
 א"הרב עובדיה יוסף שליטמרן 
בשמחה " חלק"לאכול בשר כשר שאינו  והאם מותר לספרדי, "חלק"דין בשר ) המשך(

  משפחתית וכדומה

השולחן ערוך חובה להחמיר ושלדעת מרן ,  ביארנו מהו בשר חלקבהלכה הקודמת
מכל מקום , א כתב שאף על פי שזוהי קולא גדולה"ושהרמ, לאכול דווקא בשר חלק

 .מנהג רבים מן האשכנזים להקל בזה
  

או " גלאט"או " חלק"והנה יש לדעת שלא בכל מקום שמפרסמים שהבשר הוא 
כשרות ישנם גופי , ולדאבון הלב, אמנם כך הוא הדבר" שיטת בית יוסף"

מפורסמים שמוצאים לעצמם היתרים שונים ומפוקפקים מאד למכור בשר שאינו 
. ת תשובות והנהגות חלק ד"וכמו שמוכח בשו(, ולכתוב עליו שהוא חלק, חלק

הדבר , "חלק"ץ מסוים הטוען שהבשר שנמכר תחת השגחתו הוא "שבהכשר בד
ים על פי דעת מרן וההולכ, ולכן אין לספרדים ובני עדות המזרח)  אינו כן כלל

לקנות בשר אלא אם הוא נמצא תחת השגחה מוכרת שסומכים עליה גדולי הדור 
 .הבקיאים ומצויים במנהגי הספרדים על פי דעת מרן הבית יוסף, הספרדים

  
ומוגש לפניו בשר , כגון שמחת נישואין, ועתה נבאר אם אדם נמצא בסעודת מצוה

 . מבשר זההאם יכול להקל לאכול, "חלק"כשר שאינו 
  

מגדולי חכמי הספרדים , להגאון רבי שמואל אבוהב(ת דבר שמואל "והנה בשו
והיה מראשי , והיה אב בית הדין בוונציה, לפני כארבע מאות שנה, באיטליה

וכל חכמי דורו מריצים לפניו את , י"הלוחמים במשיח השקר שבתאי צבי שר
אם יכולים לאכול , נזאודות ספרדים שהולכים לערי אשכ, נשאל) ,שאלותיהם
או מאחר שהספרדים מחמירים בבדיקת הריאה יש להם להחמיר שלא , משחיטתם
שאם לא ידוע בבירור שהייתה סירכא בריאה שמעכו אותה , והשיב. לאכול בשר

כיוון שיש לתלות שמא הייתה , יש להקל לאכול מאותו הבשר, כמנהג האשכנזים
ן אף שמנהג הספרדים להחמיר בזה ולכ, ושמא הלכה כהמיקלים, הבהמה כשירה

וכן פסק מרן הרב , מכל מקום במקום שמתארח יכול להקל לאכול מבשר זה, מאד
. שמותר לספרדי לאכול בשר אצל אשכנזי כשמתארח אצלו, א"עובדיה יוסף שליט

 .ובפרט יש להקל בזה בסעודת מצוה. והמחמיר תבוא עליו הברכה

 


