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 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 

 השבוע השיעור נמסר על ידי  

 הרב יצחק מאזוז  - בנו של מורנו הרב שליט"א 

 

 בשר בחלב  ותהלכ

 שאי השיעור:נו

מסופק אם עברו שש שעות מאכילת בשר. אם צריך להחליף שיש שנשתמשו שם למאכלים אסורים. הנחת  

סיר בשרי וחלבי על השיש. רחיצת ידים בין דג לבשר. אפו בתנור דגים עם בשר. חימום שניצלים על גבי 

חלבי. המיחם. תחב כף חלבית לסיר בשרי. בשר שהתבשל בסיר חלבי. סיר בשרי שכיסו אותו במכסה 

המתנה אחר בשר לאכילת דבר חריף שנחתך בסכין חלבי. חיתוך דברים חריפים. המתנה אחר סלטים  

 בחזקת בשרי. פיצה עם טונה או אנשובי. משקה פרוה ממכונת משקאות חלבית. הכשר תבנית אפיה. 

 

 מסופק אם עברו שש שעות מאכילת בשר

הבשר, שאלה:   מאכילת  שעות  שש  עברו  אם  שמסופק  מי 

 האם מותר לאכול מאכלי חלב? 

מאכילת הבשר,תשובה:   עברו שש שעות  אם   מי שמסופק 

 מותר לאכול מאכלי חלב. 

יש ס"ס, שמא עברו שש שעות, ושמא כדעת בנ"ד  מקורות:  

קה.( )חולין  ובירך.   התוספות  בסילק  דסגי  ראשונים  ועוד 

בזה. ואכן הוי   החמיר יד יהודה )פיה"ק סק"א(אמנם בספר  

ס"ח( קי  סימן  )ביו"ד  הרמ"א  ודעת  מתירין,  לו  שיש   דבר 

מרן  דעת  אבל  מתירין.  לו  שיש  בדבר  ס"ס  לעשות  שאין 

ס"ס שעושים  )שם(  מתירין.    הש"ע  לו  שיש  בדבר  אף  וגם 

שיודה כאן משום דהכא ס"ל דמעיקר הדין סגי    , י"ל לרמ"א

פט   )סימן  תשובה  ודלתי  שאול  בדברי  וע"ע  ובירך.  בסילק 

ובשו"ת שבט הקהתי )ח"א סי'    (ודרכי תשובה )סק"ה סק"ב(

הוראה ברורה )שעה"צ ס"ק יא, ובה"ל שם( ואבני  וב  רי"ח(

ה'(  אות  ק"א  סי'  )ח"ה  חמש  ישפה  בודאי  עברו  אם  וק"ו   .

שאין   הששית,  השעה  את  השלים  אם  מסופק  ורק  שעות, 

 לחוש.

למאכלים שתמשו שם האם צריך להחליף שיש ש

 אסורים

השתמשו    שאלה: שלפניו  והדיירים  חדשה  לדירה  הנכנס 

את  להחליף  צריך  האם  אסורים,  למאכלים  ובכיור  בשיש 

 השיש והכיור?

את    תשובה: להחליף  צריך  ודי  משטח  אין  והכיור,  השיש 

מים  והמחמיר לערות עליו  ולנקות היטב את השיש.  להדיח 

 רותחים, תבוא עליו ברכה.  

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אי של וזזמא יח-מצליחהרב  ן רנו הגאו ו של מו שיעור

 טמ"ק  ןויגל
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)סימן    מקורות: בש"ע  ס"ומבואר  כלי  (תנא  שבהכשר 

ולפ"ז   תשמישו.  רוב  אחר  ההולכים  שרוב משטח  שיש 

והמחמיר לערות  ולנקותו היטב.  די להדיחו  בצונן,  תשמישו 

עליו רותחים תבוא עליו ברכה, וכפי שהחמירו פוסקי הדור  

 האחרון גבי פסח. ועי' בשו"ת אור לציון ח"ה )פכ"ב סי"ד(

 שא"צ בעירוי אלא בפסח. ע"ש. 

 וחלבי על השיש הנחת סיר בשרי

האם מותר להניח סירים חמים על גבי השיש, כאשר  שאלה: 

 מניח גם סירים בשריים וגם סירים חלביים? 

תבשיל תשובה:   עם  סיר  בהנחת  חשש  אין  הדין,  מעיקר 

חשש   אין  להיפך,  וכן  החלבי,  השיש  גבי  על  רותח  בשר 

 בהנחת סיר עם חלב רותח על גבי השיש הבשרי.  

 געו סירים, האחד בשרי והאחד חלבי, ונ  ואף אם עומדים שתי

 זה בזה יבשים )ללא לחלוחית(, יש להקל. 

מזון    אולם שאריות  ללא  ויבש,  נקי  שהשיש  להזהר  צריך 

 בשרי או חלבי. 

עליו  כשיש  חלבי  שיש  גבי  על  חם  בשר  סיר  והניחו  טעו 

משקה, יש להכשיר השיש על ידי נקיון היטב במים צוננים.  

 רותחים. ונכון לערות עליו מים 

לכיור   בשרי  מכיור  להחליפו  כיור  להכשיר  רוצים  אם  וכן 

לערות  ונכון  צוננים,  במים  היטב  ולהדיחו  לנקותו  די  חלבי, 

 עליו מים רותחים. 

כתב,  מקורות:   ס"ח(  צב  )סימן  ביו"ד  קדירות  הרמ"א  שתי 

, מיהו לכתחלה יש נוגעות זו בזו אין אוסרין זו את זו בנגיעה

החלבי  .  ליזהר לסיר  הבשרי  מהסיר  שיפול  לחשוש  ואין 

ועיין   מכוסים,  ס"וכשהם  צה  )סימן  ליתן ש(  בש"ע  מותר 

טוב  והרמ"א כתב ש של בשר אצל של חלב.    , כדבתוך תיבה

צריך. שאינו  במקום  לכתחלה  כיון   ליזהר  השיש,  והכשר 

נכון   ומ"מ  היטב,  ושטיפה  בהדחה  די  בצונן  תשמישו  שרוב 

רותחי מים  עליו  ח"ה  לערות  לציון  אור  בשו"ת  וע"ע  ם. 

 )פכ"ב סי"ג(.

 רחיצת ידים בין דג לבשר

בסעודת שבת וכן באולמות מגישים דג, ולאחר מכן   שאלה:

את  ולשטוף  ידים  ליטול  צריך  האם  בשרית,  מנה  מגישים 

 הפה קודם אכילת הבשר?

אין לאכול בשר ודגים ביחד, משום סכנה. ולפיכך   תשובה:

יש ובשר,  דג  אכילת  ולשתות,    בין  מאכל  דבר  כדי לאכול 

 לרחוץ פיו. 

הידים. ולבני אשכנז אין צורך  רחוץ  ל  צריכים אףבני ספרד  ו

 ברחיצת הידים. 

ירחץ ידיו בין   כתב מרן בש"ע יו"ד )סי' קטז ס"ג(  מקורות:

פיו.   לרחוץ  כדי  בינתים,  שרוי  פת  ויאכל  לדג  אמנם  בשר 

כתב,   כשמבשלם הרמ"א  רק  לזה  לחוש  דאין  אומרים  ויש 

)הגהות  לחוש  אין  זה  אחר  זה  לאכלן  אבל  ואוכלן,  יחד 

ביניהם,   הידים  ולא  הפה  לרחוץ  שלא  נוהגין  וכן  מרדכי(. 

 . ומ"מ יש לאכול דבר ביניהם ולשתות, דהוי קנוח והדחה

 אפו בתנור דגים עם בשר

מותרים   שאלה: האם  בשר,  עם  בתנור  שנאפו  דגים 

 באכילה?

אין    תשובה: ולכן  סכנה.  משום  בשר,  עם  דגים  לאכול  אין 

 לבשל או לאפות דגים עם בשר. 

ומכל מקום מותר לבשל דגים בסיר בשרי, כי לא נאסר אלא 

אכילתם ביחד, אבל טעם בשר הבלוע בכלי אין סכנה לאכלו  

 בדג.  

 יש להקל לאוכלם.   ובדיעבד שאפו דגים עם בשר,

עו:(  מקורות: )פסחים  ס)  יו"דובש"ע   בגמ'  קטז   (ב"סימן 

ש מפני  מבואר  ביחד,  ודג  בשר  לאכול  שלא  ליזהר  צריך 

לצרעת הרמ"א, שקשה  וכתב  דג,    .  עם  בשר  לצלות  אין  וכן 

. ונחלקו האחרונים אם  מיהו בדיעבד אינו אוסר  .משום ריחא

יוסף במאור   יש להקל בדיעבד כדברי הרמ"א, ומרן הגר"ע 

שם   ברורה  בהוראה  ועי'  להקל  כתב  שם(  )פסחים  ישראל 

מרובה. בהפסד  רק  להקל  שכתבו  בדיעבד(  ועכ"פ   )ד"ה 

להקל  שיש  סק"א(  נז  )סימן  דורא  שערי  בהגהות  מבואר 

 לבשל דגים בכלי בשרי. וכן הסכמת האחרונים. 

 ום שניצלים על גבי המיחםחימ

מי שחימם שניצלים או קציצות בשר על גבי מכסה  שאלה:  

המיחם, האם מותר לשתות את המים שבמיחם עם חלב )כגון  

 להכנת קפה עם חלב(? 

מכסה  תשובה:   על  שהונחו  בשר  קציצות  או  שניצלים 

ולפיכך  המיחם,   במכסה,  בשר  טעם  על נותנים  לחמם    אין 

 .  ורקס חלבי, כגון ב דבר חלבי המכסה

 ומכל מקום מותר לשתות את המים שבמיחם עם חלב. 

מאחר והבשר נתן טעם בכיסוי, והכיסוי נותן טעם  מקורות:  

החוות   דעת  ואמנם  נ"ט.  בר  נ"ט  והוי  האדים(,  )ע"י  במים 

בישול.   בשעת  נ"ט  בר  נ"ט  אמרינן  דלא  צה(  )רס"י  דעת 

נ"ט בר נ"ט  מבואר דאמרינן בספר התרומה )סימן סא(אולם 

וכן   לז(.  )סימן  אפרים  בית  וכ"פ בשו"ת  בישול.  בשעת  אף 

וכפי    ,העיקר להלכה דאמרינן נ"ט בר נ"ט אף בשעת בישול

וגם    סימן יג(.הלכה )חיו"ד  שנתבאר בהרחבה בשו"ת חקרי  

את   הניח  לא  אם  בישול,  בשעת  נ"ט  בר  בנ"ט  למחמירים 

יש   ישירות על המכסה, אלא בהפסק כלי,  להקל  השניצלים 
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ס"ח( צב  )סימן  הרמ"א  בהגהת  יוצא  וכמבואר  בלוע  שאין 

מכלי לכלי בלא רוטב. )ובדרך כלל מחמת נקיות אין מניחים  

ישירות על גבי מכסה המיחם אלא בהפסק כלי, ובזה בודאי  

 בשו"ת אור לציון ח"ה )פכ"ב סי"ב(. "ע יש להקל(. וע

 תחב כף חלבית לסיר בשרי

 שרי, מה הדין?תחב כף חלבית לסיר ב שאלה:

השעות   תשובה: וארבע  בעשרים  בכף  השתמשו  לא  אם 

האחרונות בחלב חם, אינה אוסרת את המאכל. )ובדרך כלל  

 זו המציאות, שסתם כלים אינם בני יומם(.

ומכל מקום הכף טעונה הגעלה, לפי שבלעה פעם חלב ופעם  

 בשר. 

השעות  וארבע  בעשרים  בחלב  בכף  השתמשו  אם  גם 

אסור את המאכל אלא אם אין ששים כנגד  האחרונות, אין ל

לתוך התבשיל. )ואין צורך לשער כנגד   הכףהחלק שתחב מ

 כל הכף, אלא החלק שתחב מהכף לתוך התבשיל(. 

יו"ד )סימן צד ס"  מקורות: תוחב כף , ה(אכן מבואר בש"ע 

מה   בכל  משערים  איפכא,  או  בשר,  של  בקדירה  חולבת 

ויש מי שאומר שאם הכף של מתכת,  .  שנתחב ממנו בקדירה

 וכתב הרמ"א, משערים בכולו, משום דחם מקצתו חם כולו.  

נוהגין וכן  בכל  וסברא ראשונה עיקר,  טעונה הגעלה  והכף   .

 אופן, אפילו אינה בת יומה, כמבואר בש"ע שם )ס"ג(. 

 בשר שהתבשל בסיר חלבי 

 טעו ובישלו בשר בסיר חלבי, מה הדין? שאלה:

עבר  תשובה: המאכל    24ו  אם  החלב,  בישול  מזמן  שעות 

 מותר.  

 שעות, המאכל נאסר. 24ואם לא עברו 

עברו   אם  ספק  יש  אם  לילה   24אבל  עבר  ובודאי  שעות, 

הכלי   הנ"ל  האופנים  בכל  מקום  ומכל  מותר.  המאכל  אחד, 

 טעון הגעלה. 

כן מבואר בש"ע יו"ד )סי' צג וסימן צד ס"ג(. וגבי    מקורות:

לאסור יש  יומו  בן  שזהו  ספק  פוסקים  כמה  שדעת  משום   ,

לחומרא.   דאורייתא  וספק  מדאורייתא,  ואסור  בישול  דרך 

,  גםפנ אולם דעת ר"ת )בתוספות ע"ז עו.( שאף בלינת לילה  

)ח"ז   אומר  יביע  בשו"ת  כתב  שעות  כ"ד  עברו  בספק  ולכן 

ו( סימן  ושמא   חיו"ד  לעת,  מעת  עבר  שמא  מס"ס,  להקל 

 כר"ת שלינת לילה פוגמת. 

 בשרי שכיסו אותו במכסה חלביסיר 

האוכל שאלה:   האם  חלבי,  במכסה  אותו  בשרי שכיסו  סיר 

 והסיר נאסרו? 

עליו    תשובה: הניחו  הבישול  ובזמן  בשר  בו  שבישלו  סיר 

 מכסה חלבי, אם המכסה אינו בן יומו, האוכל מותר.  

ואם המכסה בן יומו, יש לשער אם יש בתבשיל ששים כנגד  

עמ שהסיר  )וככל  כך  הכיסוי.  מרובה,  והתבשיל  ורחב,  וק 

 מסתבר יותר שיש ששים כנגד המכסה(.

העולה  שהזיעה  משום  נאסר.  האוכל  ששים,  אין  ואם 

 מהתבשיל בזמן הבישול מקבלת טעם מהמכסה החלבי. 

 ומכל מקום המכסה נאסר בכל אופן, וטעון הגעלה. 

 כן מבואר בהגהת הרמ"א )סימן צג(.  מקורות:

 

 ר חריף שנחתך בסכין חלבי המתנה אחר בשר לאכילת דב 

האם מותר לאכול לימון שנחתך בסכין חלבית )כגון  שאלה:  

עם דג או לסחוט הלימון בסלט ירקות, או בכוס תה(, בתוך  

 שש שעות לאכילת בשר? 

חריף( תשובה:   פלפל  או  בצל  או  לימון  )כגון  חריף  דבר 

 . עם בשרבת יומה, אין לאוכלו   חלביתשנחתך בסכין 

מקום   חלבית, ומכל  בסכין  שנחתך  חריף  דבר  לאכול  מותר 

 . בשרבתוך שש שעות לאכילת 

כתב  מקורות:   סק"ו(  אש"א  תצד  סימן  )או"ח  הפמ"ג 

ע להחמיר בצנון. ומהרש"ם בדעת תורה שם כתב להקל. וע"

ולדינא יש להקל מכמה   בדרכי תשובה )סימן פט ס"ק מב(. 

שנחתך   חריף  בדבר  המקילים  כהראשונים  שמא  ספיקות, 

שבצל   כהראשונים  ושמא  נ"ט,  בר  נ"ט  ביה  דאמרי'  בסכין 

לא נחשב דבר חריף, ושמא כהראשונים דסגי בסילק ולימון  

ובקובץ   תלג(  )סי'  ח"א  והנהגות  בתשובות  וכ"פ  ובירך. 

לוי   ס"ח( מבית  לה  עמ'  ובשו"ת   )יו"ד  ואזנר.  הגר"ש  בשם 

חקרי הלכה )חיו"ד סימן י' אות ח( הארכתי בדברי הפוסקים 

 בזה. 

 חיתוך דברים חריפים 

ולאוכלו שאלה:   חלבית  בסכין  בצל  לחתוך  אפשר  האם 

 במרק עוף?

עוף  תשובה:   במרק  לאוכלו  אין  חלבי,  בסכין  שנחתך  בצל 

 וכל מאכל בשרי. 

 כין בשרי, אין לאוכלו בטוסט חלבי. וכן בצל שנחתך בס

בדיעבד,   להקל  יש  לספרדים  יומו,  בן  אינו  הסכין  ואם 

 ולאשכנזים יש להחמיר.  

כן מבואר בש"ע יו"ד )סימן צו ס"א(. ובענין סכין   מקורות:

סתירה,  יש  ובש"ע  החמיר.  שם  הרמ"א  יומו,  בן  שאינו 
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  מבואר להקל, ובסימן קג ס"ו מבואר  שבסימן צו )ס"א וס"ג(

מאיסור  הבלועה  בסכין  שדוקא  האחרונים  ותירצו  להחמיר. 

החמיר הש"ע, אבל בבלועה מבשר או בחלב יש להקל, שיש  

וע"ע בשו"ת  נ"ט דהיתרא.  בר  נ"ט  לצרף הסוברים דחשיב 

 בהערה(. טו חקרי הלכה )חיו"ד סימן 

 המתנה אחר סלטים בחזקת בשרי

מי שאכל סלטים כגון טחינה חומוס וכדומה בחזקת   שאלה:

 בשרי, האם צריך להמתין אחר אכילתם שש שעות? 

סלטים שבשעת אכילתם לא נזהרו מלהכניס לתוכם   תשובה:

בשר תבשיל  שיירי  עם  אבל    , כפית  חלב,  עם  לאוכלם  אין 

 אחר אכילתם אין צריך להמתין שש שעות.

בישל    מקורות: אדם  שאם  י"ט(  ס"ק  פ"ט  )סי'  הש"ך  דעת 

ב פרווה,  או כל דבר אחר שהוא  אורז  או  שנשאר   סירמרק 

צריך  אינו  לכן,  קודם  בה  שהתבשל  בשרי  ממרק  קצת  בה 

חלבי.   דבר  לאכילת  הפרווה  האוכל  בין  שעות  שש  להמתין 

ויש הרבה אחרונים שמקילים. ויש   כן שחולקים על הש"ך, 

סי'   ריש  ובאו"ח  ס"ד  פט  סי'  )ביו"ד  הב"ח  להקל  פסקו 

קע"ג(, הש"ך )סי' פט ס"ק י"ט(, הפר"ח )ס"ק י"ט(, מנחת  

י"ג(,   ס"ק  ע"ו  )כלל  חגורת  יעקב  כ"ד(,  )ס"ק  הפנים  לחם 

בית דוד בסטריץ שמואל )ס"ק כד(, אורח מישור )אות ה(,  

חכמת אדם )כלל מ' )ס"ק י"ט(,    ס"ג(, מחצית השקל  )סי' פט

סעי' יג(, קיצור שו"ע גאנצפריד )סי' מ"ו ס"י(, והגאון בעל 

המשנה ברורה בספרו נדחי ישראל )פל"ג ס"ה(, ובס' ערוך  

י"ג(,   )סעי'  וובס'  השלחן  י"א(,  )ס"ק  מעט  עצי  מקדש  בס' 

' )חיו"ד ח"ב סיהעולה )סי' פט סק"ו(, ובשו"ת אגרות משה  

(. והבאתי כל  סי' יט אות א'  ח"זשרגא המאיר )כו(, ובשו"ת  

ג'(. אות  י'  סי'  )חיו"ד  הלכה  חקרי  שו"ת  בחיבורי  וכיון   זה 

בדבר   בשר,  תבשיל  אחר  חלב  מאכילת  להמנע  מנהג  שזה 

ספיקא  צירופים,  עוד  יש  וגם  מדרבנן,  אלא  אינו  שעיקרו 

 דרבנן לקולא, יש להקל. 

 פיצה עם דגים 

 בעיה לאכול פיצה עם טונה או אנשובי?האם יש  שאלה:

וכן    תשובה: בחלב.  דגים  לאכול  איסור  אין  הדין  מעיקר 

 מנהג האשכנזים להקל.  

סכנה.  משום  בחלב,  דגים  מאכילת  להמנע  הספרדים  ומנהג 

 ומכל מקום בחמאה יש להקל.

להמנע יש  זה  או   ולפי  טונה  עם  חלבית  פיצה  מאכילת 

 אנשובי. 

ופיצריות שאופים שם פיצות עם טונה, מותר לספרדי לקנות 

טונה,  שאריות  בתנור  שנפלו  חשש  יש  ואם  פיצה,  שם 

פיצה אחרת   ימתין עד שיאפו  או  יבקש שינקו שם  לכתחלה 

 בינתיים שאז נשרפים ומתכלים החתיכות הקטנות של הדג.

יו"ד  מקורות: בב"י  דגים   מרן  לאכול  פז( כתב שאין  )סימן 

בחלב משום סכנה. ואחרונים רבים הוכיחו מהגמרא )פסחים  

ועוד, שאין בזה חשש, וכתבו כמה אחרונים שהוא ט"ס  עו:(

בחלב.   דגים  מאכילת  להמנע  הספרדים  מנהג  ומ"מ  בב"י. 

אם ינקה  טונה,  וגבי אפיית פיצה בתנור שאופים בו פיצה עם  

נה או שיסיקנו זמן מועט, אין חשש את התנור משאריות הטו

שביארתי   וכפי  הכל.  שנשרף  הלכהמשום  חקרי   בשו"ת 

 )חיו"ד סימן ו(.

 משקה פרוה ממכונת משקאות חלבית

מי שאכל בשר שצריך להמתין שש שעות לאכילת  שאלה:  

חלב, האם מותר לשתות משקה פרוה ממכונת משקאות שיש 

 בה גם משקאות חלביים?

משקאות פרוה, אף שיוצאים ממכונת    מותר לשתותתשובה:  

 משקאות שיש בה גם משקאות חלביים. 

משום שיש ספק אם קודם לכן יצא משקה חלבי או  מקורות:  

ונותרו טיפות בצינור,   יצא משקה חלבי  וגם אם אכן  פרוה, 

.  בדרך כלל יש ששים כנגד טיפות החלב המועטות שבצינור 

ודה, ודעת ובפרט שאינו שותה עם בשר, אלא אחר גמר הסע

ובירך  שסילק  שאחר  קה.(  )חולין  ראשונים  ועוד  התוספות 

מותר לאכול חלב. וביארתי בס"ד בהרחבה הנימוקים להקל 

 בזה, בשו"ת חקרי הלכה )חיו"ד סימן יא(. 

 הכשר תבנית אפיה 

תבנית אפיה שאפו בה אנשים שאינם שומרים תורה שאלה:  

 או מצוות, כיצד ניתן להכשירה? 

תבנית   שתהיה  להכשירה  ניתן  האם  בשרית  תבנית  וכן 

 חלבית? 

תבנית שאפו בה דברי מאכל אסורים, טעונה ליבון,   תשובה:

 ובמציאות אין אפשרות ללבנה.

להכשירה   ניתן  חלב,  או  בשר  בה  שאפו  תבנית  אולם 

להסיקה בתנור נקי )שאינו בשרי   –או בליבון קל  בהגעלה,  

 או חלבי.  

אסורים,  מקורות:   מאכל  דברי  בה  שאפו  מבואר  תבנית 

אולם בש"ע )יו"ד סימן קכא( דבאיסורא בלע טעונה ליבון.  

ניתן   חשיב היתרא בלע, ולכן  תבנית שאפו בה בשר או חלב, 

 . או בליבון קל ,להכשירה בהגעלה
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