
 בס"ד, אדר תשע"ה

 מבחן יור"ד סימנים צה, צו, צז

א.  בישל תפו"א יחד עם בשר, ואח"כ בישל את התפו"א בכלי פרווה. האם מותר כיום לבשל  .1

ל דגים בסיר פרווה ונשפך על הסיר חלב מבחוץ תוך כדי ישבכלי זה מאכל חלב.    ב. ב

]רשות: הבא ראיה מסימן צ"ז האם הדגים נחשבים שיש בהם נ"ט בר נ"ט של חלב.  -הבישול

 לדין זה[.

בישל פתיתים בכלי בשרי בן יומו האם מותר אחר הבישול לאוכלם עם חלב. ואם עירבם כבר  .2

תן דעתך שבגמר בישול הפתיתים אין מים בתוך הסיר[. -בחלב, האם מותר לו לאוכלם ]

 והאם כשהיה הסיר אינו בן יומו משתנה הדין.

במים רותחים, פרט מה הדין  יח בו כלי בשר וכלי חלב ביחדמי שיש בביתו כיור אחד והד .3

]בהנחה שהכיור כלי ראשון[. ב. הדיח סירים נקיים  באופנים הבאים, ומדוע.  א. הדיח צלחות

ג. שני הכלים מלוכלכים, ועירה על גביהם מים רותחים ]בהנחה שהכיור כלי ראשון[.  משומן

 מהברז כשהבוילר דולק.  ד. מה דין הכיור.

שיש להזהר להגעיל בערב פסח כלי חמץ קודם שעה ה',  מבואר בשו"ע אור"ח )סי' תנב ס"א( .4

הגעלה לאיסור , ולא תועיל דשמא לא יהיה במים ס' כנגד הסיר ושמא הסיר יהיה בן יומו

הבלוע, אך קודם שעה ה' אין החמץ אסור ומועילה הגעלה בכל אופן. עכת"ד.  האם יוכל 

 ית שהחמץ הבלוע כבר אסור, ע"י שיוסיף למים אקונומיקה?להגעיל אף אחר שעה חמיש

הרוצה למלאות מלחיה האם יש נפק"מ באיזה כפית ממלא? והאם צריך להזהר כשעושה  .5

 קניות שלא יניח באותה שקית את המלח עם הגבינה. 

כתוב סיכום שיטות הראשונים והפוסקים בענינים הבאים.  א. דבר חריף לענין אינו בן יומו.    .6

 . דבר חריף לענין נ"ט בר נ"ט.  ג. עד כמה נבלע הדבר החריף.ב

יהודי מתארח בבית מלון בחו"ל של גויים, ורוצה בארוחת הבוקר לאכול רק את הירקות  .7

א. עגבניה. ב. בצל חתוך דק. ג. בצל החתוכים. האם מותר לו לאכול את הדברים הבאים. 

 חתוך עבה, והאם יכול לבשל בצל זה אח"כ לעצמו. 

שום כתוש הנמצא בכלי, האם צריך להוציא השום דוקא ע"י כלי פרווה. ומה הדין בהוציאו  .8

 מה דין השום והמחבת.  -בכלי בשרי וטיגנו במחבת חלבית
האם מותר להכין סופגניה עם ריבת חלב. והאם מותר להכין כמות גדולה של בצל מטוגן  .9

 שחתכו בסכין בשרי, כדי להשתמש בו לתבשילים שונים. 

פורסמת דעת הרעק"א ]שו"ת ר"ז[ שמעיקר הדין מותר לערב חלב בס' בשר ואין בזה מ .11

משום ביטול איסור לכתחילה כי לא נוצר כלל האיסור.  א. האם מותר לערב עיסה עם חלב 

ויש ס' כנגד החלב.  ב. האם מותר לכתחילה לערב דבר פגום בתוך בשר וחלב כדי שלא 

 יווצר איסור בב"ח. 
 

 תשובות

"ד הוי טעם שני בסיר ולכן לדעת השו"ע יהיה מותר לבשל ולרמ"א אין לעשות כן לחוו .1

 לכתחילה. ולפמ"ג הוי טעם ראשון ואסור אף למחבר. 

לחוו"ד בבישול לא אומרים טעם שני. והביא ראיה מסי' צ"ז משומן שנשפך ונבלע בתנור  .2

 אין להשים שם פת. –

הרבה פעמים בלעו טעם, או משום א. נאסרים, וב' טעמים, או משום שעירה עליהם  .3

שחוששים שמא השתמש בכ"ר. ב. מחלוקת שו"ע ורמ"א. ג. ששמו בו גוש או משום 

 לרמ"א שרי וש"ך ט"ז ומהרש"ל אוסרים. ד. נאסר.
  לדעת שו"ע צ"ה ד' שניתן לערב אפר לכתחילה ]ע"פ הבנת הש"ך[ אף כאן יהיה מותר .4


