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Kashrus in the Kitchen 
XV – Dangerous Foods 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 רמ׳׳א, יורה דעה סימן קטז סעיף ה  .1
: וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה כי סכנתא חמירא מאיסורא ויש לחוש יותר לספק סכנה  ההגה 

 . מלספק איסור
 
 

 פסחים דף עו:  .2
דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא  ההיא ביניתא 

מפרזיקיא למיכליה בכותחא, מר בר רב אשי  
אמר אפילו במילחא נמי אסורה משום דקשיא  

 :לריחא ולדבר אחר 

The Gemara relates: There was a certain fish that 
was roasted together with meat, Rava of 
Parzikiyya prohibited it from being eaten 
with kutach, due to the meat flavor absorbed in 
the fish. Mar bar Rav Ashi said: Even to merely 
eat it with salt is also prohibited because meat 
that is roasted or cooked with fish is bad for 
breath, and for something else, i.e., leprosy. 
Therefore, one should avoid eating it due to the 
danger involved. 

 
 

 ג –שלחן ערוך יורה דעה סימן קטז סעיפים ב .3
 . ודג ביחד, מפני שקשה לצרעתצריך ליזהר שלא לאכול בשר   ]א[

 וכן אין לצלות בשר עם דג, משום ריחא. מיהו בדיעבד אינו אוסר  :הגה

  .ירחוץ ידיו בין בשר לדג ויאכל פת שרוי בינתים, כדי לרחוץ פיו ]ב[

  ויש אומרים דאין לחוש לזה רק כשמבשלם יחד ואוכלן, אבל לאכלן זה אחר זה אין לחוש :הגה
שלא לרחוץ הפה ולא הידים ביניהם, ומ"מ יש לאכול דבר ביניהם ולשתות, דהוי קנוח   וכן נוהגין

 . והדחה
 
 
 
 

 

                1 – I want to grill salmon for dinner, but my husband told me we have to 
buy a separate grill for fish and can’t use our regular one. Is this correct? 

 

                2 – After cooking, I often have leftover cut or diced onions. Am I allowed 
to store the leftover onions in a bag or container to use later in the day or week?    

 

                3 – I’ve heard you can’t keep food under your bed while sleeping. What 
about storing food and snacks under the seat on a plane ride?  
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 נדה דף יז.  .4
בן יוחי ה' דברים הן שהעושה אותן    אמר ר"ש

מתחייב בנפשו ודמו בראשו: האוכל שום קלוף  
ובצל קלוף וביצה קלופה ... ואע"ג דמנחי  

בסילתא ומציירי וחתימי רוח רעה שורה עליהן,  
ולא אמרן אלא דלא שייר בהן עיקרן או קליפתן,  

 פתן לית לן בה. אבל שייר בהן עיקרן או קלי

Rabbi Shimon ben Yochai says: There 
are five actions with regard to which one who 
performs them is held liable for his own life, and 
his blood is upon his own head. They are as 
follows: One who eats peeled garlic or a peeled 
onion or a peeled egg … and these peeled foods 
are dangerous even if they are placed in a basket 
and they are tied and sealed in that basket 
throughout the night, as an evil spirit rests upon 
them. And we said that eating them is 
dangerous only if one did not leave on them their 
roots or their shells. But if one left on them their 
roots or their shells, we have no problem with it. 

 
 חפץ חיים מחבר הליקוטי הלכות ל .5

 . בודאי יש ליזהר בזה  קוםמ כל לא מצאתי זה ברמב׳׳ם ומ
 
 

 קיב. דף פסחים  .6
  אפילו מחופין  תנא אוכלין ומשקין תחת המטה
 בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן. 

If food and drink are under one’s bed, even if 
they are covered with iron vessels, an evil spirit 
rests upon them. 

 
 
 

 


