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 דיני בשר וחלב בסוגי הבישול והאפיה בימינו



 איסורהנאהמבשרוחלבשבושלו3איסורבשרוחלבכולל איסורים:איסורבישולבשרוחלב,
ביחדואיסוראכילהשלבשרוחלבשבושלוביחד.

הטעמיםבמקוםהמגע.גםבשרחםשנובעבגבינהאולהיפךישלאסורמשוםקליפהבגללהעברת

הגמראבמסכתפסחיםדףעו'עמודב'דנהבדיניהעברתטעמיםבאמצעותריח:

בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור מאי טעמא מפטמי מהדדי  אמר רב
ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר מאי טעמא ריחא 

 היאבעלמא הוא וריחא לאו מילתא 

לאאוסר ריחא לוי לדעת ואילו הואכחוש האסור כשהבשר ואילו אוסר ריח רב לדעת כלומר
ואפילוהבשרהאסורהואשמן.

ומבאררש"י:

בתנורבשנישפודיםזהרחוקמזהאסורשהריחמןהשמןנכנס-בשר שחוטה שמן שצלאו
נבילהשמינהורבותאלכחושומפטמווחוזרזהומוציאריחגםהואוכ"ששחוטהכחושהו

לשחוטה לה אסרה לא נודף ריחה ואין הואיל כחושה נבילה נימא דלא רב אשמעינן
ואשמעינןדשומןשחוטהמפטםלנבילהבריחאוהדרמפקאאיהוריחא:

כלומרלדעתרבאפילובשרכחושמעביראתהאיסורואילולדעתלויאפילובשרשמןאינומעביר
איסור.

וילשיטתופסקכךהלכהלמעשה:מביאההגמראשל

 עביד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר

כלומר,היהמקרהבביתושלרישהגלותשצלוגדיעםחזירבאותותנור)ללאמגעביניהם(ושאלו
אתלויוהואהתירלהםלאכולאתהגדי.

רש"ימבארבהמשךהסוגיהשהלכההיאכלוישריחאלאומילתאהיא.

אולםבהמשךהסוגיהמובאשעודאמוראיםהחמירובריחא:

 תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאכלה בכותחא

כלומר,רבכהנאבנושלרבחיננאאסרלגביפתשאפואותהבאותותנורביחדעםבשר)ללאמגע(
לאכולאותהעםחלב)משוםריחא(.

כמוכןמובאעוד:

ההיא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא מר בר רב  
 אשי אמר אפי' במילחא נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר:

רבאמפרזיקיאאסרלגבידגשנצלהבאותותנורעםבשר)ללאמגע(לאכולאותועםחלב.ומרבנו
גשנצלהעםבשרמשוםשזהקשהלריחולדבראחרשלרבאשיאמרשגםללאחלבאסורלאכולד

)רש"ימבארשהכוונהלצרעת(.

ובגללמעשיותאלו,פסקרבינוחננאלשהלכהכרבשריחאמילתאהיאואוסר.

רבינובמספרמקומותבהלכהפסקכלוישריאלאומילתאהיא,אולם,ישלחלקביןריחאשנשאר
אוס שאינו ממשות בו שאין ריחא של שמתגבשבגדר ריחא לבין טעם, מעביר שהוא אף על ר,

ללחותכלומרלממשותשאוסר.במשנהתרומותפרקעשירימובא:



רבי מאיר אוסר, ורבי יהודה --הרודה פת חמה, ונתנה על פי חבית של יין של תרומה  ג
 רבי יוסי, מתיר בשל חיטים; ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות.  מתיר.

נובפירושהמשנה:וביאררבי

שבאותההייןמחמתומתלחלחמזיעהואהרי,חביתפיעלונתנוחםככרלקחשאםאמר
.יוסי'כרוהלכה.מושכות,ושואבות.החבית

כלומר,רבינומבארשכשריחהאיסורמתגבשללחות)מתלחלח(הריהואאוסר.

ובמשנהנוספתנאמר:

שאין טעם כמון,   הפת מותרת:--בכמון של תרומה, ואפה בו את הפת תנור שהסיקוהו  ד
 אלא ריח כמון.

וביאררבינובפירושהמשנה:

.שבתורההאיסוריןבכלנוהגוזה.היאמילתאלאוריחאכללואצלינו

כאשרהריחנשארבגדרריח,הרישאיןבוממשואינואוסרבכלהאיסוריםלדעתרבינו,כלומר,
שבתורה.

וכןפסקרבינובהלכותתרומהפרקטו'הלכהיג':

ת פַּ ת הַּ ָאָפה בוֹ אֶׁ רּוָמה, וְּ ִלתְּ ּמוֹן שֶׁ כַּ ִהִסיקוֹ בְּ ּנּור שֶׁ ת:--תַּ רֶׁ ת ֻמתֶׁ פַּ ּמוֹן,   הַּ כַּ ם הַּ עַּ ֵאין ָבּה טַּ שְּ
ָהֵריחַּ ֵאינּו אוֵֹסר.  ֵאָלא ֵריחוֹ; וְּ













:בישול על גבי פלטה

בסירפרווה,פלטהשמשמשתלחימוםבשר, .א האםכשהיאנקיהושמיםעליהלחימוםאורז
 האםמותרלאכולאותועםחלב?

:תשובה

מאחרוטעם עםחלב, ולאכולאתהאורז אורז, נקי בשרי לבשלבכלי תימן יהודי מותרלנו
טעםדהיתרא נותן טעםבר זהנקראנותן ודין טעםבאורז, נותן והסיר הבשרבלועבסיר,

ה,וכןלהיפך.וכלשכןבמקרהשלפלטה,מאחרוהפליטהוהבליעההיאדרךשמותרלכתחיל
הסיר,שמותרלכתחילה)נותןטעם,ברנותןטעם,ברנותןטעם(.

לחמםעליהישירות .ב יהיה שניתן אתהפלטהבאופן להכשיר ניתן כיצד פלטהשבלעהבשר,
 ?מאפהחלבי

:תשובה

פולטו,כלומראםהבליעהבנוזלישלהגעיל,אםהכשרשלכליבשריאוחלביהואכבולעוכך
ראשון. מכלי עירוי דרך הוא ההכשר ראשון, מכלי עירוי דרך ואם ללבן יש ביבש הבליעה
במקרהשלפלטה,איןזהעירוימכליראשון,כיהפלטההיאחמהולכןבמקרהוגלשנוזלמן

בלועבפלטהדינוכשרוףבגללהסירהרישישלהגעילאתהפלטה.אולםישלדוןהאםהטעםש
שנבלע מאכל כל כי ליבון או הגעלה מצריכים אנו אין שבחצובה כמו שבה, החימום גופי

אמנםהרמ"אביורהדעההחמירלהכשירחצובהבפסחבגללנשרףעלגביהאש.-בחצובה
הבליעהאבלאחרוניםאחריםכגוןהמאמרמרדכיוהיעבץפסקושאיןצריךלהכשירכימה



-שנבלעבחצובהנשרף,ולכןגםלגביהפלטההחשמלית,ניתןאולילהקלשמהשנבלעבפלטה
נשרף.

מאכלות בהלכות רבינו כלב לדופן. מדופן בסיר בליעה יש האם לדון יש זה, דין ולצורך
אסורותפרקט'הלכהכד:

ָכָמְך לַּ ד שֶׁ ד כַּ צַּ ח בְּ לַּ מֶׁ לְּ ד שֶׁ ִּניִחין כַּ ח --ֵאין מַּ לַּ מֶׁ ָבָשר בְּ ֵּׁשל הַּ בַּ ָצא מְּ ִנמְּ ּנּו, וְּ ּׁשוֵֹאב ִמּמֶׁ ֵני שֶׁ ִמפְּ
ּנּו. ץ שוֵֹאב ִמּמֶׁ ֹחמֶׁ ֵאין הַּ ָכָמְך, שְּ ד הַּ ד כַּ צַּ ץ בְּ ֹחמֶׁ ד הַּ ִּניחַּ כַּ ָחָלב; ֲאָבל מַּ ם הֶׁ עַּ ֵיש בוֹ טַּ ה שֶׁ  זֶׁ

החלבועלולאתטעםשואבכלומר,איןמניחיםכדעםתבשילחלבילידכדעםמלח,כיהמלח
.הואלבשלבשרעםמלחשבלועעםחלב

ומבארמאריבהערהלא:



כלומר,מאחרואמרנושמליחהואכמורותח,הרישכלשכןשישבליעהמדופןלדופןבבישול.
ולכןאסורלהניחקדרהחלביתחמהצמודהלקדרהבשריםכשהםנוגעותזובזו,אפילושאין

מאחרוישבליעהדרךהדפנות.חששגלישהאונפילה,

יוצאאיפוא,שאםשמיםסירחלביוסירבשריעלגביהפלטה,צריךלהרחיקאתהסיריםזה
.מזהכדישלאתהיהבליעה

כמוכן,אםנשפךתבשילחלביאובשריעלהפלטה,הרישישלחשוששמאהבליעהלאנשרפה
פלטהולהפעילהכחצישעה.ולכןאיןלשיםעלהמקוםשנשפך,אלאישלנקותאתה

ללא חלבי סיר מכן ולאחר בשרי סיר פלטה על לשים מותר האם לשאול, יש עדיין אולם
שנשפךתבשיל,כיהרילפימאריישלחשוששהפלטהבלעהבשרמדופןלדופןולאחרמכןטעם

הבשרהבלועבפלטהיעברלסירהבשרי.

אולםבהערהכ"חכתבמארי:





ומארילאחששלבליעהשלכלומר,מזהשמארי התירלאפותבתנורסירחלבילאחרבשרי
התנורבבשרוהעברתהטעםלסירהחלבי.








