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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

האם מותר לאחסן מאכל
בשרי ,בקופסה שהייתה בה
גלידה חלבית?
אמרו חכמים" :כבוש הרי הוא כמבושל" .כלומר ,מאכל שאסור
באכילה ,ומאכל המותר באכילה ,שנשרו יחד למשך  24שעות
כשהם לחים ,נחשב הדבר כאילו התבשלו יחד ,שטעמו של
האיסור נבלע בהיתר ,ואוסר אף את המאכל המותר.
ודנו הפוסקים האם נאמר דין זה גם על דברים קפואים ששהו יחד,
יש הסוברים שדין זה נאמר רק בדבר נוזלי שאז מינים מתערבים
ונאסרים ,אולם בדברים קפואים כל אחד נותר במקומו ולא משפיע
על זולתו .ולכן כלי שהיה בו מוצר חלבי קפוא לא הפך לחלבי,
ובמידה והוא נקי מותר לאחסן בו מוצרי בשר .אלא שיש שהחמירו
בכך ,וכתבו שכשאין הפסד מרובה יש להפקיד על כך.
חולין צז ,ב; תשובת הרא”ש כלל כ ס"א; טוש"ע ונ"כ יו"ד רסק"ה ס"א ופמ"ג שם; שו”ת
מנחת יעקב סי"ד; שו”ת יבקש תורה ח”ט ס"נ; שו”ת שבט הקהתי ח”ג סר"כ אות ד

שאלות ותשובות מתוך מיזם 'סמס לרב'

הפרשתי חלה כהלכה ,ואחר כך התערבה החלה בתוך
העיסה ,מה עושים? > הרב ברוך בועז יורקוביץ

הרמ"א כותב (שו"ע יו"ד סי' שכ"ג) שאם חזרה ונתערבה בעיסה ,ישאל לחכם
ויתיר לו ,כמו נדר .האישה או בעלה צריכים ללכת לשלושה אנשים,
כמו שמתירים נדרים ,ולומר "הפרשתי חלה ואני מתחרט/ת על הפרשת
חלה שהפרשתי ,ואילו ידעתי שאתחרט לא הייתי מפריש/ה חלה" ,והם
עונים שלש פעמים "מותר לך" ,ואחר כך מפרישה חלה פעם נוספת (בלי
ברכה) .כל זאת אפשר לעשות כל זמן שאף אחד לא אכל ממה שנאפה,
אבל אם אכלו מזה כבר לא יכולים לשאול על ההפרשה הקודמת ,וכל
העיסה  -האפיה נאסרת.

האם אפשר לתת כספי מעשרות לעזרה להורים ,או
לקורבי משפחה? > הרב חיים קיז'נר
מצוה להקדים קרובים במעשרות .להורים ,ראוי לעזור בלי להזדקק
למעשר .ע"פ שו"ע יו"ד סי' רנ"א ס"ג

עצות והדרכות

נוסף על העבודה דחודש אלול בתור הכנה לחודש תשרי שזוהי העבודה
דתפילה והתעוררות רחמים ,ישנה גם העבודה השייכת לחודש אלול
כפי שהוא מצד עצמו ללא קשר לעבודת ההכנה לתקופה שלאחרי זה
 . .נמצא שחודש אלול (התחלת מ' יום אחרונים) עניינו  -הכנה למתן
תורה .התוועדויות תשי"ד ח"ג עמ' 180
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מערכת שונה הלכות  -משרד076-5409773 :
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