
 :1תערובות בשר וחלב                        

 

הגעלה, בליעה,  ,חזקת בשרי להיתרא ולאיסורא, –בר נ"ט  טעם, נ"ט לפגם )אינו בן יומו(, נ"טבשרי, חלבי, נותן  מושגים:

 60-פליטה, בטל ב

 

 חלק ראשון: בישול פרוה בכלי בשרי/חלבי

 - אסור אמר רב; בכותח לאכלן מותר: אמר ושמואל, בכותח לאכלן אסור: אמר רב, בקערה שעלו דגים, איתמר  :חולין גמרא

 לאוכלן מותר - בקערה שעלו דגים: הלכתא, אביי משום חזקיה אמר. הוא ט"נ בר טעם נותן - מותר אמר ושמואל, הוא טעם נותן

 .בכותח

 לאכלם מותר ,בה דבוק שומן שום שאין, יפה רחוצה בשר של בקדירה שנצלו או שנתבשלו דגים: )סימן צ"ה( ערוך שולחן

, בדגים בששים מאחד יותר הקדירה פי שעל בממש יש אם, יפה רחוצה היתה לא ואם. דהיתרא נ"ט בר נ"ט דהוי משום, בכותח

 . בכותח לאכלם אסור

 עם בקדירה נתבשלה אם אבל. לכתחלה פילוא התרנגולת בתוך אותה לתת מותר, חולבת בקדירה במים שנתבשלה ביצה

 בכותח לאכלה אסור, בקליפה ואפילו, בשר

 

  .ענין בכל מותר ובדיעבד, לכתחלה לאסור והמנהג. נ"ט בר נ"ט לאסור ובישול בצלייה מחמירין ויש רמ"א:

 . נהגו וכן, לכתחלה מותר, שלהם בכלי ליתנן אבל, עצמו והבשר חלב עם לאכול ודוקא

  .להיפך וכן. עצמו חלב עם לאכלן מותר, בשר של בכלי עלו רק, תחילה נצלו או נתבשלו לא אם וכן

 .השני המין עם לאכלו לכתחלה היתר נוהגין, יומו בן היה שלא, לפגם בו נצלו או שנתבשלו הכלי היה אם וכן

 

 המבושל את לאכול מותר יומא בת שהקדרה פי על אף, נקיה בשר של בקדרה שנתבשלו וכיוצא ואורז בצים או דגים :חי איש בן

 דאזלי להאשכנזים אבל, ל"ז ן"מר הוראת בתר דאזלינן לדידן זה וכל, לכתחילה דמותר נ"ט בר נ"ט אלא כאן דאין, בחלב ההוא

, בחלב ההוא המבושל את נתן שכבר בדיעבד אלא מותר אינו ל"וס, לכתחילה בחלב ההוא המבושל לאכול אסור ל"ז ם"מור בתר

, בחלב לאכלם כדי דהכי אדעתא יומא בת בשר של בקדרה דברים לכתחילה לבשל מותר אינו ל"ז ן"מר בתר דאזלינן לדידן וגם

 בקדרה וכיוצא ביצים או אורז לכתחילה ובישל במזיד עבר אם .   בחלב לכתחילה לאכלם מותר בדיעבד נתבשלו אם רק אלא

 : בחלב לאכלם ומותר ליה קנסינן לא, איסורא דעבד גב על אף, בחלב לאכלם דעת על יומא בת בשר של

 מרקחת ולבשל הפת לאפות מים לחמם מותר, ט"נ בר ט"נ וגם פ"נטל שהוא, לטיבותא תרתי דאיכא יומו בן הכלי אין אם מיהו

 בביתנו נוהגים וכן, ברכה עליו תבא יומו בן שאינו בכלי אפילו לבשל שלא והמחמיר, לכתחילה הגבינה עם לאכלה

 

 ולאכול, יומא בת שהיא אף נקיה בשרית בקדרה(, פרווה) חלבי ולא בשרי לא שאינו מאכל לבשל לכתחלה מותר: יוסף ילקוט

 נותן בר טעם לנותן לכתחילה אף לגרום שמותר, הבית בבדק יוסף הבית מרן כדעת לדינא שהעיקר, חלב מאכלי עם זה תבשיל

 ביצה לטגן או, חלב מאכלי עם הפת לאכול דעת על, יומו בן בשר של בכלי פת לאפות לכתחלה מותר ולכן. דהיתרא טעם

 אורז לבשל מותר וכן. כלל איסור בזה ואין, גבינה עם הביצה את כך אחר לאכול מנת על, חדש בשמן, יומו בן בשרי במחבת

, בקדרה טעם נתן שהבשר, טעם נותן בר טעם נותן שזהו, חמאה או לבן עם האורז את ויאכל, יומא בת בשר של בקדרה

 עם האורז לאכול מותר, בו אין משהו ואפילו, ביותר קלוש טעם שהוא וכיון. הוא גמור היתר ועדיין, באורז טעם נתנה והקדרה

 יומא בת בשר בקדרת האורז לבשל מותר, בישולו לאחר באורז חמאה או לבן לתת שעתיד מראש יודע ואפילו. חלב

 8יחידה  –כשרות 



 

 ב. כאשר התבשיל חריף

 בן אינו אפילו, בשר של בכלי חריפים דברים שבשלו כגון, חריף דבר היה אם אבל, חריף דבר אינו כשהמאכל זה וכל רמ"א:

 בהם הבלוע הבשר נגדס'  דאיכא עד בדיעבד אפילו אוסר, בחלב אכלו אם, בשר של במדוך תבלין שדכו או, יומו

 

 יש אם, לבטל ששים ואין, תבלין או חומץ שרובו תבשיל כגון, חריפים דברים יומא בת שאינה נקיה בקדירה בישל : אםחי איש בן

נותן טעם  אין דסבירא להן החולקים כסברת להחמיר יש מועט ההפסד ואם המתירים כסברת להתיר יש מרובה הפסד בזה

 גם החריפים בדברים ואוסרין ל"ז רמ"א הכרעת בתר גרירי האשכנזים מיהו לשבח. ליה משוי דחורפייהו החריפים בדברים לפגם

 : חריף רובו כ"אא, לתבשיל שנתן מלח מעט או תבלין מעט משום חריף נקרא אינו מיהו, מרובה בהפסד

 

 

 

 

 בסכין בשרית / חלבית פרווה חיתוך דבר חריף –חלק שני 

 - בשר בה שחתך בסכין שחתכו צנון, בכותח לאוכלן מותר - בקערה שעלו דגים: הלכתא, אביי משום חזקיה אמר גמרא חולין:

 ואכיל. פסקיה לבי גריר - קישות אבל, בלע חורפיה דאגב - צנון מ"וה, בכותח לאוכלו אסור

 בלע חורפיה דמשום ועוד הממש מן הבא טעם נותן הוי בצנון וכשחותך ניכר ואינו עליו קרוש שהשמנונית פעמים : לסכין י"רש

 .צנון ובלע סכינא פליט דסכינא דוחקא ואגב הרותחים מדגים טפי

 

 צ"ו( )סימן ערוך שולחן

 ,מקום נטילת כדי החתך ממקום שיטול עד בחלב לאכלם אסור, מקונח שאינו או, יומו בן בשר של בסכין שחתכם סילקא או צנון

 ובשלם טעמם לא וגם מקום נטילת כדי מהם נטל לא ואם. מקונח והוא יומו בן לאינו הדין דהוא אומרים ויש. אצבע כעובי שהוא

 צנון חתך שאם א"י. הצנון כל נגד' ס לשער צריך, דק דק חתכן ואם :רמ"א. בהם מהסכין שנגע מה כנגד ששים צריך, בחלב

 כדי רק לאסור אין בדיעבד אבל, לכתחלה נוהגין וכן. בחלב כולו אסור, בשר של בסכין חתכו אם וכן אסור. כולו, איסור של בסכין

 נטילה

 איסור כמו והוי שבו הטעם גוף סכין פלט דסכינא ודוחקא וסילקא דצנון חורפיה דאגב בודאי ונקי מקונח שהוא פי על אף: ך"ש

 :דמותר ה"צ' סי דלעיל ט"נ בר ט"נ לשאר א דמיל הלכך בעין

 מותר חריף בדבר אפילו יומו בן באינו אבל, יומו בן בכלי דוקא דהיינו האומרים כדברי סתם ע"הש מרן והנה יביע אומר:

 

 ב. חיתוך מאכל רגיל

 מקליפה פחות והוא :ך"ש   .החתך ממקום שיגרוד, בלבד בגרידה בחלב לאכלם מותר, בשר של בסכין קישואים חתך שו"ע:

   בגרידה כ"משא כאחד כולו להנטל שתוכל כדי קצת גסה שתהא צריך שהקליפה


