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 בס"ד

Knowledge Is Power 

An Introduction To The Laws Of Kashrut 
A class by Rabbi Yonatan Y. Halevy 

ק כט )ָנָתן   ִרִבי ָאבֹות ד  ( 1 רֶּ  ( :מז פֶּ

ִ יר  ְנָחסִאֹוֵמרִִב  ןִפ  ְצָחקִבֶּ ְדָרשְִוֵאיןִִ,  י  ֵישְִבָידֹוִמ  יִשֶּ ָכלִמ 

לִָחְכָמה, ְבָידֹוֲִהָלכֹות ֵישְִבָידֹוִִ, לֹאִָטַעםִַטַעםִשֶּ יִשֶּ ָכלִמ 

ְדָרש ְרַאתִֵחְטא,  ֲהָלכֹותְִוֵאיןְִבָידֹוִמ  הּואִִ,  לֹאִָטַעםִַטַעםִי 

ְִוֵאיןְִבָידֹוֲִהָלכ ְדָרש ְִבָידֹוִמ  ֵיש בֹורִִ,  ֹותָהָיהִאֹוֵמרִָכלִשֶּ ִג  זֶּה

ְדָרִש,  ְוֵאינֹוְִמזָֻין ֵישְִבָידֹוֲִהָלכֹותְִוֵאיןְִבָידֹוִמ  ַחָלשִִ,  ָכלִשֶּ

ןְִבָידֹו בֹורִּוְמזָֻין, ְוַזי  ִ. ֵישְִבָידֹוִזֶּהְִוזֶּהִג 

 .( ח )ברכות  – תלמוד בבלי ( 2

יבִִ ְכת  ד  פִז)ַמאיִ יםִ ל  ה(  ב,  ְתה  ָכלִִַשֲעֵריִִ'  אֹוֵהבִ מ  יֹוןִ צ 

ַיֲעֹקב ְשְכנֹותִ ַבֲהָלָכהִיֹוֵתרִִ'  אֹוֵהבִה,  מ  יםִ ַהְמֻצָינ  יםִ ְשָער 

ְדָרשֹות מ  ּוָבֵתיִ יֹותִ ְכֵנס  ָבֵתיִ ִִ.  מ  ְדָאַמר ִיְוַהְינּוִ ב  ַברִִִִר  ָיאִ ח 

י ְדֻעָלא,  ָאמ  ְשֵמיּהִ לֹוִִ,  מ  ֵאיןִ ְקָדשִ ַהמ  ֵביתִ ָחַרבִ שֶּ יֹוםִ מ 

ָלאִדְלַהָקדִֹו לֲִהָלָכִה' שִָברּוְךִהּואְִבעֹוָלמֹוִאֶּ ִ. ַאמֹותִשֶּ

 ( לב  מןסי)ּת ִמן ַהָשַמִים "ׁשּו( 3

ה ַבֲהָלָכה'  אֹוֵהבִ יםִ ַהְמֻצָינ  יםִ דּושִִ,  ְשָער  ח  יםִ ְמַחְדש  ְכשֶּ

יןִאֹוָתּהִַעלִֵברּור יד  יםִִ,  ַבֲהָלָכהִּוַמֲעמ  יםִִאֹוָתןְִשָער  נֱֶּאָהב 

יםִִ ַהְמַקְימ  ַיֲעֹקבִ ְשְכנֹותִ מ  ָכלִ מ  יֹוֵתרִ ַהָגדֹולִ לְֶּךִ ַהמֶּ ְפֵניִ ל 

ְצֹות ַהמ  ְשָארִ םִ ְוסֹוֵברִִ.  ָבהֶּ ַמֲחָשבֹותִ ְמַחֵשבִ שֶּ יִ מ  ְוָכלִ

יםִנֱֶּאָהבְִונְֶּחָמדִִ יםֲִחמּור  ְפָסק  ְסָברֹותִַבֲהָלכֹותֲִחמּורֹותִּוב 

לְִ ָהעֶּ ְךִ לֶּ ַהמֶּ ְפֵניִ ְשַמְעְתָתאִִ,  יֹוןל  ד  ְגָראִ א  ָאְמרּוִ שֶּ ְוזֶּהּוִ

יֹותִַהְיָקרֹותִִ.  ְסָבָרא יםְִוַהַמֲחָשבֹותִָהֵהםִֵהםְִכַמְרָגל  ְוַהְדָבר 

יָרהִִ.  ְבֵעיָניו ת  ה  ףִ סֶּ כֶּ ְשֵוהִ אֹוִ ָחדִ אֶּ ףִ סֶּ כֶּ ֲאֵבַדתִ ַעלִ םִ ְוא 

כִֵ,  תֹוָרהִַלֲעׂשֹותְִמָלאכֹותְִבֹחלִַהמֹוֵעד ֵישִָלחּוסִִָכלִשֶּ ןִשֶּ

יֹותִַהְיָקרֹותִָהֵהםְִלָכְתָבםִּוְלָחְתָמםְִלַמַעןִִ ַעלֲִאֵבַדתִַהַמְרָגל 

יֹאְבדּו ם,  לֹאִ ֲעֵליהֶּ ָׂשָכרִ ְיַקֵבלִ ְוַהחֹוֵתםִ זֶּהִִ,  ְוַהכֹוֵתבִ ָכלִ

ת ֱאמֶּ יִבֶּ יְִוָׂשמּוְִבפ   . ֵפְרשּוִל 

תורה    – רמב"ם  (  4 תורה    – משנה  תלמוד  הלכות 

 ( יב -)א:יא

ְכָתב.ִִ ב  שֶּ ַבתֹוָרהִ ישִ ְשל  יָדתֹו.ִ ְלמ  ְזַמןִ תִ אֶּ ְלַשֵלשִ ְוַחָיבִ

יתִִ ַאֲחר  ילִ ְוַיְׂשכ  יןִ ָיב  ישִ ּוְשל  ה.ִ פֶּ ְבַעלִ שֶּ ַבתֹוָרהִ ישִ ּוְשל 

יןִִ הִָדָברְִלָדָברְִוָיב  יַדמֶּ ָדָברִו  יאִָדָברִמ  יתֹוְִויֹוצ  ָדָברִֵמֵראש 

ַהתֹו דֹותִשֶּ ַקרִִַבמ  ע  ֵהיַאְךִהּואִ ֵיַדעִ ַעדִשֶּ ןִ ָבהֶּ תִ שֶּ ְדרֶּ נ  ָרהִ

יםִִ ְדָבר  ןִמ  יאִָהָאסּורְִוַהֻמָתרְִוַכיֹוֵצאִָבהֶּ דֹותְִוֵהיַאְךִיֹוצ  ַהמ 

ְקָראְִגָמָרא ְנָיןִזֶּהִהּואִַהנ  יִַהְשמּוָעה.ְִוע  פ  ָלַמדִמ  ִִ.שֶּ

ְמַלאְכתֹוִָשֹלשִָשעֹותִִֵכיַצד.ִָהָיהִַבַעלִֻאָמנּותְִוָהָיהִעֹוֵסקִבִ 

ןִִ ֵמהֶּ ְבָשֹלשִ קֹוֵראִ ַהֵתַשעִ אֹוָתןִ ֵתַשע.ִ ּוַבתֹוָרהִ ַביֹוםִ

ּוְבָשֹלשֲִאֵחרֹותִִ ה ְבַעלִפֶּ ִַבתֹוָרהִשֶּ ּוְבָשֹלש ְכָתב ב  ַבתֹוָרהִשֶּ

כְִ ב  ַקָבָלהִ ְבֵריִ ְוד  ָדָבר.ִ מ  ָדָברִ יןִ ְלָהב  ְבַדְעתֹוִ ְתבֹוֵנןִ ַללִִמ 

ה.ִִ פֶּ ְבַעלִ שֶּ תֹוָרהִ ְכַללִ ב  ּוֵפרּוָשןִ ֵהןִ ְכָתבִ ב  שֶּ תֹוָרהִ

יםִִ הְִדָבר  ְכַללִַהְגָמָראִֵהן.ִַבמֶּ יםִַפְרֵדסִב  ְקָרא  יםִַהנ  ְנָינ  ְוָהע 

ילְִבָחְכָמהִִ ַיְגד  לִָאָדםֲִאָבלְִכשֶּ ַלתִַתְלמּודֹוִשֶּ ְתח  יםִב  ֲאמּור 

יְךִלִֹ ידְִִולֹאְִיֵהאִָצר  ְכָתבְִולֹאִַלֲעֹסקִָתמ  ב  ְלֹמדִתֹוָרהִשֶּ אִל 

ְכָתבִִ ב  שֶּ תֹוָרהִ יםִ ְמזָֻמנ  יםִ ת  ְבע  ְקָראִ י  הִ פֶּ ְבַעלִ שֶּ ַבתֹוָרהִ

יֵניִתֹוָרהִִ ְבֵריִד  ד  ְשַכחִָדָברִמ  לֹאִי  ְבֵריִַהְשמּוָעהְִכֵדיִשֶּ ְוד 

ְלַבדִלְִ ְפנֶּהִָכלִָיָמיוִַלְגָמָראִב  שּובְִִוי  בֹוְִוי  ֵישְִבל  יִֹרַחבִשֶּ פ 

ִִ.ַדְעתֹו

 ( :דיורה דעה )רמב  –שלחן ערוך ( 5

דהיינוִִ שבכתבִ בתורהִ למודוִשלישִ לשלשִ אדםִ חייבִ

הארבעהִועשריםִשלישִבמשנהִדהיינוִתורהִשבעלִפהִִ

ופי'ִתורהִשבכתבִבכללִזהִשלישִבתלמודִדהיינוִשיביןִִ

ִִ מראשיתו דברִ אחריתִ דברִוישכילִ מתוךִ דברִ ויוציאִ

וידמהִדברִלדברִוידוןִבמדותִשהתורהִנדרשתִבהםִעדִִ

והמותרִִ האסורִ יוצאִ והיאךִ המצותִ עיקרִ היאךִ שידעִ

וכיוצאִבזהִדבריםִשלמדִמפיִהשמועהִכיצדִהיהִבעלִִ

אומנותִועוסקִבמלאכתוִג'ִשעותִביוםִוט'ִבתורהִקוראִִ

ג'ִמהםִבתורהִשבכתבִובג'ִתורהִשבעלִפהִובג'ִיביןִִ

רִמתוךִדברִבמהִדבריםִאמוריםִבתחילתִלימודוִשלִִדב

אדםִאבלִכשיגדילִבתורהִולאִיהאִצריךִללמודִתורהִִ

ִיקראִבעתיםִִ שבכתבִולאִלעסוקִתמידִבתורהִשבעלִפה

מזומניםִתורהִשבכתבִודבריִתורהִשבעלִפהִכדיִשלאִִ

ישכחִדברִמדיניִהתורהִויפנהִכלִימיוִלתלמודִבלבדִִ

ִִ.לפיִרוחבִלבוִוישובִדעתו

 שם  – ש"ך  (6

ִישִבעליִבתיםִִִִויש אומרים שבש"ס כו'.  כתבִהדרישה

נוהגיםִללמודִבכלִיוםִגפ"תִולאִשארִפוסקיםִומביאיםִִ

ראיהִמהאִדאמרינןִסוףִנדהִתנאִדביִאליהוִכלִהשונהִִ
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אבל ל"נ  הלכותִבכלִיוםִמובטחִלוִשהואִבןִעולםִהבאִִ

שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה כמו הרי"ף  

ועיקר   שורש  דזהו  ודומיהן  והרא"ש  ומרדכי 

נאִִתדהאִדִִתנו ואינם יוצאים כלל בלימוד גמפ"תלתור

דביִאליהוִכו'ִכברִכתבִרש"יִשםִהשונהִהלכותִפירושִִ

הלכותִפסוקותִומ"שִר"תִכאןִש"סִבבליִבלולִכו'ִקאיִִ

לוִִ דכיוןִשישִ ביוםִ ט'ִשעותִ זהִאלימודִ לפניִ אמש"רִ

שאינםִִ בתיםִ בעליִ הנךִ אבלִ בש"סִ ילמודִ גדולִ פנאיִ

אִילמדוִבש"סִלחודִכנ"לִִלומדיםִרקִג'ִאוִד'ִשעותִל

ִִ.ע"כ

 הרב עובדיה יוסף זצ"ל  - ענף עץ אבות )דף תד( ( 7

ובדורינו זה, שלוש שעות בלימוד הבית יוסף, ושלחן  

למעשה. הלכה  ללמוד  כליו,  ונושאי  יֹוםִִִִערוך,  מ 

ְלַהָקדֹושִָברּוְךִהּואְִבעֹוָלמֹוִִ ֵאיןִלֹוִ ְקָדשִ ַהמ  ֵביתִ ָחַרבִ שֶּ

ד ָלאִ ֲהָלָכִה'  אֶּ לִ שֶּ ח.ִ(ִִַאמֹותִ הלכהִִ)ברכותִ לימודִ וזהוִ ִ.

ִלמעשהִ.

ִישִבעליִבתיםִשלומדיםִִ ִהש"ךִשםִבשםִהדרישה, וכתב

ִִ ותוספות, ופירושִרש"יִ גמראִ יוםִ ]ובזמנינו "הדף  בכלִ

תלמודִִיומי"[ חובתִ ידיִ בזהִ יוצאיםִ שאיןִ ליִ ונראהִ ִ.

ִלמעשה,ִִ ִללמודִבספריִהפוסקיםִהלכה ִ,ִאלאִשיש תורה

לומדיםִאלאִשלושִאוִארבעִשעותִבלבד,ִִשכלִשאינםִִ

ִלאִילמדוִתלמודִבלבד,ִאלאִבספריִהפוסקיםִ.

ָחן ָערּוְך ( 8 ל   ( כד נג רח חיים סימןאו)ׁשֻׁ

בּור יַחִצ  ְׂשֹכרִַרבְִוְשל  ל  יןִ יכ  ְצר  בּורִשֶּ ְבָיָדם,  צ  ְכֵדיְִִִִוֵאיןִ

ם ְשֵניהֶּ ִִ,  ְׂשַכרִ ְוָגדֹול ֻמְבָהקִ ַרבִ הּואִ םִ יִִא  ּוָבק  ַבתֹוָרהִ

בּורִקֹוֵדם, ְבהֹוָרָאהִהּואִקֹוֵדם יַחִצ  םִָלאוְִשל  ִ. ְוא 

ִׁשיץ  ִרִבי ַהָגאֹון ( 9 ב  הֹוָנָתן ַאי  ַבׁש  - י   ַיֲערֹות ד 

ְלכֹותִַשָבתִַעלִבּוְרָיין ֵאינֹוִלֹוֵמדִה  יִשֶּ ןִִ, ָכלִמ  ְוחֹוֵזרֲִעֵליהֶּ

םִִ ַפֲעַמי  ַשָבתִִ,  ְוָשֹלִשְלָפחֹותִ לּולִ ֵמח  ָמֵלטִ ְלה  יּוַכלִ לֹאִ

ּסּוֵריְִשבּותְִדַרָבָנִן,  ְבשֹוֵגִג ְמָלאכֹותְִדאֹוַרְיָתאִֵהןְִבא  ִ. ֵהןִב 

ְך ַהַחִיים  (  10 רֶּ ִסדּור דֶּ ִ  ( ג"ַדף קמה סע)ַהָגאֹון ִמִליָסא ב 

ִ

יםִִ ֻמְפָלג  יםִ ֲחָכמ  יֵדיִ ַתְלמ  ַכָמהִ שֶּ ַהְדוּויםִ ָכלִ ְדוּוִ י  זֶּהִ ְוַעלִ

יפּות ַוֲחר  ְלפּולִ ְבפ  יםִ עֹוְסק  ַשָבתִִ,  ַבתֹוָרהִ ְלכֹותִ ְבה  לּוִ ְוא 

ים יא  לּולִַשָבִת,  ֵאיָנםְִבק  יֵדיִָסֵפקִח  יםִל  יֹוםִִ,  ּוָבא  אֹויִָלנּוִמ 

יֹוםִ יןִאֹויִָלנּוִמ  ִ. ַהתֹוֵכָחהַהד 

ַחיֵּי ( 11 נּו ב  ָבבֹות  - ַרבֵּ ָדָמה)חֹוַבת ַהל   ( ַהק 

יןִִ ד  ְנַיןִ ֵמע  יתִ ָנְכר  ְשֵאָלהִ ַעלִ יםִ ַהֲחָכמ  ןִ מ  ָחדִ אֶּ ְשַאלִ ְונ 

ין יב,ִַהֵגרּוש  ּנּו ִאם  , ְוֵהש  לֹּא ַיִזיקֶּ ל ַעל ַמה שֶּ ַאָּתה ַהשֹואֵּ

ּנּו ָדעֶּ ָּת ָכל  ,  לֹּא י  ֹות  ֲהָיַדע  ַאָּתה ַחָיב ָלַדַעת ִמן ַהִמצ  ַמה שֶּ

ן  הֶּ ם מֵּ ַעלֵּ ִהת  ָך ַרַשאי ל  ינ  ר אֵּ ַע  ,  ֲאׁשֶּ ׁשֹּ ָך ִלפ  ין ָראּוי ל  אֵּ ו 

ן ִריֹות ,  ָבהֶּ ָנכ  לֹות  אֵּ ִבׁש  ב  ַלֲחׁשֹּ יָת  נֵּ ִּנפ  ׁשֶּ לֹּא  ,  ַעד  ר  ֲאׁשֶּ

ָך  ֱאמּוָנת  ָך וֶּ תֹוָרת  ָרה ב  תֵּ ן ַמֲעָלה י  נֶּה ָבהֶּ לֹּא  ,  ִּתק  ן  ו  ַתקֵּ ּת 

ָך ׁשֶּ ִמדֹות ַנפ  עָֻּׁות ב  ן מ     .ָבהֶּ

ִִ ְשַבע נ  יִ ק  ַוֲאנ  ַעסֵּ ִמת  ֲאִני  ָׁשָנה ׁשֶּ ֹלִׁשים  ּוׁש  ׁש  ָחמֵּ זֶּה  ִכי 

נּו וֹות ּתֹוָרתֵּ ִמצ  ָצִריְך ִלי ב  ַמה שֶּ ִחי  ,  ב  ב ָטר  ַע רֹּ ַאָּתה יֹודֵּ ו 

ִעיּון ִלי ,  ב  צ  ָפִרים אֶּ ב ַהס  רֹּ לֹּא ִפִּניִתי,  ו  ַמה    ו  עֹוָלם ל  ִלִבי מֵּ

ל ָעָליו אֹּ ָך ִלׁש  ִפִּניָת ִלב     . שֶּ

יחֹוִּוְלַבְישֹוִַעלִָכְִך יְךִָשםְִלהֹוכ  ֱאר   . ְוהֶּ

 מאירי )יומא כו( ( 12

כיִראיתיִת"חִשידיעתםִגדולהִבתלמוד,ִואעפ"כִאינםִִ

יודעיםִלכווןִשמועהִאחתִכהלכה,ִולמהִשראויִלהורותִִ

הםִבקיאיםִבתלמודִאבלִִִִִ-א:ִִ"]הערתִמו"רִהרבִיעקבִפרץִשליט

דורנוִ[ חכמיִ וכמנהגִ בה.ִ מתעסקיםִ שאינםִ הלכה,ִ יודעיםִ ִִאינםִ

וכשבאה   תורה,  בחדרי  לבקיאים  מוחזקים  וכמה 

ִלידם, אף את הפתח אינם מוצאים. הוראה 

 ( ל רמב  מןסי רה דעה יו) א "ָהָרמָ ( 13

מּודֹוִִובימיםִאלוִִ ל  יִשֶּ ַקרִָהַרָבנּותִֵאינֹוִָתלּויְִבמ  ְלפּולִִהע  פ 

ים לּוק  ַסק  ,  שנוהגיםִבהםִבזמןִהזהְִִוח  ָלַמד פ  ִמי ׁשֶּ ַרק ב 

ַהִעיּון  ידּוִַעלִִ, ַהֲהָלָכה ו  ֱעמ  רְוהֶּ תְִוַהֹישֶּ ִ. ָהֱאמֶּ

ִׁשיץ  ִרִבי  (14 ב  הֹוָנָתן ַאי   י 

י ה כֵּ ַדר  ָלַדַעת  ָערּוְך  ָחן  ל  ד ׁשֻׁ מֹּ ִלל  הּוא  ַהִלמּוד    ', ִעַקר 

ְלַבִד ב  יםִ ְלפּול  פ  יםִ לֹוְמד  ָאָדםִשֶּ ןִִ,  ּוְבֵניִ ָבהֶּ ֵישִ שֶּ ַוֲהָלכֹותִ

ים יח  ד , ַמנ  מֹּ ָמה ִלל  לֹּא ָחכ  ָחן ָערּוְךָימּותּו ב  ל   . ׁשֻׁ

ִ  
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A. Eating In Other’s Homes 

הלכות מאכלות אסורות    – משנה תורה    – רמב"ם  (  1

 )יא:כו( 

תִִ לִַבַעלִַהַבי  ְתָאֵרַחִֵאצֶּ ַמןַהמ  ָכל ז  ָכל ָמקֹום ּוב  יאִלֹוִִִִב  ְוֵהב 

יַכתִָדגִִ יָנהִַוֲחת  ןִאֹוִָבָׂשרִאֹוְִגב  ָּתר ַיי  י זֶּה מֻׁ יְךֲִִִִהרֵּ ְוֵאינֹוִָצר 

ְשאלִָעָליוִִ הּוא  ל  ַע ׁשֶּ ָלא יֹודֵּ ינֹו ַמִכירֹו אֶּ אֵּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶּ

ַבד.   הּוִדי ִבל   י 

יםִֵאלּוִאִָ ְדָבר  ְמַדְקֵדקִב  ְולֹאִ ָכֵשרִ ֵאינֹוִ ֻהְחַזקִשֶּ םִ סּורְִִוא 

ְצלֹו.ִִ ְתָאֵרַחִאֶּ ְצלִֹוְלה  ְתָאֵרַחִאֶּ םִָעַברְִונ  ל ָבָשר    ְוא  ינֹו אֹוכֵּ אֵּ

ה ַיִין ַעל ִפיו  לֹּא ׁשֹותֶּ םִ.ִו  ידִלֹוִָאָדםִָכֵשרֲִעֵליהֶּ ָיע   ַעדִשֶּ

B. Waiting Between Meat and Milk 

 יורה דעה )פט:א(   –שלחן ערוך ( 2

אכלִבשרִאפילוִשלִחיהִועוףִלאִיאכלִגבינהִאחריוִעדִִ

ִישִבשרִִ שישההִששִשעותִואפילוִאםִשההִכשיעורִאם

ִביןִהשיניםִצריךִלהסירוִוהלועסִלתינוקִצריךִלהמתין:ִִ

 רמ"א )שם( ( 3

דאין צריכין להמתין שש שעות רק מיד וישִאומריםִ

ִִאם סלק ובירך ברכת המזון מותר על ידי קנוח והדחה 

דמ"אִִ פ"טִ מיימוניִ והג"הִ אשיר"יִ והגהותִ פכ"הִ ומרדכיִ )תוס'ִ

ִוראבי"ה(ִִ

אכילת   אחר  להמתין  אלו  במדינות  הפשוט  והמנהג 

ואוכליןִאחרִכךִגבינהִמיהוִצריכיםִִִִהבשר שעה אחת

)ע"פִהארוךִוהגהותִִלברךִגםִכןִברכתִהמזוןִאחרִהבשרִִ

לדבריִִש"ד(ִִ לאכולִ דמותרִ אחרתִ כסעודהִ הויִ דאזִ

ִ..ִ.המקילין

לאכולִִ מנתִ עלִ המזוןִ ברכתִ לברךִ דאיןִ אומריםִ וישִ

ִאבלִאיןִנזהריןִבזהִִִ)ארוךִבשםִמהר"חִ(גבינהִ

אחרִאכילתִבשרִִִִויש מדקדקים להמתין שש שעות

ִ. וכן נכון לעשותלגבינהִ

 )שם:ג(  יורה דעה  – שלחן ערוך( 4

אכלִתבשילִשלִבשרִמותרִלאכולִאחריוִתבשילִשלִִ

ִִ אינה ביניהםִ והנטילהִ רשוִתגבינהִ באִִִִאלאִ אםִ אבלִ

אוִהבשרִִ לאכולִהגבינהִעצמהִאחרִתבשילִשלִבשרִ

 ִ.עצמוִאחרִתבשילִשלִגבינהִחובהִליטולִידיו

C. Washing Dishes Together 

 ד( -יורה דעה )צה:ג  –שלחן ערוך ( 5

קערותִשלִבשרִשהודחוִביורהִחולבתִבחמיןִשהידִִג.  

ִיומןִמותרִמשוםִִ דהוהִליהִִסולדתִבהןִאפילוִשניהםִבני

ליִִ בריִ והואִשיאמרִ נותןִטעםִדהתיראִ ברִ נותןִטעםִ

שלאִהיהִשוםִשומןִדבוקִבהןִואםִהיהִשומןִדבוקִבהןִִ

ִִ.צריךִשיהאִבמיםִס'ִכנגדִממשותִשומןִשעלִפיִהקערה

קודםִִִִד. במיםִחמיןִשביורהִ נתנוִאפרִ ליִשאםִ יראהִ

שהניחוִהקדירותִבתוכהִאע"פִשהשומןִדבוקִבהןִמותרִִ

 ִ.הואִנותןִטעםִלפגִםִהאפרִִלִידידע

D. Cooking Meat and Milk Together 

 ב( -יורה דעה )קח:א  –שלחן ערוך ( 6

איןִצוליןִבשרִכשרהִעםִבשרִנבילהִאוִשלִבהמהִִִִא.

ואםִִ בזהִ זהִ נוגעיםִ פיִשאיןִ עלִ ואףִ א'ִ בתנורִ טמאהִ

צלאןִהריִזהִמותרִואפילוִהיתהִהאסורהִשמינהִהרבהִִ

ואםִהתנורִִ י"בִעשרוניםִִוהמותרתִרזהִ גדולִשמחזיקִ

בזהִִ זהִ יגעוִ ובלבדִשלאִ בוִ לצלותםִ ופיוִפתוחִמותרִ

ואםִאחדִמהםִמכוסהִבקערהִאוִבבצקִוכיוצאִבוִמותרִִ

ִִ.לצלותםִאפילוִבתנורִקטןִופיוִסתום

בד"אִבצליִאבלִאםִבאִלבשלםִבקדרהִזהִלעצמוִִִִב.

וזהִלעצמוִאפילוִבתנורִקטןִופיוִסתוםִמותרִואףִעלִפיִִ

 ִ.תִמגולִהשפיִהקדרו

E. Purchasing Vinegar 

ִיורה דעה )קיד:ד(   –שלחן ערוך ִ(7

כלִאלוִהמשקיםִוכןִהחומץִשלִשכרִאסורִלקנותוִמהםִִ

אםִדמיהםִיקריםִמדמיִהייןִשאנוִחוששיםִשמאִעירבִִ

ִִ.בהןִייִן

ִרמ"א )שם( ( 8

ִִִִהגה והכלים היורותִ למשוחִ שרגיליםִ בשומן  ואע"פִ

)ארוךִִאיןִלחושִדהויִנתינתִטעםִלפגםִגםִבטלִבס'ִִִִחזיר

גםִאיןִלחושִאםִנתנוִמשקיןִאלוִִכללִמ"דִובמרדכיִפא"מ(ִ

בכליםִשלִייןִועי'ִלקמןִסימןִקל"זִבמקוםִשנהגוִלתתִִ

ִהמלחִאוִדיוִאםִמותרִאוִאסור ִלתוך  ִ.דםִאוִשארִאיסור
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F. Purchasing Oil and Honey 

 יורה דעה )קג:ג(   –שלחן ערוך ( 9

מפני  אע"פִשהםִמבושליםִמותריםִִגויםִִשמןִודבשִשלִִ

 ִ.וכןִלדבִשִשהבשר פוגם את השמן ומסריחו 

G. Purchasing Salted Fish  

and Lemon Juice 

 ג:ג( פיורה דעה )  –שלחן ערוך ( 10

צירִדגיםִטמאיםִאינוִאלאִמדרבנן.ִלפיכךִמותרִלקנותִִ

טהוריםִאע"פִשמונחיםִמהעובדִכוכביםִדגיםִמלוחיםִִ

 עםִהטמאיםִבכליִאחדִשמאִלאִנמלחוִיחדִ.

 רמ"א )שם( ( 11

הגה:ִוישִאוסריםִאםִמונחיןִעםִהטמאיםִבחביתִאחת.ִִ

וכןִנוהגיןִשלאִלקנותןִאפילוִאםִרואיםִרקִשמונחיםִ

שמוכריןִִ השלחןִ עלִ בערבובִ המלוחיםִ הטמאיםִ עםִ

)ת"הִסי'ִקע"דִוהגהותִש"דִוש"דִסימןִכ'ִוא"זִוארוךִִאותםִשםִִ

 ִ.כללִי"גִומרדכיִבשםִתוספותִהר"רִישראלִ(

דמתיריןִבכלִעניןִדודאיִאיןִִמלבדִבהערינ"גִומרקדי"שִִ

עמהםִִ למלחןִ דרךִ דאיןִ משוםִ הטמאיםִ עםִ נמלחיםִ

 ִ.)מרדכי(

ואפי'ִבשארִדגיםִאיןִלהחמירִלפשפשִולבדוקִאםִישִִ

ִואםִרואהִשהדגיםִהטמאיםִשרויםִִ ביניהםִדגיםִטמאים.

ִישִלאסרוִִ )הגהותִש"דִִבמיםִעםִהטהוריםִאפי'ִבהערינ"ג

ירוחם(ִִ ור'ִ יןִשמאִנשרוִכלִִאבלִאיןִחוששבשםִמהרא"יִ

 ִ.)שםִ(זמןִשאיןִרואיםִ

 ( צו:דיורה דעה )   –שלחן ערוך ( 12

מיִלימוני"שִשמביאיםִהעובדיִכוכביםִוכןִחתיכותִדגִִ

 מליחִשמביאיםִהעובדיִכוכביםִבחביותִמותרים:ִִ

 רמ"א )שם( ( 13

ואף אם נאסרו מקצתן  הגהִמפניִשמביאיםִהרבהִביחדִִ

נתבטלו   כוכבים  עובד  סכין  עם  בראשונה  שנחתכו 

כבר   כי  נאסרין  שאינן  כן  אחר  הנחתכים  באחרים 

נתבטל טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים וכל  

ולכןִאוכליםִבקצתִִ)ביתִיוסףִבשםִשבוליִלקט(ִִִכיוצא בזה

קומפש"טִאע"גִדפרוסִוחתוךִִ הכרובִשקוריןִ מקומותִ

)מהרי"וִִוישִמקומותִשמחמיריןִבזהִואיןִלשנותִהמנהגִִ

אבלִשארִדבריםִשאינםִחריפיןִכגוןִתפוחיםִאוִִסי'ִמ"ט(ִִ

לפתותִיבשיםִוכדומהִנוהגיןִבהןִהיתרִכמוִבלימוני"שִִ

 ִ:)בארוך(ואיןִלהחמירִכללִ

H. “What If” Judaism 

 יורה דעה )קיב:ו(   –שלחן ערוך ( 14

אפי פלטרִ שלִ בפתִ היתרִ שנהגוִ נלושִִִִלִובמקוםִ הואִ

ִִ.בביציםִאוִשביציםִטוחיםִעלִפניוִמותר

 רמ"א )שם( ( 15

ואותןִנילו"שִשקוריןִקיכלי"ךִאוִמיניִמתיקהִשקוריןִִ

לעקו"ךִהםִבכללִפתִובמקוםִשנוהגיןִהיתרִבפתִשלִִ

גםִהםִמותריםִולאִאמרינןִשישִבהםִמשוםִבשוליִִִִגוים

 .גוים

עלִִ אותםִ שאופיןִ קיכלי"ךִ שקוריןִ נילו"שִ מיניִ וישִ

ִִבחלב או חזיר ברזליםִומושחיםִהברזלִבשעתִאפייהִִ

ִִ.באותןִישִליזהרִולאסרןִוכןִהמנהג

 ש"ך )שם( ( 16

ִִִאפילו הוא נילוש בביצים. 

דםִרובִביציםִאיןִבהםִדםִִאי משום  דלמאיִניחושִלהִִ

ִכדלעילִסימןִס"וִס"חִִ

ביציִעוףִטמאִאיןִמצוייםִבינינוִכדלעילִסי'ִִואי משום 

ִפ"וִס"בִִ

בשוליִעובדיִכוכביםִדאסורִבביציםִלקמןִִואי משום  

קי"גִס"דִקימחאִעיקרִכ"כִהפוסקיםִוע"לִס"סִפ"וִִסי'ִ

ִִ.ובמ"שִשם

ִִ

ִ


