"דוהרמ
[ולפי"ז אפשר דה"נ ישכדין תבשיל בשרי לענין אכילתן עם חלב 

להיזהר מלאוכלן עם דגים ע"פ המבואר בשו"ע או"ח סי' קע"ג וביו"ד סי'
, אלא דא"צ המתנת שש]יש להאריך בזה, ואין כאן מקומוקט"ז ו

הנידון הינו רק גבי אלא דלענין זה כל שעות אחר אכילתן. 
כדי קליפה מן החלות, כדין כל פליטת כלי בדבר יבש ללא

סי' ק"ה בד"מ רוטב דאינו מבליע אלא כדי קליפה כמבואר 
    ס"ק כ"ג].  בש"ךשם ס"ז [יעו"ש  וברמ"א אות כ'  

 [נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

  פיי מוסר
  עבודת הימים שאחרי שבועות

מץ בתורה, שהרי לדעת ר' יוסי בגמ'  גם ביום ז' בסיון יתא"
          שבת דף פו: ביום ז' סיון ניתנה תורה".

 סי' תצ"ד, לז בשם החיד"א) ף החיים(כ

"דהנה בכל יו"ט אזי התשלומין של קרבן עולת ראיה הם   -
תמיד בתוך ימי המועד, שיש בהם איסור מלאכה וקדושת חול 

ומין הם בימי החול כאשר המועד, ורק בחג השבועות התשל
ואולי  כבר אין את קדושת המועד והימים מותרים במלאכה, 

זהו בא לרמוז לנו דיכולין להמשיך את הקדושה של חג  
, וזהו כי קדושת חג השבועות השבועות גם לתוך ימות החול

הוא בכח התורה, וע"י עמל התורה מתקדש כל החול ונעשה  
טרס בעניני חג השבועות (קונ                        קודש".
  עמ' קצ)

"והנה המדרש רבה ושאר מדרשי חז"ל וכן הזוה"ק על פר'   -
נשא הם הגדולים והארוכים ביותר מכל מדרשי חז"ל שעל 
שאר פרשיות התורה, וכבר עורר על זה בספר הזכות לבעל חי'  

  הרי"ם... 
ובדבריו משמע, דהרבו חז"ל בחידו"ת בשבת זו משום שזהו 

  החדשה בתורה, והכל הולך אחר ההתחלה...  התחלת השנה
וי"ל עוד בזה, דכיון דאחרי שבועות הוא זמן שעדיין בוער בנו 

ולכן יש לטרוח בזמן  אור התורה שזכינו לו בחג השבועות... 
הזה הרבה בדברי תורה ובחידו"ת, ועל ידי זה תהא  
ההתעוררות נחקקת בקרבנו ותמשיך להאיר בנו על השנה  

  )אעמ' קצשם, (                                                    ".הבעל"ט 
  

  נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"  

  צלה אחר שלשה ימיםכבד או בשר ה
 האם מותר לחממו במיקרוגל

תייבש   ,"כתבו הגאוים בשר ששהה שלשה ימים מעת לעת בלא מליחה(יו"ד סי' סט)  הטורתב כ

  מרדכי ב ודברי הגאוים הובאו ." דמו בתוכו ולא יצא עוד על ידי מליחה ואין לאכלו מבושל

ומסיק דמ"מ ראוי לחוש לדברי הגאוים   ל זהתמה ע (סי' פו) הריב"שאולם  ,(פכ"ה סי' תשכב ותשכו)

תו בלא מליחה  כדי לצלו ' ימיםדאין להשהות בשר ג שכתב  (שם) ברמ"אועיין . במקום שהגו

דמותר להשהות   )כו(מובא בפת"ש ס"ק  החמודי דיאלדחיישין שמא יבשלו, אבל לעין כבד כתב 

  . ' ימים גדודאי יצלו. ועיין לקמן האם מותר לבשל אחר צליה כבד שלא צלה בתוך 
שמין הג'   (יו"ד ח"א סי' כז ד"ה ומה) באג"מעיין . )יג- (יו"ד סי' סט סע' יב השו"ע הגאוים ה"ל פסק כו

תוך השלשה ימים  ה במים חצי שע הבשראם שורה ש בשו"עועיי"ש  .ימים משעה שמתה לגמרי

  שמותר (שם סס"ק לב) ט"זה דעת  אם מלחו וצלאוו .שלשה ימים אחריםעד שהותו היכול ל

כתב שיש לסמוך להתיר כיון דהוא רק חומרת  (חדושים ס"ק מו)  והחו"דלבשלו לכתחלה. 

    מחמיר בזה](סי' סט מ"ז ס"ק לב)  הפמ"גהגאוים. אבל 
ם ימים לא מהי ליה  אפילו אם הבשר היה קפוא באות ש (סי' סט שפ"ד סס"ק ג) בפמ"ג עיין ו

  באג"מ אולם , (ח"ב סי' כה) השבט הלוי . וכן דעת(שם סס"ק כח) הפת"שוהביאו להלכה  .מליחה

כתב שאם הוא קפוא כאבן יש להקל דיעבד, אבל לכתחלה להיח בפריזער כדי   (יו"ד ח"א סי' כז)

. (או"ח ח"ג ססי' ט דה ומצד שהוא גלד)לצורך גדול. ועיי"ש יש לאסור אם לא   ' ימיםשיקרש ליותר מג

   .(ח"ד סי' ל) ובאחיעזר
(סי' סט מ"ז  הפמ"גאלא אף בכבד, וכמו שפסק  כדברי הגאוים  ולא רק בבשר יש להחמיר בזה

  החכמת אדם וכן ראה דעת  (שם ארוך סס"ק ד), היד יהודהו (סי' עג ס"ק ט) הפר"חוכן דעת . ס"ק לב)

(סי'  הערוה"שמתיר בזה, וכן ראה שהיא דעת  (שם כרתי ס"ק ה) הכרתי ופלתי . אולם לד אות יג) (כלל

  .עג סוף אות יג)
(סי' סט מ"ז סס"ק  בפמ"גועיין  .כל זה לכתחלה אבל אם כבר בישלו מותר דיעבד ד (שם)שו"ע ב  ועי'

(סי'  הכה"ח ביאו דדחיקא ליה שעתא לכתחלה לבשל אחר הצליה. וה  רב שבת שיש להתיר בעלב) 

כתב להקל באופן שבשר של שבת פסד, לבשל  (ח"ג סי' קע אות ג)  בשבט הלוי. אולם סט אות קעט)

    .אחר מליחה לקדרה וצליה גמורה וליתר שאת עם חליטה

עתה יש לדון האם בשר ששהה שלשה ימים שצלה האם מותר לכתחילה אח"כ לחממו  מ

  . מיקרוגל ב

לאסור בשר ששהה   (מליחה אות ז) החמודי דיאלהביא בשם  ס"ק כה)(סי' סט  חי תשובה הפתדהה 

דפות המעכבות זיבת   קדרה שיש ל  דכיון  ,אחר צליה לצלותו בקדרה שלשה ימים ללא מליחה 

שכתב דצלי קדר פירושו   (סי' תעו ס"ק א) במ"בעיין [ ודיו כבישול זה קרא "צלי קדר", הדם

  .   מתבשל במוהל היוצא ממו] שצלה בקדירה בלא מים ושום משקה אלא 

, וכתב שם דאע"פ שיש לומר שדוקא בישול אסור משום  החמודי דיאל עייתי בדברישוב 

דיש    (על הט"ז סי' סט ס"ק לב) ודות הכסףהק מה שכתבשמרככין טפי את הבשר מ"מ זה דמי ל

(כדעת הט"ז ומלח, אין הכווה שאיו פולט כלום  שלשה ימיםלומר דאף להגאוים בשר ששהה 

אלא פולט מעט מעט ע"י מליחה. וכן כאן י"ל דפולט מעט מעט ובדיעבד מותר דלא גרע   שם)

  עבד, ע"כ.  ימבשלו אחר צליה דמותר בד 

, דאע"פ  מיקרוגלאף ב  בתוך כלי  אפשר דבשר ששהה שלשה ימים אחר צליה אסור לחממו  ולפי"ז

מתבשל שהרי מתחמם ללא מים  שדבר המוח במכשיר ה"ל הרי הוא ללא משקה וא"כ איו 

אבל אם אין דפות בכלי שמוח בו  מ"מ יש לחוש שיפלוט ממו דם מעט מעט והוי צלי קידר. 

  . שריהבשר לכאורה 

הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל  חכם אחד שליט"א שהעלה שאלה זו לפי  שוב אמר ליו

ולכן מותר לחמם   )של הגאון ה"ל ו(כלשוואמר לו שידוע לו שהמיקרוגל איו מבשל אלא "מייבש" 

מ"מ המיקרוגל איו מבשל   ,מהשחיטה שוהגים שלא לבשלו שלשה ימיםבו כבד שצלה אחר 

  ולכן מותר הוא, ע"כ. 

כתב שאין חימום  הגרשז"א זצ"ל בשם (פמ"ב אות כג ובהגה שם)  בשמירת שבת כהלכתהבל א

" את  מבשלתרוגל דהרי הקריה "וע"כ כתב שאסור לצלות כבד במיק  ,המיקרוגל חשב לצליה

ח"ג עמ' כב אות מבית לוי ( ]ל"צז[  הגר"ש ואזר שליט"א  ן דעתוכ . ואיו יוצא, ע"כהדם בתוך הכבד 

   .י)

  ל כן וע ,יש לומר דאף בידון דידן החום של המיקרוגל מבשל החתיכה ולא הוי כצליה לפ"זו

שיש להחמיר   גרוס שליט"א הגר"מ דעת וכן. שםם הבשר לחמ  )לכתחלה ( בכל גווא  אסור

   ., ודו"קלהחשיב המיקורגל כבישול
  

  העלון נתרם בעילום שם  

  להצלחת התורם ומשפחתו  
 בכל הענינים 

  לע"נ
 ר' מנחם בן זאב ז"ל 


