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

הַ מדֹותִוְ הֵ יאַ ְךִיֹוציאִהָ אָ סּורִוְ הַ מֻתָ רִוְ כַיֹוצֵ אִבָ הֶּ ןִמ ְדבָ ריםִ
שֶּ לָמַ דִמפיִהַ ְשמּועָהִ.וְ ע ְניָןִזֶּהִהּואִהַ נקְ ָראִגְ מָ ָראִִ .

 )1אָ בֹות ד ִרבִ י נָתָ ן (פ ֶֶּּרק כט:מז)
ִרבי ִיצְ חָ קִבֶּ ןִפ ְנחָ סִאֹומֵ ר ,כָלִמיִשֶּ יֵשִבְ יָדֹוִמדְ ָרשִוְ אֵ יןִ
בְ יָדֹוִ ֲהלָכֹות ,ל ֹאִטָ עַםִטַ עַםִשֶּ לִחָ כְ מָ ה ,כָלִמיִשֶּ יֵשִבְ יָדֹוִ
ֲהלָכֹותִוְ אֵ יןִבְ יָדֹוִמדְ ָרש ,ל ֹאִטָ עַםִטַ עַםִי ְראַ תִחֵ טְ א ,הּואִ
הָ יָהִאֹומֵ רִכָלִשֶּ יֵשִבְ יָדֹוִמדְ ָרשִוְ אֵ יןִבְ יָדֹוִ ֲהלָכֹות ,זֶּהִגבֹורִ
ש ,חַ לָשִ
וְ אֵ ינֹוִמְ זֻיָן ,כָלִשֶּ יֵשִבְ יָדֹוִ ֲהלָכֹותִוְ אֵ יןִבְ יָדֹוִמדְ ָר ִ
וְ זַיןִבְ יָדֹו ,יֵשִבְ יָדֹוִזֶּהִוְ זֶּהִגבֹורִּומְ זֻיָןִ .

כֵיצַ דִ.הָ יָהִבַ עַלִאֻמָ נּותִוְ הָ יָהִעֹוסֵ קִבִ ְמלַאכְ תֹוִשָ ֹלשִשָ עֹותִ
קֹוראִ בְ שָ ֹלשִ מֵ הֶּ ןִ
תֹורהִ תֵ שַ ע ִ.אֹותָ ןִ הַ תֵ שַ עִ ֵ
בַ יֹוםִ ּובַ ָ
תֹורהִשֶּ בְ עַלִפֶּהִּובְ שָ ֹלשִאֲחֵ רֹותִ
תֹורהִשֶּ בכְ תָ בִּובְ שָ ֹלשִבַ ָ
בַ ָ
מ ְתבֹונֵןִ בְ דַ עְ תֹוִ לְ הָ ביןִ דָ בָ רִ מדָ בָ ר ִ.וְ דבְ ֵריִ קַ בָ לָהִ בכְִלַלִ
תֹורהִ שֶּ בְ עַלִ פֶּהִ.
תֹורהִ שֶּ בכְ תָ בִ הֵ ןִ ּופֵרּושָ ןִ בכְ לַלִ ָ
ָ
הִדבָ ריםִ
וְ הָ ע ְניָניםִהַ נקְ ָראיםִפ ְַרדֵ סִבכְ לַלִהַ גְ מָ ָראִהֵ ןִ.בַ מֶּ ְ
אֲמּוריםִב ְתחלַתִתַ לְ מּודֹוִשֶּ לִאָ דָ םִאֲבָ לִכְ שֶּ יַגְ דילִבְ חָ כְ מָ הִ
ֹדִתֹורהִשֶּ בכְ תָ בִוְ ל ֹאִ ַלעֲסֹ קִתָ מידִ
ָ
וְ ל ֹאִ ְיהֵ אִצָ ריְךִ ִל ֹאִללְ מ
תֹורהִ שֶּ בכְ תָ בִ
תֹורהִ שֶּ בְ עַלִ פֶּהִ יקְ ָראִ בְ עתיםִ ְמזֻמָ ניםִ ָ
בַ ָ
ֵיִתֹורהִ
ָ
וְ דבְ ֵריִהַ ְשמּועָהִכְ דֵ יִשֶּ ל ֹאִי ְשכַחִדָ בָ רִמדבְ ֵריִדינ
וְ יפְ נֶּהִ כָלִ יָמָ יוִ לַגְ מָ ָראִבלְ בַ דִלְִפיִ ֹרחַ בִשֶּ יֵשִבְ לבֹוִוְ ישּובִ
דַ עְ תֹוִִ .

 )2תלמוד בבלי – ברכות (ח).
מַ איִ דכְ תיבִִ( ְתהליםִ פִז ,ב) אֹוהֵ בִ ה' שַ ע ֲֵריִִציֹוןִ מכָלִ
מ ְשכְ נֹותִ ַי ֲעקֹב ,אֹוהֵ בִה' ְשעָריםִהַ מְ ֻציָניםִבַ ֲה ָלכָהִיֹותֵ רִ
מבָ תֵ יִ כְ נֵסיֹותִ ּובָ תֵ יִמדְ ָרשֹות .וְ הַ יְנּוִדְ אָ מַ ר ִרבִי ִחיָאִבַ רִ
אָ מי ,מ ְשמֵ יּהִ דְ ֻעלָא ,מיֹוםִ שֶּ חָ ַרבִ בֵ יתִ הַ מקְ דָ שִ אֵ יןִ לֹוִ
לְ הַ קָ דִֹושִבָ רּוְךִהּואִבְ עֹולָמֹוִאֶּ לָאִד' אַ מֹותִשֶּ לִ ֲה ָל ָכ ִהִ .
ׁ )3שּו"ּת ִמן הַ שָ מַ ִים (סימן לב)

 )5שלחן ערוך – יורה דעה (רמב:ד)

אֹוהֵ בִ ה' ְשעָריםִ הַ מְ ֻציָניםִ בַ ֲה ָלכָה ,כְ שֶּ מְ חַ דְ שיםִ חדּושִ
ןִשעָריםִ ֶּנאֱהָ ביםִ
בַ ֲה ָלכָהִּומַ עֲמידיןִאֹותָ ּהִעַלִבֵ רּור ,אֹותָ ְ
לפְ נֵיִ הַ מֶּ לְֶּךִ הַ גָדֹולִ יֹותֵ רִ מכָלִ מ ְשכְ נֹותִ ַי ֲע ֹקבִ הַ מְ ַקיְמיםִ
בָ הֶּ םִ ְשאָ רִ הַ מצְ ֹות .וְ כָלִ מיִ שֶּ מְ חַ שֵ בִ מַ חֲשָ בֹותִ וְ סֹובֵ רִ
סְ בָ רֹותִבַ ֲהלָכֹותִ חֲמּורֹותִּובפְ סָ קיםִ חֲמּוריםִ ֶּנאֱהָ בִוְ נֶּחְ מָ דִ
לפְ נֵיִ הַ מֶּ לְֶּךִ הָ עֶּלְִיֹון ,וְ זֶּהּוִ שֶּ אָ מְ רּוִ אגְ ָראִ ד ְשמַ עְ ְתתָ אִ
סְ בָ ָרא .וְ הַ דְ בָ ריםִוְ הַ מַ חֲשָ בֹותִהָ הֵ םִהֵ םִכְ מַ ְרגָליֹותִהַ ְיקָרֹותִ
בְ עֵינָיו .וְ אםִ עַלִ אֲבֵדַ תִ כֶּסֶּ ףִ אֶּ חָ דִ אֹוִ ְשוֵהִ כֶּסֶּ ףִ הת ָירהִ
תֹורהִ ַלעֲׂשֹותִמְ לָאכֹותִבְ חֹלִהַ מֹועֵד ,כָלִשֶּ ִֵכןִשֶּ יֵשִלָחּוסִ
ָ
עַלִאֲבֵ דַ תִהַ מַ ְרגָליֹותִהַ ְיקָרֹותִהָ הֵ םִלְ כ ְָתבָ םִּולְ חָ ְתמָ םִלְ מַ עַןִ
ל ֹאִ י ֹאבְ דּו ,וְ הַ כֹותֵ בִוְ הַ חֹותֵ םִ ְי ַקבֵ לִ ׂשָ כָרִ ֲעלֵיהֶּ ם ,כָלִ זֶּהִ
פ ְֵרשּוִליִוְ ׂשָ מּוִבְ פיִבֶּ אֱמֶּ ת.

חייבִ אדםִ לשלשִ למודוִ שלישִ בתורהִ שבכתבִ דהיינוִ
הארבעהִועשריםִשלישִבמשנהִדהיינוִתורהִשבעלִפהִ
ופי'ִתורהִשבכתבִבכללִזהִשלישִבתלמודִדהיינוִשיביןִ
וישכילִ אחריתִ דברִ מראשיתוִִויוציאִ דברִ מתוךִ דברִ
וידמהִדברִלדברִוידוןִבמדותִשהתורהִנדרשתִבהםִעדִ
שידעִ היאךִ עיקרִ המצותִ והיאךִ יוצאִ האסורִ והמותרִ
וכיוצאִבזהִדבריםִשלמדִמפיִהשמועהִכיצדִהיהִבעלִ
אומנותִועוסקִבמלאכתוִג'ִשעותִביוםִוט'ִבתורהִקוראִ
ג'ִמהםִבתורהִשבכתבִובג'ִתורהִשבעלִפהִובג'ִיביןִ
דברִמתוךִדברִבמהִדבריםִאמוריםִבתחילתִלימודוִשלִ
אדםִאבלִכשיגדילִבתורהִולאִיהאִצריךִללמודִתורהִ
שבכתבִולאִלעסוקִתמידִבתורהִשבעלִפהִיקראִבעתיםִ
מזומניםִתורהִשבכתבִודבריִתורהִשבעלִפהִכדיִשלאִ
ישכחִדברִמדיניִהתורהִויפנהִכלִימיוִלתלמודִבלבדִ
לפיִרוחבִלבוִוישובִדעתוִִ .

תֹורהִ שֶּ בכְ תָ בִ.
וְ חַ יָבִ לְ שַ לֵשִ אֶּ תִ זְמַ ןִ לְ מידָ תֹוְ ִ.שלישִ בַ ָ
ּושלישִ יָביןִוְ י ְַׂשכילִ אַ חֲריתִ
תֹורהִ שֶּ בְ עַלִ פֶּהְ ִ.
ּושלישִ בַ ָ
ְ
דָ בָ רִמֵ ֵראשיתֹוִוְ יֹוציאִדָ בָ רִמדָ בָ רִוידַ מֶּ הִדָ בָ רִלְדָ בָ רִוְ יָביןִ
בַ מדֹותִשֶּ הַ תֹו ָרהִנדְ ֶּרשֶּ תִבָ הֶּ ןִ עַדִשֶּ יֵדַ עִהֵ יאַ ְךִהּואִעקַרִ

 )6ש"ך – שם

 )4רמב"ם – משנה תורה – הלכות תלמוד תורה
(א:יא-יב)

ויש אומרים שבש"ס כו'ִ.כתבִהדרישהִישִבעליִבתיםִ
נוהגיםִללמודִבכלִיוםִגפ"תִולאִשארִפוסקיםִומביאיםִ
ראיהִמהאִדאמרינןִסוףִנדהִתנאִדביִאליהוִכלִהשונהִ

1

עֹוסקיםִ בְ פלְ פּולִ ַוחֲריפּות ,וְ אלּוִ בְ הלְ כֹותִ שַ בָ תִ
תֹורהִ ְ
בַ ָ
אֵ ינָםִבְ קיאיםּ ,ובָ איםִלידֵ יִסָ פֵקִחלּולִשַ בָ ִת ,אֹויִלָנּוִמיֹוםִ
הַ דיןִאֹויִלָנּוִמיֹוםִהַ תֹוכֵחָ הִ .

הלכותִבכלִיוםִמובטחִלוִשהואִבןִעולםִהבאִאבל ל"נ
שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה כמו הרי"ף
ומרדכי והרא"ש ודומיהן דזהו שורש ועיקר
לתורתנו ואינם יוצאים כלל בלימוד גמפ"תִדהאִדתנאִ
דביִאליהוִכו'ִכברִכתבִרש"יִשםִהשונהִהלכותִפירושִ
הלכותִפסוקותִומ"שִר"תִכאןִש"סִבבליִבלולִכו'ִקאיִ
אמש"רִ לפניִזהִאלימודִ ט'ִשעותִ ביוםִדכיוןִשישִ לוִ
פנאיִ גדולִ ילמודִ בש"סִ אבלִ הנךִ בעליִ בתיםִ שאינםִ
לומדיםִרקִג'ִאוִד'ִשעותִלאִילמדוִבש"סִלחודִכנ"לִ
ע"כִִ .

ַ )11רבֵּ נּו בחַ יֵּי  -חֹובַ ת הַ לבָ בֹות (הַ קדָ מָ ה)
וְ נ ְשאַ לִ אֶּ חָ דִ מןִ הַ ֲחכָמיםִ עַלִ ְשאֵ לָהִ נָכְ ריתִ מֵ ענְ יַןִ דיןִ
הַ גֵרּושיןִ,וְ הֵ שיב ,אַ ּתָ ה הַ שֹואֵּ ל ַעל מַ ה שֶּ ל ֹּא יַזִ יקֶּ ּנּו ִאם
ל ֹּא ידָ ֶּעּנּוֲ ,היָדַ עּתָ כָל מַ ה שֶּ אַ ּתָ ה חַ יָב לָדַ עַ ת ִמן הַ ִמצֹות
אֲׁשֶּ ר אֵּ ינָך ַרשַ אי ל ִהת ַעלֵּם מֵּ הֶּ ן ,ואֵּ ין ָראּוי לָך לִ פׁשֹּעַ
בָ הֶּ ן ,עַד ׁשֶּ ִּנפנֵּיתָ ַל ֲחׁשֹּב ִבׁשאֵּ לֹות נָכ ִריֹות ,אֲׁשֶּ ר ל ֹּא
תֹורתָך ֶּו ֱאמּונָתָך ,ול ֹּא ּתתַ קֵּ ן
ִּתקנֶּה בָ הֶּ ן מַ ֲעלָה יתֵּ ָרה ב ָ
בָ הֶּ ן מ ֻׁעּוָת ב ִמדֹות נַפׁשֶּ ָך.

 )7ענף עץ אבות (דף תד)  -הרב עובדיה יוסף זצ"ל
ובדורינו זה ,שלוש שעות בלימוד הבית יוסף ,ושלחן
ערוך ,ונושאי כליו ,ללמוד הלכה למעשהִִ.מיֹוםִ
שֶּ חָ ַרבִבֵ יתִהַ מקְ דָ שִאֵ יןִלֹוִלְ הַ ָקדֹושִבָ רּוְךִהּואִבְ עֹולָמֹוִ
אֶּ לָאִ ד' אַ מֹותִ שֶּ לִ ֲה ָל ָכ ִהִִ(ברכותִ ח ִ.)ִ .וזהוִ לימודִ הלכהִ
למעשהִִ .

ֹלׁשים ׁשָ נָה ׁשֶּ אֲ נִ י ִמתעַ סֵּ ק
ַואֲניִנ ְשבַ ע ִכִ י זֶּה חָ מֵּ ׁש ּוׁש ִ
ּתֹורתֵּ נּו ,ואַ ּתָ ה יֹודֵּ עַ רֹּ ב טָ ר ִחי
במַ ה שֶּ צָ ִריְך לִ י ב ִמצוֹות ָ
יתי לִ ִבי מֵּ עֹולָם למַ ה
בעִ יּון ,ורֹּב הַ ספ ִָרים אֶּ צלִ י ,ול ֹּא פִ ִּנ ִ
שֶּ פִ ִּניתָ לִ בָך לִ ׁשאֹּ ל ָעלָיו.
וְ הֶּ אֱריְךִשָ םִלְ הֹוכיחֹוִּולְ בַ ְישֹוִעַלִ ָכ ְִך.

וכתבִהש"ךִשםִבשםִהדרישהִ,ישִבעליִבתיםִשלומדיםִ
בכלִיוםִ גמראִופירושִרש"יִ ותוספות[ִ ,ובזמנינו "הדף
יומי"]  ִ.ונראהִ ליִ שאיןִ יוצאיםִ בזהִ ידיִ חובתִ תלמודִ
תורהִִ,אלאִשישִללמודִבספריִהפוסקיםִהלכהִלמעשהִ,
שכלִשאינםִ לומדיםִאלאִשלושִאוִארבעִשעותִבלבדִ,
לאִילמדוִתלמודִבלבדִ,אלאִבספריִהפוסקיםִִ .

 )12מאירי (יומא כו)
כיִראיתיִת"חִשידיעתםִגדולהִבתלמודִ,ואעפ"כִאינםִ
יודעיםִלכווןִשמועהִאחתִכהלכהִ,ולמהִשראויִלהורותִ
[הערתִמו"רִהרבִיעקבִפרץִשליט"אִ-ִ ִ:הםִבקיאיםִבתלמודִאבלִ
אינםִ יודעיםִ הלכה ִ,שאינםִ מתעסקיםִ בה ִ.וכמנהגִ חכמיִ דורנו ִ]ִ

וכמה מוחזקים לבקיאים בחדרי תורה ,וכשבאה
הוראה לידם ,אף את הפתח אינם מוצאיםִ .

ׁ )8שֻׁ לחָ ן עָרּוְך (אורח חיים סימן נג כד)
ֹרִרבִוְ ְשליחַ ִצבּור ,וְ אֵ יןִבְ יָדָ ם ִכְ דֵ יִ
צבּורִשֶּ צְ ריכיןִל ְׂשכ ַ
תֹורהִ ּובָ קיִ
ְׂשכַרִ ְשנֵיהֶּ ם ,אםִ הּואִ ַרבִ מֻבְ הָ קִ וְ גָדֹולִִבַ ָ
ָאוִשליחַ ִצבּורִקֹודֵ םִ .
הֹוראָ הִהּואִקֹודֵ ם ,וְ אםִל ְ
בְ ָ

 )13הָ ָרמָ "א (יורה דעה סימן רמב ל)
ובימיםִאלוִעקַרִהָ ַרבָ נּותִאֵ ינֹוִתָ לּויִבְ מיִשֶּ למּודֹוִהפלְ פּולִ
וְ חלּוקים ִשנוהגיםִבהםִבזמןִהזהַ ,רק ב ִמי ׁשֶּ לָמַ ד פסַ ק
הַ ֲה ָלכָה והַ עִ יּון ,וְ הֶּ עֱמידּוִעַלִהָ אֱמֶּ תִוְ הַ ֹישֶּ רִ .

 )9הַ גָאֹון ִרבִ י יהֹונָתָ ן אַ יב ִׁשיץ ַ -יעֲרֹות דבַ ׁש
ַלִבּוריָין ,וְ חֹוזֵרִ ֲעלֵיהֶּ ןִ
ְ
כָלִמיִשֶּ אֵ ינֹוִלֹומֵ דִהלְ כֹותִשַ בָ תִע
ש ,ל ֹאִ יּוכַלִ לְ המָ לֵטִ מֵ חלּולִ שַ בָ תִ
לְ פָחֹותִ ַפעֲמַ יםִִוְ שָ ֹל ִ
יִשבּותִדְ ַרבָ ָנִןִ .
ּסּור ְ
אֹוריְתָ אִהֵ ןִבְ א ֵ
בְ שֹו ֵג ִג ,הֵ ןִבמְ לָאכֹותִדְ ַ

ִ )14רבִ י יהֹונָתָ ן אַ יב ִׁשיץ
עִ קַ ר הַ לִ מּוד הּוא לִ למֹּד ׁשֻׁ לחָ ן עָרּוְך לָדַ עַ ת דַ רכֵּי ה',
לֹומדיםִפלְ פּוליםִ בלְ בַ ִדַ ,ו ֲהלָכֹותִ שֶּ יֵשִ בָ הֶּ ןִ
ּובְ נֵיִאָ דָ םִשֶּ ְ
מַ ניחים ,יָמּותּו בל ֹּא חָ כמָ ה לִ למֹּד ׁשֻׁ לחָ ן עָרּוְך.

 )10הַ גָאֹון ִמלִ יסָ א ב ִסדּור דֶּ ֶּרְך הַ חַ יִים (דַ ף קמה סע"ג) ִ
ִ
וְ עַלִ זֶּהִידְ וּוִ כָלִ הַ דְ וּויםִ שֶּ כַמָ הִתַ לְ מידֵ יִ ֲחכָמיםִ מֻפְ לָגיםִ
ִ
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A. Eating In Other’s Homes

C. Washing Dishes Together
 )5שלחן ערוך – יורה דעה (צה:ג-ד)

 )1רמב"ם – משנה תורה – הלכות מאכלות אסורות
(יא:כו)
הַ מ ְתאָ ֵרחַ ִאֵ צֶּ לִבַ עַלִהַ בַ יתִבכָל מָ קֹום ּובכָל זמַ ןִוְ הֵ ביאִלֹוִ
יַיןִאֹוִבָ ׂשָ רִאֹוִגְ בינָהִ ַוחֲתיכַתִדָ גִה ֲֵּרי זֶּה מֻּׁתָ רִוְ אֵ ינֹוִצָ ריְךִ
ל ְשאלִ ָעלָיו ִאַ ף ַעל פִ י ׁשֶּ אֵּ ינֹו מַ כִ ירֹו אֶּ לָא יֹודֵּ ַע ׁשֶּ הּוא
הּודי בִ לבַ ד.
י ִ

ג .קערותִשלִבשרִשהודחוִביורהִחולבתִבחמיןִשהידִ
סולדתִבהןִאפילוִשניהםִבניִיומןִמותרִמשוםִדהוהִליהִ
נותןִ טעםִ ברִנותןִ טעםִדהתיראִוהואִשיאמרִ בריִ ליִ
שלאִהיהִשוםִשומןִדבוקִבהןִואםִהיהִשומןִדבוקִבהןִ
צריךִשיהאִבמיםִס'ִכנגדִממשותִשומןִשעלִפיִהקערהִִ .

וְ אםִ הֻחְ זַקִשֶּ אֵ ינֹוִ כָשֵ רִוְ ל ֹאִמְ דַ קְ דֵ קִבדְ בָ ריםִאֵ לּוִאִָסּורִ
לְ ה ְתאָ ֵרחַ ִאֶּ צְ לֹוִ.וְ אםִעָבַ רִוְ נ ְתאָ ֵרחַ ִאֶּ צְ לִֹו אֵּ ינֹו אֹוכֵּל בָ שָ ר
ול ֹּא ׁשֹותֶּ ה ַייִן ַעל פִ יוִעַדִשֶּ יָעידִלֹוִאָ דָ םִכָשֵ רִ ֲעלֵיהֶּ םִ.

דִ .יראהִ ליִ שאםִנתנוִאפרִ במיםִ חמיןִ שביורהִ קודםִ
שהניחוִהקדירותִבתוכהִאע"פִשהשומןִדבוקִבהןִמותרִ
דעלִידיִהאפרִהואִנותןִטעםִלפג ִםִ.

B. Waiting Between Meat and Milk

D. Cooking Meat and Milk Together

 )2שלחן ערוך – יורה דעה (פט:א)

 )6שלחן ערוך – יורה דעה (קח:א-ב)

אכלִבשרִאפילוִשלִחיהִועוףִלאִיאכלִגבינהִאחריוִעדִ
שישההִששִשעותִואפילוִאםִשההִכשיעורִאםִישִבשרִ
ביןִהשיניםִצריךִלהסירוִוהלועסִלתינוקִצריךִלהמתיןִ ִ:

אִ .איןִצוליןִבשרִכשרהִעםִבשרִנבילהִאוִשלִבהמהִ
טמאהִ בתנורִא'ִואףִ עלִפיִ שאיןִנוגעיםִזהִ בזהִואםִ
צלאןִהריִזהִמותרִואפילוִהיתהִהאסורהִשמינהִהרבהִ
והמותרתִרזהִואםִהתנור ִגדולִ שמחזיקִי"בִ עשרוניםִ
ופיוִפתוחִמותרִ לצלותםִ בוִובלבדִשלאִיגעוִזהִ בזהִ
ואםִאחדִמהםִמכוסהִבקערהִאוִבבצקִוכיוצאִבוִמותרִ
לצלותםִאפילוִבתנורִקטןִופיוִסתוםִִ .

 )3רמ"א (שם)
וישִאומריםִדאין צריכין להמתין שש שעות רק מיד
אם סלק ובירך ברכת המזון מותר על ידי קנוח והדחהִ
(תוס'ִ ומרדכיִ פכ"הִ והגהותִ אשיר"יִ והג"הִ מיימוניִ פ"טִ דמ"אִ
וראבי"ה)ִ ִ

ב ִ .בד"אִבצליִאבלִאםִבאִלבשלםִבקדרהִזהִלעצמוִ
וזהִלעצמוִאפילוִבתנורִקטןִופיוִסתוםִמותרִואףִעלִפיִ
שפיִהקדרותִמגול ִהִ.

והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת
הבשר שעה אחת ִואוכליןִאחרִכךִגבינהִמיהוִצריכיםִ
לברךִגםִכןִברכתִהמזוןִאחרִהבשר ִ(ע"פִהארוךִוהגהותִ
ש"ד)ִִדאזִ הויִ כסעודהִ אחרתִ דמותרִ לאכולִ לדבריִ
המקיליןִ .ִ..

E. Purchasing Vinegar
ִ)7שלחן ערוך – יורה דעה (קיד:ד) ִ

וישִ אומריםִ דאיןִ לברךִ ברכתִ המזוןִ עלִ מנתִ לאכולִ
גבינהִ(ארוךִבשםִמהר"ח ִ)ִאבלִאיןִנזהריןִבזהִ ִ

כלִאלוִהמשקיםִוכןִהחומץִשלִשכרִאסורִלקנותוִמהםִ
אםִדמיהםִיקריםִמדמיִהייןִשאנוִחוששיםִשמאִעירבִ
בהןִייִןִִ .

ויש מדקדקים להמתין שש שעות ִאחרִאכילתִבשרִ
לגבינהִוכן נכון לעשותִ .

 )8רמ"א (שם) ִ
הגהִִואע"פִ שרגיליםִ למשוחִ היורותִ והכליםִִבשומן
חזירִאיןִלחושִדהויִנתינתִטעםִלפגםִגםִבטלִבס'ִ(ארוךִ
כללִמ"דִובמרדכיִפא"מ)ִגםִאיןִלחושִאםִנתנוִמשקיןִאלוִ
בכליםִשלִייןִועי'ִלקמןִסימןִקל"זִבמקוםִשנהגוִלתתִ
דםִאוִשארִאיסורִלתוךִהמלחִאוִדיוִאםִמותרִאוִאסורִ.

 )4שלחן ערוך – יורה דעה (שם:ג)
אכלִתבשילִשלִ בשרִמותרִלאכולִ אחריוִתבשילִשלִ
גבינהִ והנטילהִ ביניהםִ אינהִִאלאִ רשו ִתִִאבלִ אםִ באִ
לאכולִהגבינהִ עצמהִ אחרִתבשילִשלִבשרִאוִהבשרִ
עצמוִאחרִתבשילִשלִגבינהִחובהִליטולִידיוִ.
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באחרים הנחתכים אחר כן שאינן נאסרין כי כבר
נתבטל טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים וכל
כיוצא בזהִ(ביתִיוסףִבשםִשבוליִלקט)ִולכןִאוכליםִבקצתִ
מקומותִ הכרובִ שקוריןִ קומפש"טִאע"גִ דפרוסִוחתוךִ
וישִמקומותִשמחמיריןִבזהִואיןִלשנותִהמנהג ִ(מהרי"וִ
סי'ִמ"ט)ִאבלִשארִדבריםִשאינםִחריפיןִכגוןִתפוחיםִאוִ
לפתותִיבשיםִוכדומהִנוהגיןִבהןִהיתרִכמוִבלימוני"שִ
ואיןִלהחמירִכללִ(בארוך)ִ:

F. Purchasing Oil and Honey
 )9שלחן ערוך – יורה דעה (קג:ג)
שמןִודבשִשלִגויםִאע"פִשהםִמבושליםִמותריםִמפני
שִ.
שהבשר פוגם את השמן ומסריחוִוכןִלדב ִ
G. Purchasing Salted Fish
and Lemon Juice
 )10שלחן ערוך – יורה דעה (פג:ג)

H. “What If” Judaism

צירִדגיםִטמאיםִאינוִאלאִמדרבנןִ.לפיכךִמותרִלקנותִ
מהעובדִכוכביםִדגיםִמלוחים ִטהוריםִאע"פִשמונחיםִ
עםִהטמאיםִבכליִאחדִשמאִלאִנמלחוִיחדִ.

 )14שלחן ערוך – יורה דעה (קיב:ו)
במקוםִ שנהגוִ היתרִ בפתִ שלִ פלטרִ אפילִוִִהואִ נלושִ
בביציםִאוִשביציםִטוחיםִעלִפניוִמותרִִ .

 )11רמ"א (שם)

 )15רמ"א (שם)

הגהִ:וישִאוסריםִאםִמונחיןִעםִהטמאיםִבחביתִאחתִ.
וכןִנוהגיןִשלאִלקנותןִאפילוִאםִרואיםִרקִשמונחיםִ
עםִ הטמאיםִ המלוחיםִ בערבובִ עלִ השלחןִ שמוכריןִ
אותםִשםִ(ת"הִסי'ִקע"דִוהגהותִש"דִוש"דִסימןִכ'ִוא"זִוארוךִ
כללִי"גִומרדכיִבשםִתוספותִהר"רִישראל ִ)ִ.

ואותןִנילו"שִשקוריןִקיכלי"ךִאוִמיניִמתיקהִשקוריןִ
לעקו"ךִהםִבכללִפתִובמקוםִשנוהגיןִהיתרִבפתִשלִ
גויםִגםִהםִמותריםִולאִאמרינןִשישִבהםִמשוםִבשוליִ
גוים.

מלבדִבהערינ"גִומרקדי"שִדמתיריןִבכלִעניןִדודאיִאיןִ
נמלחיםִ עםִ הטמאיםִ משוםִ דאיןִ דרךִ למלחןִ עמהםִ
(מרדכי)ִ.

וישִ מיניִ נילו"שִ שקוריןִ קיכלי"ךִ שאופיןִ אותםִ עלִ
ברזליםִומושחיםִהברזלִבשעתִאפייה ִבחלב או חזירִ
באותןִישִליזהרִולאסרןִוכןִהמנהגִִ .

ואפי'ִבשארִדגיםִאיןִלהחמירִלפשפשִולבדוקִאםִישִ
ביניהםִדגיםִטמאיםִ.ואםִרואהִשהדגיםִהטמאיםִשרויםִ
במיםִעםִהטהוריםִאפי'ִבהערינ"גִישִלאסרוִ(הגהותִש"דִ
בשםִמהרא"יִ ור'ִירוחם) ִאבלִאיןִחוששיןִשמאִנשרוִכלִ
זמןִשאיןִרואיםִ(שם ִ)ִ.

 )16ש"ך (שם)
אפילו הוא נילוש בביציםִ ִ.
דלמאיִניחושִלהִאי משום דםִרובִביציםִאיןִבהםִדםִ
כדלעילִסימןִס"וִס"חִ ִ
ואי משום ביציִעוףִטמאִאיןִמצוייםִבינינוִכדלעילִסי'ִ
פ"וִס"בִ ִ

 )12שלחן ערוך – יורה דעה (צו:ד)
מיִלימוני"שִשמביאיםִהעובדיִכוכביםִוכןִחתיכותִדגִ
מליחִשמביאיםִהעובדיִכוכביםִבחביותִמותריםִ:

ואי משום בשוליִעובדיִכוכביםִדאסורִבביציםִלקמןִ
סי'ִ קי"גִס"דִקימחאִעיקרִכ"כִהפוסקיםִוע"לִס"סִפ"וִ
ובמ"שִשםִִ .

 )13רמ"א (שם)
הגהִמפניִשמביאיםִהרבהִביחדִואף אם נאסרו מקצתן
שנחתכו בראשונה עם סכין עובד כוכבים נתבטלו
ִ

ִ
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