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'דבר-חריף בהלכה'

בס"ד, יום ג' פרשת בשלח, ט' שבט תשפ''ג 385

סכין פרוה = חובה!
תקציר: הנושאים בסדרת 'מטבח כהלכה'; גיליון 379 
'סימון היכר בסופגניות'. גיליון 380 'היכר במאפה חלבי'. 
גיליון 381 'פת פרוה שיצא מחזקתו'. גיליון 382 'קומקום 
בחזקת פרוה'. גיליון 383 'מאכלים בחזקת פרווה'. גיליון 

384 'מאכלים בחזקת בשרי'.

בו  בהלכה'  חריף  'דבר   ,385 מספר  הנוכחי  הגיליון 
יתבאר, האם בדבר חריף יש היתר של נ"ט בר נ"ט? 

ותקצר  חריף'  ב'דבר  קיימים  דינים  פרטי  אינספור 
איזה  חריף',  'דבר  נחשב  מאכל  איזה  מהכילם,  היריעה 
כמות של 'דבר חריף' אוסרת, חתך בסכין בן יומו, שאינו 
יומו,  בן  ושאינו  יומו  בן  בכלי  חריף  דבר  בישל  יומו,  בן 
משה  הג''ר  מאת  ונפלא  מקיף  ספר  כך  על  הופיע  וכבר 
 500 מעל  ובו  חריף'  'דבר  בשם  שליט''א  דינקל  טוביה 

עמודים, וכבר הודפס בכמה מהדורות באלפי עותקים.

שמגיעות  בשאלות  שליט''א;  הוראה  מורי  והעידו 
לבתי ההוראה בנושאי בשר וחלב, אם השאלה היא בלי 
'דבר חריף' התשובה ברורה יחסית, אבל אם השאלה היא 

עם 'דבר חריף' התשובה מורכבת ביותר.

צ(  ס"ק  תנא  )סימן  המשנ''ב  כתב  תקלות:  מניעת 
הזנגוויל  לחתוך  שלא  ליזהר  יש  אברהם  המגן  בשם 
אותו  יחתוך  אם  כי  חדש,  בסכין  רק  חריף(  דבר  )שהוא 
בסכין בשרי, יוצא מכך קלקול, שכותשים אותו במדוכה 
כותשים  ואח''כ  בשר,  טעם  בולעת  שהמדוכה  ונמצא 

באותה מדוכה בשמים, ואוכלים אותם עם חלב.

כדי שלא להיכנס לשאלות, מומלץ מאוד לכל איש 
ישראל לקבוע כלל ברזל במטבח, לחתוך דברים חריפים 
גבי  על  פרוה  סכין  עם  רק  וכדומה(  צנון,  שום,  )בצל, 
כפי  ראש,  כאב  הרבה  לעצמו  חוסך  ובכך  פרוה,  משטח 
שמצוי מאוד, שחותכים בצל או דברים חריפים עם סכין 
בשרי, ואחר כך בטעות משתמשים עם הבצל למאכלים 
שליט''א,  סירוטה  מאיר  הג''ר  כך  על  והתבטא  חלביים. 
יהודי שאין לו במטבח הביתי סכין 'פרוה', 

המטבח שלו בחשש 'טרייף'.

אפשר להציע לקבוע כלל חותך בבית; 
חלבי,   = כחול  סכין  בשרי,   = אדום  סכין 

סכין לבן או ירוק = פרוה. 

בברכת התורה 

עקיבא יוסף לוי

דינים מיוחדים ב'דבר חריף'
שלשה חידושים: דבר חריף פועל בשונה מהכללים הרגילים 
של הלכות בשר בחלב, ויש בדבר חריף שלשה חידושים נפרדים; 
יומו.  יומו נאסר כמו בן  נ''ט. ב. אינו בן  נ''ט נאסר כמו  נ''ט בר  א. 
ג. דבר חריף בולע בדוחקא דסכינא, אפילו כשאינו חם, כאילו היה 

המאכל רותח.

'ט. 1 נ' 'ט =  נ' 'ט בר  נ'
הלכתא  קיא:(  דף  )חולין  בגמ'  מבואר  בסכין:  שחתכו  צנון 
דגים )תבשיל פרוה( שעלו בקערה )בשרית(, מותר לאוכלן בכותח 
בשר,  בה  שחתך  בסכין  שחתכו  חריף(  )מאכל  צנון  חלבי(,  )מאכל 

אסור לאוכלו בכותח.

כלומר, דגים שמקבלים בליעות ישירות מהבשר אסור לאכלן 
בשרית,  בקערה  שהונחו  רותחים  דגים  טעם'.  'נותן  כדין  בחלב, 
ומקבלים בליעות של הבשר רק דרך הקערה, מותר לאכלן בחלב, 
בתוך  נכנס  הבשר  של  שהטעם  משום  נ''ט,  בר  נ''ט  נחשב  כי 
לדגים,  עבר  הטעם  ומהקערה  ראשון',  טעם  'נותן  שהוא  הקערה, 
וזה 'נותן טעם שני'. אבל אם חתך צנון בסכין בשרי, אסור לאוכלו 

עם חלב.

טעם הדבר מדוע דבר חריף חמור ממאכל שאינו חריף, מבאר 
)דף קיב. ד"ה קישות( בשני אופנים. א. לפעמים השמנונית  רש''י 
מקבל  הוא  חריף,  דבר  וכשחותך  ניכרת,  ואינה  הסכין  על  קרושה 
טעם מבשר ממש. ב. מחמת חריפותו הוא בולע יותר ממה שדגים 
ונבלע  מהסכין  טעם  נפלט  בו,  נדחק  וכשהסכין  בולעים,  רותחים 
העיקר,  הוא  השני  שהטעם  תסז(  )סימן  זרוע  האור  וכתב  בצנון. 
כמשמעות לשון הגמ' 'ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע'. אבל הטעם 

הראשון של שומן קרוש, לא מוזכר בגמ'.

א(, צנון או סילקא שחתכם עם  )סימן צו סעיף  בשו''ע  נפסק 
אסור  מקונח,  ואינו  יומו  בן  שאינו  או  מקונח,  יומו  בן  בשרי  סכין 
לאכלם עם חלב. ומסביר הש''ך )ס"ק ב( שהאיסור הוא אפילו אם 
דוחק  בצירוף  והסילקא  הצנון  שחריפות  משום  נקי,  היה  הסכין 
הסכין, פולט את גוף הטעם מהסכין, ודינו כמו איסור ממש בעין, 

ולכן אינו דומה לשאר נ''ט בר נ''ט שמותר.
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לגבי  אבל  חריף,  דבר  בישול  לגבי  רק  נאמרו  הרמ''א  דברי 
בשרי(  בצל  עם  ביצים  סלט  שטחן  )כגון  חריף  דבר  של  דוחקא 
דבר חריף )פרק ז הערה  נחלקו בזה הפוסקים, כפי שהובאו בספר 
צט(, ובספר בשר בחלב )עמוד תסו-ז(, האם אפילו במיעוט, נאסר 

מכח דבר חריף, או דוקא ברוב.

דוחקא וחריף = בישול. 3
ובסוגיא  בסכין,  שחתכו  צנון  של  בסוגיא  רואים  נוסף  חידוש 
ידי בישול שמכניס  רגיל נאסר רק על  של חילתית, בעוד שמאכל 
כמו  נאסר  דוחקא  ידי  שעל  חריף  דבר  ממנו  שונה  הבליעות,  את 
ט.(,  דף  פסחים  )מלחמות  ברמב''ן  מבואר  הדבר  טעם  בבישול. 
וברא''ש )פסחים פרק ב סימן ט(, וברוקח )פסחים סימן רנז(, שחריף 

הרי הוא כרותח ובולע.

בואו חשבון. 4
ונתמקד  מהחריפות,  נטעם  רק  הגיליון,  מקוצר  מצויה:  שאלה 
ביותר;  מצויה  שהיא  העידו  שליט''א  הוראה  מורי  שכמה  בשאלה 
אדם שחתך בצל בסכין בשרי בן יומו או שאינו בן יומו, האם מותר 
שחתך  הפוך,  במקרה  גם  זהה  )השאלה  חלבי,  מאכל  עם  לאוכלו 
יומו, האם מותר לאוכלו עם מאכל בשרי, אולם  עם סכין חלבי בן 
ודאי בשרית, מאשר סכין  יותר בחיתוך בסכין בשרית שהיא  מצוי 
חלבית שלפעמים היא רק בחזקת חלבית, ולא בלעה חלבי ישירות 
בת  חלבית  במחבת  הבצל  את  וטיגן  עבר  אם  הדין  ומה  מהחום(, 

יומה, ושאינה בת יומה, מה דין התבשיל ומה דין המחבת?

ג( מותר  הבית מאיר )סימן צו סעיף  מחלוקת אחרונים: לדעת 
בביאור  כמבואר  חריף,  דבר  חשיב  צנון  שרק  א.  צירופים  ג'  מכח 
בדבר  אף  מותר  נ''ט  בר  נ''ט  ב.  י(.  )ס''ק  הגר''א 
דעת  ג.  ב(.  )ס''ק  בפר''ח  כמבואר  חריף, 
הסוברים שהובאו בשו''ע שאינו בן יומו מותר 

אף בדבר חריף.

ולדעת המהרי''ל דיסקין )חלק א סימן יד(, 
יומו, ואפילו כאשר  יש להתיר אפילו בכלי בן 
אין שישים כנגד הבצלים או הסכין, משום שני 
וגם אם  כי אולי בצל אינו דבר חריף,  טעמים, 
ביחד,  שהודחו  מכלים  עדיף  אינו  חריף  הוא 
שנחלקו בדינם הקדמונים, מטעם שהבצל לא 

הוציא יותר ממה שיש בסכין.

שנעלם  תורה(,  דעת  ע,  סימן  א  חלק  )שו''ת  המהרש''ם  וכתב 
נ''ט  נ''ט בר  הרמ''א )סימן צה סעיף ב(, שחריף  מהבית מאיר דברי 

אפילו אינו בן יומו אסור בדיעבד.

הכרעות גדולי ההוראה. 5
)שו''ת  שליט''א  נבנצל  אביגדר  הג''ר  לדעת  להחמיר:  הוראה 
שליט''א  דינר  אריה  יהודה  והג''ר  קסא(,  עמוד  תורה  תצא  מציון 
)לקט שאלות מצויות יו''ד עמוד פא(, והג''ר מאיר סירוטה שליט''א 
)בהוראה לרבני הילכתא(, בבן יומו יש לאסור את הבצל והמחבת, 
רב אם מספיק  יעשה שאלת  דינר, שלגבי המחבת  הגרי''א  והוסיף 
שלגבי  סירוטה,  הגר''מ  והוסיף  ליבון.  דווקא  שצריך  או  הגעלה, 

המחבת מספיק הגעלה ואין צריך ליבון.

כיון  הילכתא(,  לרבני  )בהוראה  שליט''א  ובר  צבי  הג''ר  ולדעת 
שבדבר חריף אין היתר של נ''ט בר נ''ט, ולכן הבצל עצמו שמקבל 
טעם ישיר מהסכין אפילו שאינו בן יומו, דינו כמאכל בשרי ואסור 
המאכל  יומא,  בת  חלבית  במחבת  מטגנו  וכאשר  חלב,  עם  לאכלו 
באכילה  ונאסר  יומא,  בת  שהיא  מהמחבת  חלבי  טעם  גם  בולע 
ומכל  בזה,  היקל  דיסקין  המהרי''ל  אמנם  הן  בחלב.  בשר  משום 

שאר מאכלים חריפים: בגמ' הוזכר רק צנון, ונחלקו הפוסקים 
יוסף(  הבית  )הביאו  המהר''ם  לדעת  חריפים,  מאכלים  שאר  בדין 
לדעת  אבל  חריף,  דבר  של  החומרא  נאמר  לא  מאכלים  בשאר 
)סימן  והשו''ע  כד(,  הלכה  ט  פרק  אסורות  )מאכלות  הרמב''ם 
צריך  ולכן  צנון,  כמו  דינם  חריפים  מאכלים  שאר  גם  ב(,  סעיף  צו 
להחמיר בכל הדברים החריפים, כגון שומין, בצלים, כרישין, תמכא 

)שקורין חריין(, פירות חמוצים, דגים מלוחים, וכדומה.

באיזה  והפוסקים,  הראשונים  הבשר: נחלקו  טעם  התפשטות 
שיעור מתפשט הטעם. לדעת הרא''ש )חולין פרק ח סימן לא( נבלע 
לדעת  מילימטר(.  )כ-1  קליפה'  'כדי  בשיעור  רק  החריף  במאכל 
'כדי נטילה'  )מובא בתורת הבית לרשב"א בית ד שער א(  הראב''ד 
2 ס"מ(. לדעת  )לשיעור החזו"א הוא 2.4 ס"מ, לשיעור הגר"ח נאה 

הרשב''א )שם( 'כל המאכל' נאסר כי הטעם מתפשט בכולו.

שיסיר  עד  באכילה  שאסור  נוקט  א(  סעיף  צו  )סימן  השו''ע 
והרמ''א  אצבע',  'כעובי  שהוא  מקום'  נטילת  'כדי  החתך  ממקום 
ובישל עם  ובדיעבד אם עבר  נוקט שלכתחילה אסור בכולו,  )שם( 

חלב, אסור בשיעור של 'כדי נטילה'.

אינו בן יומו = בן יומו. 2
חריפות ממתקת: מפורט במשנה )עבודה זרה דף לה:( מאכלים 
חילתית.  של  קורט  הוא  מהם  ואחד  באכילה,  שאסורים  גוים  של 
את  חותך  שהגוי  משום  האיסור,  טעם  את  מבארת  לט.(  )דף  והגמ' 
החילתית בסכין ויש לחוש שהבליעות של הסכין נכנסו לחילתית, 
החריפות  מחמת  מקום  מכל  מותר,  לפגם  טעם  שנותן  ולמרות 
ממתיק  שהחריפות  כלומר  שמנוניתא'  ליה  'מחליא  החילתית,  של 
שאר  לגבי  לשבח'.  טעם  'נותן  כמו  ונאסר  שבסכין,  השמנונית  את 

כמו  דינם  אם  הראשונים  נחלקו  חריפים,  מאכלים 
חילתית, להיאסר אפילו כשאינם בני יומם, או לא.

או סילקא שחתכם  צנון  מוזכר,  בלשון השו''ע 
שאסור  אומרים  ויש  יומו,  בן  בשר  של  בסכין 
הכלל,  ידוע  ומקונח.  יומו  בן  שאינו  בסכין  אפילו 
ולפי  כ'סתם',  הלכה  אומרים'  ו'יש  'סתם'  שבשו''ע 
הכלל הזה, רק בסכין בן יומו נאסר, אלא אם כן היה 
החיים  והכף  והט''ז  הגרע''א  בעין.  שמנונית  עליו 
בזה,  ועוד אחרונים מקשים סתירות בדעת השו"ע 

השו''ע  הכרעת  מה  באחרונים  מהלכים  כמה  ויש 
למעשה, וראה בספר הלכות בשר בחלב שהאריך בזה.

ב(, אם בישל דבר חריף  )סימן צה סעיף  הרמ''א  מאידך לדעת 
עם  התבשיל  את  לאכול  אסור  יומו,  בן  כשאינו  אפילו  בשרי  בסיר 
יומו מכל מקום  בן  ואפילו שאינו  ואסור להניחו בכלי חלבי.  חלב, 
המשנ''ב  נקט  וכן  יומו.  לבן  והופכו  הבליעות  את  משביח  החריף 

)סימן תמז ס''ק פ, פט(, שדבר חריף אין בו נטל"פ.

כלומר, תבשיל פרוה שאינו חריף, שהתבשל בכלי בשרי שאינו 
בן יומו, מותר באכילה עם חלב )כפי שהתבאר בגיליון הקודם(. אבל 
בדבר חריף, אפילו שאין הכלי בן יומו, דינו כבן יומו, ואם התערב 
עם חלב אסור באכילה אפילו בדיעבד, כדין נ''ט ואין בו היתר של 

נ''ט בר נ''ט.

כתב הרמ"א )סימן צה סעיף ב(, לגבי הדין של בישול דבר חריף, 
רוב התבשיל הוא הקובע, ולכן אם רוב התבשיל חריף דינו כחריף 
ואסור אפילו כאשר הכלי אינו בן יומו, ואם רוב התבשיל אינו חריף, 
לא מחמירים בו את הלכות דבר חריף. ולדעת היד יהודה )סימן צה 
כמאכל  נחשב  חריפים,  לא  התבשיל  של  המים  אם  יד(  ס"ק  ארוך 
שאינו חריף. ונחלק עליו הפרי מגדים )סימן צד שפתי דעת ס''ק טו( 

שהמאכל החריף בולע, גם אם המים לא חריפים.
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כהֹלכה ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות כהֹלכהֹלִדעת ֹלחיות ֹלִדעת

מקום הרי פשטות השו''ע )סימן צד סעיף ו( להחמיר, וכפי שביאר 
הט''ז )שם( את דברי השו''ע. )ויתכן שההיתר של המהרי"ל דיסקין 

התבסס על שעת הדחק, שהייתה בזמנו עניות גדולה בירושלים(.

והוכיח הגר''צ כדבריו, מהדין של הדחת יורות, שהדיח קערה 
ג(  סעיף  צה  )סימן  השו''ע  לדעת  בשרי,  גדול  כלי  בתוך  חלבית 
שייך  ולא  שאסור  )שם(  הרמ''א  ונחלק  נ''ט,  בר  נ''ט  משום  מותר 
בזה היתר של נ''ט בר נ''ט, כי הטעמים נפגשים במים, ונמצא שיש 
במים בליעות של בשר שנפלטו מהכלי, ובליעות של חלב שנפלטו 
מהקערה, ונאסרו בתערובת בשר בחלב, כך כאן הטעמים נפגשים 

בתוך השמן או הבצל, ואוסרים את הבצל ואת המחבת.

תלוי  הבצל  של  הדין  יומה,  בת  שאינה  חלבית  מחבת  ולגבי 
גם כאשר  כי  במחלוקת שהובאה לעיל, לדעת הפרי מגדים אסור 
נאסר  הבצל  כן  ואם  מהכלי,  ישירות  ופולט  בולע  הבצל  רוטב  יש 
כי החריפות משביחה את הטעם החלבי שבלוע בכלי והופכו לבן 
ואילו  ונאסר,  ובשרי  חלבי  של  בליעות  בבצל  שיש  ונמצא  יומו, 
לדעת היד יהודה מותר כיון שיש רוטב, טעם הבליעות של האוכל 
מהבצל  עובר  ולא  חריף,  שאינו  השמן  דרך  רק  עוברים  והכלי 
נ''ט כי הרי הטעם שבכלי הוא פגום  ישירות לכלי, ודינו כנ''ט בר 

והותר, ושוב אינו אוסר כאשר יכנס לבצל והמחבת.

הפרי  כדעת  לאסור  יש  לכתחילה  מרובה,  בשמן  בטיגון  ולכן, 
פי  ובמקום הצורך על  יורות,  כמו בהדחת  וצריך להחמיר  מגדים, 
בטיגון  אבל  יהודה.  היד  על  לקולא  לסמוך  אפשר  חכם  הוראת 
בשמן מועט, ובפרט המטגנים עם ספריי שמן, ולא עם שמן נוזלי 
יתכן שגם היד יהודה מודה שאסור, כי הבליעות עוברות ישירות 

מהכלי למאכל, ואינם עוברים דרך מעט השמן.

אם  יהודה  והיד  מגדים  הפרי  במחלוקת  תלוי  המחבת,  ולגבי 
אסור  שמן  הרבה  כשיש  גם  מגדים  הפרי  ולדעת  לא,  או  נאסר 
מגדים  הפרי  שלדעת  נמצא  עצמה.  במחבת  נגע  שהבצל  מחשש 
אסור מדינא, ולדעת היד יהודה מדינא מותר, ומכל מקום המנהג 
להחמיר בזה כמבואר ברמ"א )סימן צד סעיף ה(, לגבי בישל בכלי 
הכלי  יומה,  בת  בשרית  כף  לתבשיל  והכניס  יומו,  בן  שאינו  חלבי 
נ''ט,  בר  נ''ט  הוא  לכלי  שמגיע  הטעם  כי  הדין,  מעיקר  נאסר  לא 

באחרונים כמה  ומבואר  יומו,  בן  נהגו לאסור את הכלי שאינו  אך 
טעמים לכך.

הרמ''א,  בדברי  לה(  ס''ק  צד  סימן  )הקצר  יהודה  היד  ודייק 
הבצל  את  חתך  אם  ולכן  שאפשר,  צירוף  כל  לקולא  שמצרפים 
בסכין שאינו בן יומו, מצרפים את השיטה שהבצל לא נהיה בשרי, 
שחריף לא עושה מחליא, והמחבת מותרת, ואם כן במקום הצורך 
יומו,  בן  שהסכין  ובאופן  יהודה.  היד  כשיטת  להקל  יכול  החכם 
המקילים  שיטת  את  מצרפים  ולא  המחבת,  את  לאסור  מחמירים 
עם  הסכימו  לא  שהפוסקים  משמע  כי  חריף,  דבר  אינו  שבצל 

השיטה הזאת.

)הובא  שליט''א  דייטש  מתתיהו  הג''ר  לדעת  להקל:  הוראה 
בן  באינו  להקל  יש  בהערה(  קסא  עמוד  תורה  תצא  מציון  בשו''ת 
יומו, שהרי המהרי''ל דיסקין היקל אפילו בבן יומו. ולדעת הדברי 
י סעיף  )פרק  וכן נקט בספר דבר חריף  יו''ד סימן כג(  )שו''ת  יציב 
י  )חלק  במשנה הלכות  וכתב  מי לסמוך.  לו על  יש  בזה  ג( המיקל 
סימן צט( להצדיק ולבאר את פסק המהרי''ל דיסקין שמותר אפילו 

בבן יומו.

מהבשר  שישים  פי  בשמן  שיש  באופן  בשישים:  ביטול 
)ומשערים כנגד כל הסכין או כל הבצל, השיעור הקטן שביניהם( 

המחבת מותרת כמבואר בשו''ע )סימן צד סעיף ו(.

צירוף של כמה ספיקות. 6
ושער  צ,  ס''ק  תנא  )סימן  במשנ''ב  מבואר  חמץ,  לגבי  להקל: 
עוד  בצירוף  בפסח,  והשתמש  עבר  אם  שבדיעבד  קז(,  ס''ק  הציון 

ספקות אפשר להקל בדבר חריף, באינו בן יומו בנ''ט בר נ''ט.

וציונים  מקורות  צו  )סימן  מרדכי  אמרי  בספר  וכתב  הוראה: 
הגרי''ש  שלדעת  שליט''א  רפפורט  יצחק  לוי  הג''ר  בשם  צד(  ס''ק 
אלישיב זצ''ל למרות שרוב הפוסקים לא נקטו כדברי הבית מאיר, 
בספר  כתב  וכן  בזה.  להקל  יש  ספקות  עוד  בצירוף  מקום  מכל 
הלכות בשר בחלב )פרק י הלכה ו מקורות וביאורים טז( בשם הג''ר 
והג''ר משה  ובר שליט''א,  והג''ר צבי  אויערבאך שליט''א,  עזריאל 
שאול קליין שליט''א, והג''ר שבח רוזנבלט שליט''א, שבצירוף עוד 

ספקות אפשר להקל.

פיצול נסיעה: בסדרת גיליונות עומק הפשט )מספר 373-378( 'רב קו בהלכה' התבאר חיוב התשלום 
משרד  של  והנהלים  השונים  לחוקים  הלכתי  תוקף  יש  והאם  הנסיעה,  תעריפי  לפי  הציבורית  בתחבורה 
התחבורה. מחמת רפורמת 'דרך שווה', התעריף משתנה בין נסיעה קצרה לארוכה, ונמדד לפי מרחק האוירי 

של משך הנסיעה מתחנת המוצא עד היעד, בתעריף מוזל עד 15 ק''מ, ותעריף גבוה יותר מעל 15 ק''מ.

התחבורה  ממשרד  רשמית  תגובה  לאחרונה  התקבלה  שליט''א,  גרינברג  פינחס  הג''ר  לשאלת  במענה 
)ניתן להשיגה במערכת הילכתא(, לגבי נסיעה ארוכה שיש באמצע תחנות במרחקים קצרים, שאם המרחק הוא פחות מרצף של 
15 ק''מ, אפשר לשלם תעריף נמוך ולתקף שוב בתחנות האמצע, באמצעות המעבר של התיקוף הראשון. בתנאי שהתחנה מיועדת 
לעליה וירידה כאחד, בגלל שיכול לרדת ולעלות, לכן מועיל אפילו כשאינו יורד ועולה, אבל בתחנה שיש רק איסוף או רק הורדה 

אי אפשר. ובתנאי שהאוטובוס מגיע לתחנה השניה באמצע הדרך הוא בתוך 90 דקות מהתיקוף הראשון.

עילית  ממודיעין  כשנוסעים  מצוי  הדבר  נעימות.  וחוסר  השם  חילול  למנוע  בכדי  ולנהגים,  לציבור  זאת  להודיע  חשוב 
לירושלים, אפשר לשלם בתעריף הנמוך, ולתקף מעבר בתחנת 'בית חורון'. ואפילו בנסיעה בקו 961 מבית שאן לירושלים, כאשר 
נסיעות מעבר בתחנות  ולתקף  5.5 שקל  רק  ניתן לשלם  יש פחות מ-15 ק"מ,  וביניהן  והורדה,  כל התחנות משמשות לאיסוף 

באמצע הדרך תוך 90 דקות מהתיקוף הקודם.

רב-קו אנונימי: לגבי השבת אבידה בכרטיס רב-קו אנונימי נחלקו פוסקי זמננו שליט''א )הופיע בגיליון 378( האם דינו כדבר 
שלכאורה מחמת סיבה  הג''ר שמואל מאיר חשין שליט''א  שיש בו סימן מכח יתרת הערך צבור ומספר הכרטיס או לא. והעיר 
נוספת נחשב רב-קו אנונימי כדבר שיש בו סימן, שהרי אפשר לבדוק את הנסיעות האחרונות, כאשר מכניסים את הרב קו לעמדת 

הטענה, ורואים את הנסיעות האחרונות, וכך המאבד יכול לתת סימן למוצא פירוט הנסיעות האחרונות שהיו בקו פלוני.

מבית שאן לירושלים ב-5.5 שקל
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'פת שנאפתה בתנור בשרי'

שאלה: פת או עוגה שנאפתה בתנור בשרי, 
האם מותר לאוכלה עם חלבי, או עם פרוה?

ההגרלה השבוע על 100 שקל מזומן
הזוכה בהגרלת גיליון 384 בסך 100 שקל מזומן

האברך המופלג הר''ר אליהו קפלן שליט''א
כולל 'מסילת התורה' רמות ירושלים

נאפה  בתנור,  בלוע  בשר  טעם  הבאים;  באופנים  הדין  מה 
עם ממשות של בשר, נאפה בתבניות פרוה/בשריות/חלביות?

וברש''י  )פסחים דף עו: עבודה זרה דף סו:(;  גמ'  מקורות: 
לב.(;  דף  )חולין  רי"ף  )שם(;  ותוס' 
א(;  סעיף  קח  סימן  )יו"ד  שו"ע 
לז(;  ס"ק  צז  )סימן  תשובה  דרכי 
ח  סעיף  צב  )סימן  השלחן  בדי 
ד"ה לכתחילה(; אגרות משה )יו"ד 
חלק א סימן מ( מבית לוי )חלק יד 
עמוד כב(; ארחות הבית )עמוד נ(.

סיכום הגיליון:

דינים העולים

נ"ט אסור כמו א.  נ"ט בר  דינים.  ג'  דבר חריף: בדבר חריף התחדשו 
נ''ט, אינו בן יומו אסור כמו בן יומו, קר בולע בדוחקא דסכינא כמו 

על ידי בישול. 

כמה נאסר: דבר חריף שנחתך בסכין בשרי, אסור לאוכלו עם חלב, ב. 
לכתחילה  ולרמ''א  ס''מ(,   2.4  /  2( נטילה  כדי  ממנו  יסיר  לשו''ע 

אסור כולו, ובדיעבד כדי נטילה. 

מאכלים ג.  ובשאר  וחילתית,  צנון  רק  הוזכר  בגמ'  מאכלים:  שאר 
השו''ע  והכרעת  חריף,  כדבר  דינם  אם  הפוסקים  נחלקו  חריפים 
נחלקו  יומו בדעת השו''ע  בן  וכשאינו  להחמיר בכל מאכל חריף. 

הדעות, והרמ''א אוסר.

תערובת: כלי בשרי שאינו בן יומו שהתבשל בו מאכל שרובו דבר ד. 
חריף, אסור לאכלו בחלב, אפילו בדיעבד. ואם רובו אינו חריף דינו 
כאינו חריף, ואם המים והשמן אינם חריפים נחלקו הפוסקים האם 
ברוב  רק  האם  הפוסקים  נחלקו  דוחקא  ולגבי  חריף.  כדבר  דינו 

נאסר או גם במיעוט.

בצל בשרי במחבת חלבית: חתך בצל בסכין בשרי, וטגנו במחבת ה. 
ורוב הפוסקים אוסרים  יומו המהרי''ל דיסקין מתיר,  בבן  חלבית, 
פי  בשמן  יש  ואם  ליבון.  או  הגעלה  צריכה  והמחבת  המאכל,  את 
מתירים  יש  יומו,  בן  כשאינו  מותרת.  המחבת  מהבשר,  שישים 
מדינא,  נאסרו  והמחבת  הבצל  הפמ''ג  שלפי  אומרים  ויש  לגמרי, 
ולפי היד יהודה הבצל מותר, ובמקום הצורך יש להקל, והמחבת 

לפי מנהג הרמ''א מחמירים, ואם יש צירוף מקילים.
במדור זה מופיעה שאלה שבועית בנושא הגיליון הבא, כל מי ששולח 
המפעל.  רבני  דעת  על  ההגרלה  להגרלה.  נכנס  השאלה  על  נכונה  תשובה 

התשובות המובחרות ישולבו במידת האפשר בגיליון הקרוב. 
בכדי להשיב ולהכנס להגרלה, מספיק לעיין במראה מקום אחד!

נא לשלוח את התשובות עד יום ראשון הקרוב בערב )תשובה שתגיע 
יום ראשון תכנס להגרלה הבאה(, בצירוף פרטי המשיב )שם, טלפון,  אחרי 

מקום לימוד(, באחת מהאפשרויות הבאות:
בקו 'הילכתא' טלפון 02-5377085 שלוחה 4 . 1
בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות', קופת 'הילכתא' - 'עומק הפשט'. 2
בחדר 'קול הלשון', ישיבת מיר ירושלים, תיבת 'הילכתא'. 3
בפקס מספר 1532-6507823. 4
5 .@gmail.com 5047867במייל

עצה טובה: בעבר, שהיו משתמשים רק בכלים רב פעמיים, 
בכלים  בבליעות  חזקות  לשאלות  נקלעים  היו  רבים  במקרים 

בשריים חלביים ופרווה, והיו צריכים הגעלה ולא תמיד אפשר.

נפש  עגמת  חוסך  פעמי,  חד  בסכו''ם  השימוש  ריבוי  כיום, 
במקרים של ספקות וחששות עירוב בשר בחלב, באוכל ובכלים. 

ויש  והידורים,  חומרות  הרבה  שיש  בפסח  מאוד  מועיל  גם 
שרויה  בו  שהיה  בצלחת  להשתמש  לא  שנזהרים  מדקדקים 
השנה, ולוקחים כל פעם צלחת חד פעמית חדשה, וכך בטוחים 

שאין שאלות וספקות.

המדור הוקדש לע''נ הגאון הגדול רבי רפאל הלוי 
שמואלביץ זצ''ל מראשי ישיבת מיר

נלב''ע ט' שבט תשע''ו ת.נ.צ.ב.ה.

חד פעמי למהדרין

בשורה טובה! עדכון מיוחד לתועלת ציבור שוחרי ההלכה. בימים אלו נפתח 
קו טלפון 'שיח יצחק', בו אפשר לשמוע שאלות ותשובות, פסקים אקטואליים 

חדשים, עדכונים ומידע מאת הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
מספר הקו 04-376-0582 שמעו ותחי נפשכם

מיחמי מים בחדר אוכל ישיבת מיר 
עם הכיתוב 'בחזקת חלבי'


