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וסעדו לבכם

יעקב קליין
רב קרית חיים

ב"ה  יא' סיון תשע"ד

ְּבִני ִאם ָחַכם ִלֶּבָך ִיְׂשַמח ִלִּבי ַגם ָאִני )משלי פרק כג(.

בשמחה גדולה אני נגש לכתוב ברכה לכבוד חיבורך החשוב "וסעדו לבכם".

יום בהלכות בשר בחלב, הלכות שהזמן גרמן  יום  הספר עוסק בשאלות של 
המתעוררות  לשאלות  תשובה  ולמצא  דעה  יורה  שו"ע  לפתוח  אפשר  ושאי 
חדשים לבקרים, אלא יש לעמול ולדמות מילתא למילתא ולעיין בדברי רבותינו 

האחרונים ועל פיהם לפסוק ההלכה.

הרבה חכמה והרבה מלאכה ויגיעה השקעת בחיבור הספר, ירדת לעומקם של 
דברי רבותינו התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים, סדרת את הדברים 
בסדור נאה ומתקבל. השכלת עשה בחלוקה לשני חלקים, החלק האחד כתיבת 

ההלכה בקיצור והחלק השני עיון ודיון מעמיק במקורות ההלכה.

זו  וילן שם בלילה ההוא מלמד שלן בעומקה של הלכה, אתה מקיים הנהגה 
בעסקך בתורה יומם ולילה.

ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  בתורה,  לגדול  שתמשיך  לך  ברכתי 
באהבה. תזכה לראות את ילדיך היקרים הולכים בדרכי ה' כרצונך ורצון נו"ב 
תחי', כשם שזכית לכתוב ספר על הלכות בשר בחלב כן תזכה לכתוב ספרים 

רבים בכל מקצועות התורה לשמחת כולנו.

אביך אוהבך מוקירך ומכבדך                                                                                                                             

בכבוד רב

י. קליין
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בס"ד סיון תשע"ד

דברי ברכה

כתב רבן של ישראל מרן הגר"ח מוולוזין זצ"ל )הקדמה לביאור הגר"א לחלק או"ח( 

"...וזה כל פרי לימוד הש"ס להוציא ממנו הלכה למעשה. אשרי השונים הלכות על 

מנת לעשות ולקיים. המה המקיימים את העולם כולו".

רבים  אורות  ישנם  טהורה,  מיראת השם  הנובעות  ה'  בעבודת  הדרכים  בתוך שלל 

ומגוונים של קדושה וטוהר, ולעתיד לבוא יתבררו הדברים עד כמה כולם כיוונו לאמת 

ועד כמה היה צורך בכולן ע"מ להגיע לתכלית המצופה, כדברי הגמרא בסוף תענית 

)תענית לא א ועיי"ש בחי' שפ"א וע"ע חת"ס עה"ת פר' תולדות, דרך פקודיך ל"ת טו, 

סידור עולת ראי"ה ח"א עמ' של(  "אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר עתיד הקב"ה 

ואחד מראה באצבעו  וכל אחד  עדן  בגן  ביניהם  יושב  והוא  לצדיקים  לעשות מחול 

שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה 

בישועתו".

ואמנם בתוך מכלול האורות הרבים והמגוונים ישנה סכנה של סנוור עד כדי איבוד 

הדרך, ובזה באה לנו התורה והמצווה בדמותה של ההלכה הצרופה המסורה לנו מדור 

לדור, שבזכותה ניצלים מכל הספקות והבלבולים )עי' סוטה כא א( והיא כעוגן וכיתד 

שהאור המסנוור לא ייקחנו למחוזות שהם הפך רצונו יתברך, וכמו שביארו בזה גדולי 

ישראל שמפיהם אנו חיים )עי' העמק דבר במדבר פט"ו פס' מא, שיח שרפי קודש 

ח"א קלא(.

זוכים אנו בבית מדרשנו לעסוק יום יום בבירורה של הלכה, לאסוקי שמעתתא אליבא 

דהלכתא. כמי שרואים שליחות בחיבור כלל ישראל לעוגן של ההלכה, איננו שומרים 

את לימודנו רק לנו אלא משתדלים לזכות בו את הרבים. בין יתר הדברים הנעשים 

להפצתה של ההלכה מפיצים אנו את "ההלכה שבועית" לאלפי יהודים מדי שבוע, 

הלכות פסוקות בעניינים מעשיים, בתוספת בירור הסוגיות הנוגעות לאותם ההלכות, 

בצורה השווה לכל נפש.
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הלומדים  מבחירי  ותלמידי,  חברי  אהובי  את  לראות  אני  שמח  גדולה  שמחה  לכן 

של  בעמלה  כימים  לילות  השם  שליט"א,  קליין  ינון  הרב  מדרשנו,  בית  שבחבורת 

ורחבה,  גדולה  אמת  תורת  ולקנות  ולהתעלות  לעלות  וזכה  מרובה,  בעמקות  תורה 

וכעת מפרסם את חיבורו הראשון ספר "וסעדו לבכם" בהלכות בשר בחלב, הבנוי 

בשילוב  ספרו  את  ובנה  ארוכה.  תקופה  משך  לכתוב  שזכה  שבועית'  ה'הלכה  על 

הראוי והשלם, כשמחד הוא מיועד לכל המעוניין למצוא הלכה פסוקה ברוב השאלות 

הדינים  בבירורי  והרחיב  העמיק  הוסיף  ומאידך  אלה,  בעניינים  בית  בכל  המצויות 

בדברים הברורים כשמלה כך שכל צורב המעוניין לברר את הדברים במקורם ימצא 

לפניו משנה סדורה.

ויודע אני בכבוד הרב המחבר שליט"א שלא חסך עמל וניפה וזיקק את דבריו פעם 

אחר פעם, ואף אני הקטן עברתי על רוב רובם של הדברים והערתי ותיקנתי היכן 

שבדלותי היה נראה לי לנכון.

וראויים בזה דברי הרד"ק )הקדמה לספר יהושע( שכתב "ועל כן חתם דוד ע"ה הפסוק 

שהקדמנו תהלתו עומדת לעד ויתפרש על המעשה הראשון שהקדמנו כי עושה מעשה 

היושר ושומר התורה והמצות והמתעסק בחכמה תהיה תהלתו בפי האנשים לכמה 

דורות ונפשו גם כן עומדת לעד לעולם הבא עד עולם ויתפרש על המעשה השני כי 

ועל כן נקראו  וללומדיהם  כותב הספרים תהלתו עומדת לעד לרואי הספרים ההם 

לעד  להיותם  על ספר  זולתם  ודברי  דבריהם  לפי שאוספין  אסופות  בעלי  החכמים 

למשמרת ולעולם למזכרת ויש להם שכר טוב בעמלם וצדקתם עומדת לעד".

יה"ר שעוד נזכה לראות את הרב המחבר שליט"א מוסיף ומפיץ עוד מתורתו לרבים, 

ולגדול, כראוי לו לפי כוחו, לת"ח גדול בישראל שהוא ושכמותו הם  ויזכה להוסיף 

המישרים דרך ומאירים אור לכלל ישראל ומגינים בתורתם על העולם כולו )עי' בדברי 

הגר"ח מוולוזין הנ"ל(.

המברכו באהבה גדולה

גיורא ברנר

בית מדרש וכולל הלכה - גבעת אסף
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ן  י ַעל כֵּ ֲעבֹרּו כִּ ֶכם ַאַחר תַּ "ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלבְּ

 " ְרתָּ בַּ ר דִּ ֲאשֶׁ ה כַּ ֲעשֶׂ ן תַּ ֶכם ַוּיֹאְמרּו כֵּ ם ַעל ַעְבדְּ ֲעַבְרתֶּ

)בראשית יח ה(.

ובכתובים  בנביאים  "בתורה  המדרש,  בשם  הקדוש  רש"י  פירש  זה,  פסוק  על 

מצינו דפתא סעדתא דלבא. בתורה - סעדו לבכם. בנביאים - סעד לבך פת לחם.      

בכתובים - ולחם לבב אנוש יסעד".

גם  הוא  לבא',  סעדא  'פתא  אך,  ממש.  לחם  ואמיתי,  נכון  הפשט  ודאי  לחם?  ומהו 

לחמה של תורה.

לחמו  לכו  שנאמר  תלמוד  בעלי  אלו  לחם,  משען  "כל  למדנו,  א(  )יד  חגיגה  במסכת 

בלחמי ושתו ביין מסכתי". ופירש מהרש"א )חידושי אגדות שם(, "כמו שהלחם הוא עיקר 

לסמוך על תורה  זכר שיש  וקראו משען בלשון  מזון הנפש  כך התלמוד  הגוף  מזון 

שבעל פה כמו שאמרו תלמוד אין לך מדה גדולה מזו".

שבעה  לוי,  בן  יהושע  רבי  ואיתימא  עוירא  רבי  "דרש  למדנו,  א(  )נב  סוכה  ובמסכת 

שמות יש לו ליצר הרע... שלמה קראו שונא שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם 

ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו", ופירש רש"י )ד"ה האכילהו לחם( 

"האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי".

ובתנא דבי אליהו )פרשה כה( שנינו, "אין לחם אלא דברי תורה, שנאמר הנה ימים באים 

נאם ה' והשלחתי רעב וגו', מיכן אמרו, יש בו באדם דברי תורה יפרנס לאחרין, כדי 

שתרבה חכמתו בידו, ומוסיפין לו עליה".

לחמה של תורה, יש בו כח לסעוד את הלב. זוהי הסיבה הראשונה לקריאת הספר 

'וסעדו לבכם'.

לו  ונדמו  ע"ה  אבינו  אברהם  את  לבקר  המלאכים  באו  שכאשר  היא  נוספת  סיבה 
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ו'בקר' והמלאכים אכלום יחד1. שנים  )קידושין לב ב(, הגיש לפניהם 'חמאה'  כערביים 

לישראל, המלאכים לא  רבות אחרי אותו מעשה, כאשר רצה הקב"ה לתת תורה 

מהם,  יותר  התורה  את  מקיים  בישראל  שתינוק  בטענה  דחאם  והקב"ה  הניחוהו, 

שהם אכלו אצל אברהם בשר וחלב, ואילו תינוק בישראל לא אוכל בשר וחלב יחד 

)ראה בגוף הספר סי' יב(.

הרי שבצד מסויים, בזכות מצווה זו קבלו ישראל את התורה. לכן נראה היה שמתאים 

לבחור שם לספר שעוסק בדיני בשר בחלב, מתוך פרשה זו2.

רב  זמן  לו  ואין  דחוק  שזמנו  שמי  פסק  ה(  ס"ק  רמו  )סי'  תורה  תלמוד  בהלכות  הש"ך 

לעסוק בתורה, בזמן שיש לו ללמוד ילמד הלכות פסוקות. מתוך כך, ומתוך ההכרה 

בחשיבות ידיעת ההלכה, התחלנו בבית המדרש גבעת אסף, לפני כשנתיים בתוכנית 

ממקורותיהן,  מבוארות  הלכות  פסקי  לכתוב  זכיתי  זו  במסגרת  שבועית'.  'הלכה 

שעברו קודם פרסומן תחת עינו וביקורתו של ראש בית המדרש, הרב גיורא ברנר 

כך  ועל  הערה  הצריכים  במקומות  והעיר  תיקון  הצריך  את  תיקן  אשר  שליט"א, 

תודתי. דברים אלו נשלחו בדואר אלקטרוני לאלפי מנויים ובכך השגנו את מטרת 

התוכנית, להפיץ את 'דבר ה' זו הלכה' לכמה שיותר אנשים, בלשון ברורה ומוסברת 

שתעזור ללימוד ולזכרון. פרסומים אלו הם גרעין החבור הזה והוא פריים.

שאופן  מחשיבה  נבעה  ולהדפיסו,  אחד  לקובץ  הפרסומים  את  לאסוף  ההחלטה 

הצגת הדברים בחיבור תאפשר לרבים ללמוד בקלות יחסית את ההלכות המעשיות 

ביותר והמצויות הנוגעות להלכות בשר בחלב ממקורותיהן, לכן השתדלתי לכתוב 

ולערוך את ההלכות ואת המקורות בצורה הבהירה ביותר.

1.   השאלה האם המלאכים אכלו את החמאה והבקר יחד, או שקודם אכלו את החמאה והחלב ואחר כך את 

"מלמד  ח(,  יח  )בראשית  התוס'  מבעלי  זקנים'  ב'דעת  שכתבו  כפי   - המדרשים  בין  במחלוקת  נתונה  הבקר, 

הודך על השמים  לישראל אמרו המלאכים תנה  ליתן תורה  הוא  ברוך  וכשרצה הקדוש  וחלב  שהאכילם בשר 

אמר להם כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב שנאמר ויקח חמאה 

וחלב. מיד הודו להקב"ה והיינו דכתיב בפרשת כי תשא כי על פי הדברים האלה כרתי וגו' וכתיב לעיל מיניה לא 

תבשל גדי בחלב אמו. ומדרש זה חולק על מדרש אחר, 'קיים אברהם אבינו ע"ה אפילו עירובי תבשילין' פירוש 

תבשילין מעורבין שלא היה אוכל בשר בחלב גם לא בשר ואחר כך חלב, אלא חלב ואחר כך בשר דכתיב ויקח 

חמאה וחלב והדר בן הבקר אשר עשה וכן נמי פירש"י קמא קמא דתקין אמטי ואייתי לקמייהו".

2.  סיבה שלישית היא שידוע מה שכתב ה'רקח' שצריך לרמוז את שמו בשם ספרו, והנה 'לחם וסעדו לבכם' 

עולה בגימטריה כשמי.
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מרן הרב זצ"ל כתב בספרו 'אורות התורה' )פ"ט אות ו( "כפי מה שההלכות הן מבוררות 

כך הן משמחות לב עושיהן ומזהיריהן. וחסרון בירורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, 

יש  זה  ידי  ועל  ההלכות,  בפרטי  בדיוק  תורה  של  מקיומה  הכבדה  להרגשת  מביא 

שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למאסה של תורה. חלילה".

אני תפילה, שחיבור זה יועיל לשמח את לב הלומדים.

)כגון  הוראה  מורה  לשאול  צריך  בהם  מקרים  על  כתבתי  ולא  שכמעט  לציין,  ]יש 

מגע בין בשר לחלב, נפילת טיפת חלב לסיר בשר וכדומה( מאחר והדין בשאלות 

ובכל פעם שקורה מקרה כזה יש לשאול מורה הוראה.  אלו משתנה לפי המקרים 

מינא  נפקא  להם  יש  אך  בדיעבד,  שהם  דיונים  גם  נידונים  בהם  סימנים  מעט  יש 

ללכתחילה ולכן הובאו[.

הספר בנוי במתכונת של סימנים, באופן שכל סימן מורכב משני חלקים.

)לע"נ סבתי טובה בת חיים צבי שכטר( - הלכה בקצרה בה מבוארים בקצור  א. דרך טובה 

)בדרך כלל(, השאלות המרכזיות בסוגיה, שיטות הפוסקים השונים למחלוקתיהם. 

בחלק זה מסומנים באותיות קטנות הסעיפים של החלק השני.

בחלק  א.  לחלק  הברכה  מקור   - קליין(  קופל  יעקב  בת  ברכה  סבתי  )לע"נ  הברכה  מקור  ב. 

זה מתבארת ההלכה באריכות, ממקורותיה הראשוניים ביותר ועד לפוסקי זמננו, 

סעיף  יוחד  שאלה  שלכל  )באופן  בסוגיה  השאלות  לפי  לעיתים  חולקו  הסעיפים 

נפרד( ולעיתים לפי השיטות השונות בסוגיה )באופן שלכל שיטה בפוסקים יוחד 

סעיף נפרד(.

כמו כן, בסוף הספר נוספו מספר נספחים שיש להם שייכות לנושאים שנדונו בספר. 

חלק מהדברים המובאים שם התפרסם במסגרת ההלכה השבועית וחלק במסגרת 

הקובץ התורני 'בעלי אסופות'. חלק זה מוקדש לעילוי נשמת סבי ר' צבי בן אברהם 

דוד הכהן קליין ז"ל ונקרא בשם הלקוח מנבואת יחזקאל )כו כ( 'צבי בארץ חיים'. 

"עלינו לשבח לאדון הכל" על הכל "ואין אנחנו מספיקים".

"גדול המעשה יותר מן העושה" )בבא בתרא ט א(, תודה ראשונה לבית המדרש גבעת 

אסף ובפרט לעומד בראשו הרב גיורא ברנר שליט"א ולמנהל המסור ר' חנן הכסטר 

הי"ו. הדחיפה והעידוד של שניהם לכתוב 'דבר הלכה' מידי שבוע הם שהולידו ספר 
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זה. כמו כן עזרתם לאורך השנים האחרונות ומאמציהם לטובת אברכי בית המדרש, 

הם שמאפשרים לי ולחבריי לשקוד על התורה מתוך נחת.

תודה גם לישיבה הקדושה 'מרכז הרב' בה למדתי תורה ואהבת תורה מהי, ובפרט 

לעומד בראשה מו"ר הרה"ג יעקב שפירא שליט"א שזכיתי ועדיין אני זוכה להנות 

ממאור פניו המיוחד ומחכמתו.

"שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא" )בבא מציעא לג 

א(. תודה להורי, אמו"ר הרב יעקב קליין שליט"א ואימי חיה שתחי', על היותם מורי 

הראשונים בתורה ודרך ארץ, על הגשמי ועל הרוחני לאורך כל השנים. "עוד ינובון 

וריבעים הולכים בדרך  בני בנים שלשים  ויזכו לראות  יהיו"  ורעננים  בשיבה דשנים 

התורה והמצוות.

בכל  הרבה  העזרה  על  שתחי'  חנה  ולחמותי  הי"ו  בוזגלו  יעקב  רבי  לחמי  תודה 

התחומים לאורך השנים וכן על עזרתם בהוצאת ספר זה. ישלם ה' משכורתם ויזכו 

לראות את כל צאצאיהם ממשיכים בדרכם דרך התורה המצווה וגמילות החסדים. 

יזכם ה' לראות בני בנים, שילשים וריבעים בבריאות איתנה עד זקנה ושיבה.

תודה לסבי ר' קלמן שכטר הי"ו על עזרתו הרבה בשנים האחרונות ובפרט על חלקו 

בהוצאת ספר זה. ימלא ה' ימיו עד מאה ועשרים בבריאות ובשמחה ויזכהו לשמוח 

בשמחת ניניו ולראות בהולדת בני נינים.

גדלים  ילדינו  את  לראות  שנזכה  ויה"ר  שלה'.   - 'שלי  הכל  על  מור  לרעייתי  תודה 

בה'  קודש  זרע  אמת  אנשי  אלוקים  יראי  ה'  'אוהבי  ארץ  ובדרך  במצוות  בתורה, 

דבקים'.

תודה למי שעבר על הספר והעיר את הערותיו המחכימות, מי בסגנון ומי בתוכן. אחי 

הבכור הרב מנחם הי"ו, וחברי הרב אייל שמאי הי"ו והרב דביר אזולאי הי"ו.

* רוב המקורות בספר הועתקו ונערכו בעזרת 'פרויקט השו"ת'.

** בכל מקום בספר בו מוזכרים השו"ע, רמ"א ונושאי כליהם ללא ציון החלק - הכוונה היא לחלק יורה דעה.
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א. חשיבות הדקדוק וההקפדה בדיני כשרות

כפתיחה להלכות בשר בחלב, נציג כמה נקודות מהם עולה החשיבות הרבה 

שיש בשמירה ובדקדוק בהלכות מאכלות אסורים.

1. שמירת כשרות מייחדת ומבדילה את עם ישראל משאר העמים - בספר 

ֱאלֹקיֶכם  ה'  ֲאִני  י  “כִּ כתוב,  אסורות  מאכלות  פרשת  בתוך  מד(  )יא  ויקרא 

ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  אּו  ְתַטמְּ ְולֹא  ָאִני  ָקדוֹׁש  י  כִּ ים  ְקדֹשִׁ ִוְהִייֶתם  ם  תֶּ שְׁ ְוִהְתַקדִּ

ָהָאֶרץ". וביאר האור החיים הקדוש, “ומשונה אומה  ַעל  ָהרֵֹמשׂ  ֶרץ  ַהשֶּׁ ָכל  בְּ

לזה  לישראל,  אלא  אלוה  ליקרא  ה'  בחר  שלא  וטהרה  לקדושה  ישראלית 

צריך להרחיק מן הטומאה"א.

2. מאכלות אסורים גורמים נזק לגוף )ולנפש( - הרמב"ן בדרשותיו כתב, “כי 

זה  ומלבד  ולבריאות,  לרפואה  טובים  מאכלים  שאינן  ידוע  האלה  הדברים 

יש להם נזק בנפש מצד התולדות". מהר"ל בספרו תפארת ישראל חלק על 

הרמב”ן וכתב שהתורה היא לא ספר רפואות, אלא שהקב"ה אסר מאכלים 

אלו לפי שכך גזרה חכמתו ואין לחפש לזה טעם טבעיב.

3. מאכלות אסורים גורמים נזק לנפש - בפרשת מאכלות אסורות )ויקרא יא 

ֶהם   בָּ אּו  מְּ ִתטַּ ְולֹא  ֵֹרץ  ַהשּׁ ֶרץ  ַהשֶּׁ ָכל  בְּ ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  צּו  קְּ שַׁ תְּ “ַאל  כתוב  מג( 

עבירה  ישמעאל,  ר'  דבי  “תנא  יומא  במסכת  חז"ל  ודרשו  ם"  בָּ ְוִנְטֵמֶתם 

מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרא 

המאכלות  “כי   - ישרים  במסלת  זה  על  וכתב  ונטמתם".  אלא  ונטמאתם 

האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום 

בזה  יתירות  האסורות  והמאכלות  ממנו...  ומתרחקת  מסתלקת  הוא  ברוך 

בשר  ונעשים  ממש  האדם  של  בגופו  נכנסים  שהם  כיוון  האיסורין,  כל  על 

מבשרו"ג.
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— מקור הברכה —

א. בספר הזוהר הקדוש )פרשת שמיני מא ע”ב( כתוב, “זכאה חולקהון דישראל דמלכא 

קדישא אתרעי בהו ובעי לדכאה להו ולקדשא להו על כלא בגין דאחידן ביה. תא חזי 

כתיב ישראל אשר בך אתפאר אי קודשא בריך הוא מתפאר בהו בישראל היך אתיין 

לאסתאבא ולאתדבקא בסטרא מסאבא, ועל דא כתיב והתקדשתם והייתם קדושים 

כי קדוש אני ולא תשקצו את נפשותיכם”.

ולקדש אותם מעל כל האומות  ורוצה לטהר אותם  ]תרגום: אשרי חלקם של ישראל, שהקב”ה מתערב בהם 

מאחר והם מייחדים את שמו. בוא וראה, כתוב ‘ישראל אשר בך אתפאר’, אם הקב”ה מתפאר בהם בישראל, איך 

יכולים להסתאב ולהדבק בסיאוב )כלומר לאכול מאכלות אסורות( ועל זה כתוב ‘והתקדשתם והייתם קדושים 

כי קדוש אני ולא תשקצו את נפשותיכם[.

מדברי הזוהר הקדוש עולה שאיסור מאכלות אסורות הוא פועל יוצא של הבחירה 

והרוממות של עם ישראל על פני שאר האומות3. 

3.  יש נפקא מינה הלכתית להבדל זה בין ישראל לעמים: במסכת שבת )פו ב( למדנו, "בעי רב פפא, שכבת 

זרע של ישראל במעי נכרית מהו ]מי מסרחת בשלשה ימים כישראלית, ואי פלטה ליה בתר שלשה טהור הנוגע 

מתחממין,  דאגה  ומתוך  בדבר,  "וחרדים  מצוות,  ]שמקיימים  במצות  דדאיגי  ישראל  רש"י[?  לא,  או  בטיפה, 

כדכתיב חם לבי בקרבי", רש"י[ חביל גופייהו ]גופם חם, ולכן שכבת זרע מסריחה בשלשה ימים, אבל[ נכרים 

כיון דאכלין שקצים  כי אינם חרדים על קיום מצוות[, או דילמא,  גופם חם,  ]לפי שאין  דלא דאיגי במצות לא 

ורמשים חביל גופייהו ]או שמאחר ואוכלים שקצים ורמשים, גופם חם ושכבת זרע מסריחה בגופן בשלשה ימים 

כישראל[? ואם תמצי לומר כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו? במעי בהמה מהו, אשה דאית לה פרוזדור 

מסרחת אבל בהמה דלית לה פרוזדור לא, או דילמא לא שנא? תיקו". 

ובמסכת עבודה זרה )לא ב( למדנו "אמר שמואל כל השרצים יש להן ארס. של נחש ממית של שרצים אינו 

ממית. אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אריא תא ואימא לך מילתא מעלייתא דהוה אמר רב אבוך הכי אמר 

אבוך הני ארמאי זוקאני דהוו שתו גילויא ולא מתו איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו".

זרע של ישראל במעי  גבי שכבת  )ע"ז שם ד"ה דאכלי(, "תימה, דאמר פרק רבי עקיבא  וכתבו על כך התוס' 

עובדת כוכבים ישראל דדייגי במצות חביל גופייהו טפי מעובדי כוכבים? וי"ל דלענין להנצל מארס אין מועיל 

חבל דדייגי במצות כמו חבל דאכילת שקצים ורמשים שיש להם בתוך הגוף ומבטל ארס של נחש".

וכתב בחידושי החת"ס )שבת שם(, "עיין תוס' ע"ז )לא ב ד"ה דאכלי( וכו' ע"ש, ומפני זה קשה לי לסמוך בשום 

הוראה על רופאי זמנינו אפילו ישראל בענין נדה וכדומה, דכל מומחתם על פי ספרי רפואות שנעשו על ידי נסיון 

שהיה להם על ידי גופי אומות העולם וכן כל חכמתם בניתוח על פי שניסו בגופן שלהן, דחביל גופיהו ואין מזה 

ראיה לגופי בני ישראל, ואין לדון מדבריהם להקל בשום איסור כי אם לענין חילול שבת ואכילה ביום הכפורים 

דלא יהא אלא ספק פיקוח נפש נמי דוחה שבת אבל להאמין להם ממש אין נראה לי".
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וכעין זה מצאנו גם במדרש ‘ויקרא רבה’ )פרשה יג(, “רבי שמעון בר יוחאי פתח, עמד 

את  לקבל  ראויה  שהיתה  אומה  מצא  ולא  האומות  כל  הקב”ה  מדד  ארץ  וימודד 

התורה אלא דור המדבר. מדד הקב”ה כל ההרים ולא מצא הר שתנתן בו את התורה 

אלא סיני. מדד הקב”ה את כל העיירות ולא מצא עיר שיבנה בו בית המקדש אלא 

ירושלים. מדד הקב”ה כל הארצות ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל אלא ארץ 

חנילאי  בר  תנחום  רבי  אמר  וגו’.  ראה  ארץ  וימודד  עמד  דכתיב  הוא  הדא  ישראל. 

משל לרופא שנכנס לבקר שני חולים אחד לחיים ואחד למיתה אמר לזה של חיים זה 

תאכל וזה לא תאכל ושאינו לחיים אמר כל דבעי הבו ליה, כך עובדי כוכבים שאינן 

לחיי העולם הבא כתיב בהם כירק עשב נתתי לכם את כל, אבל ישראל שהם לחיי 

העולם הבא זאת הבהמה אשר תאכלו”. 

ֵני  בְּ ֶאל  רּו  בְּ "דַּ הפסוק,  על  ב(  יא  )ויקרא  הקדוש  החיים  האור  כתב  זה  מדרש  פי  ועל 

ר ַעל ָהָאֶרץ", "אל בני ישראל  ֵהָמה ֲאשֶׁ ל ַהבְּ ר ּתֹאְכלּו ִמכָּ ָרֵאל ֵלאמֹר זֹאת ַהַחיָּה ֲאשֶׁ ִישְׂ

לאמר: אמר תיבת לאמר, ירצה כי מצוה זו היא בחינת המעלה והכבוד להם, להשמר 

מדברים הטמאים, וכאומרם בזוהר אמר רבי שמעון בר יוחאי בפסוק עמד וימודד 

ארץ, מדד ה’ את כל האומות ולא מצא אומה שהיא ראויה כו', ופירוש תיבת לאמר 

כאן הוא על דרך אמרו צדיק וגו'".

וכדברים אלו כתב גם הרקאנטי )ויקרא יא מד(, “ואומר ולא תטמאו את נפשותיכם, כי 

הנפש בהדבקה לצד הטומאה מטמאת בה, והבן זה. והזהיר ישראל בזה כי נשמתן 

מצד הטהרה, אמנם הגוים שנשמתן מרוח הטומאה כמותן לא הוזהרו על הטומאה”.

ב. כתב הרמב”ן בדרשותיו )דרשת תורת ה’ תמימה. דרשות הרמב”ן הוצ’ מוסד הרב קוק עמ’ קסו(, 

“ועוד התורה מאירת עינים בסוד התולדה, שאסרה לנו מקצת בהמות וחיות ומקצת 

עופות ומקצת דגים וגם זה הולך בשאר דרכי התורה שכל דברים טובים לגוף כנוהג 

שבעולם, וטובים לנפש מצד היצירה ומצד המצוות, כי הדברים האלה ידוע שאינן 

מאכלים טובים לרפואה ולבריאות, ומלבד זה יש להם נזק בנפש מצד התולדות, וזהו 

ונתמטם חסר א לומר שהן מטמטמות הלב”.

הרי שמצאנו נפקא מינא להבדל בין גופן של ישראל לשל הגויים. שלדעת החת"ס אין להאמין לרופאים מחמת 

ניסוי שנעשה בגוף של גוי ועל סמך זה לעבור על איסור ליהודי.
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מהר”ל בתפארת ישראל )פ”ח( חלק עליו וכתב, “...בכולם נתנו טעם על פי הטבע, 

כך.  לומר  ושלום  חס  הטבע,  ספר  או  הרפואות  מספרי  ספר  התורה  היתה  וכאילו 

ואם היה הדבר כמו שאמרו הם, הרי אמרו בפרקא קמא דחולין )יז א(, “ובתים מלאים        

ו יא(, אמר רבי ירמיה אמר רב, כתלי דחזירי התיר להם. ואם שורש  )דברים  כל טוב” 

האסור בשביל מזג רע, האסור להיכן הלך?... לכך אין ראוי לומר כך.

ואף אמנם כי האמת הוא כי כל אלו יש בהם מזג רע, דבר זה ימשך בודאי במה שיש 

בהם שנוי רע גם כן. אבל אין זה עיקר טעם המצוה, רק שאינם ראוים אל האדם כפי 

הסדר אשר סדר השם יתברך, לכך הרחיקה אותם. ולפעמים לא הרחיקה התורה. 

וזה אשר הבטיח השם יתברך “ואכלת את כל העמים”, לא היה ראוי הרחקה, מצד 

שעתה ראוי שיהיה מקוים )דברים ו, יא( “ובתים מלאים כל טוב”, ולפיכך לא הרחיקה 

התורה דברים אלו. וכמו שהתורה אסרה כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, 

בו  ראוי שיהיה  לפי השכל אשר  והכל  הוא להתיר.  כך התורה התירה אותו כאשר 

הנהגת האדם.

זה אמרם ז”ל )תו”כ ויקרא כ, כו(, ‘לא יאמר האדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר 

פלוני. אלא אפשי, ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עליה4. הורו בזה שאין לומר כי 

התורה היא טבעית. אם היתה טבעית, לא היה בה קבול שכר אלהי על דבר שהוא 

טבעי. ולכך יאמר ‘אפשי’ מצד הטבע, רק השם יתברך גזר עלי בחכמתו מה שאין 

ראוי אל האדם ומיוחד בו נפשו. 

4. בעניין זה, מעניין להביא את הסיפור המובא במסכת חולין )קט ב(, "אמרה ליה ילתא לרב נחמן: מכדי כל 

דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה, אסר לן דמא שרא לן כבדא, נדה דם טוהר, ֵחלב בהמה ֵחלב חיה, חזיר מוחא 

דשיבוטא, גירותא לישנא דכוורא, אשת איש גרושה בחיי בעלה, אשת אח יבמה, כותית יפת תאר. בעינן למיכל 

בשרא בחלבא, אמר להו רב נחמן לטבחי זויקו לה כחלי".

)עשרה  הקדוש  השל"ה  העלה  הזו  השאלה  את  בחלב?  בשר  טעם  לטעום  ילתא  רוצה  מדוע  מפליא,  והדבר 

נחמן  רב  ילתא תדבר עם בעלה  כמו  וכי אשה חשובה  "וקשה,  וזה לשונו,  קיח(  סי'  - מאמר שלישי  מאמרות 

דברים כאלה, אשר הם לפום ריהטא דברים בטלים. ולא זו אלא אף זו, שקבעו רבותינו ז"ל הדברים בתלמוד. ואין 

לומר שהתלמוד קבע הדברים ללמוד הדין שאמר 'זוויקו לה כחלי', שיוצא מזה הרבה לענין דינא, כמו שהאריכו 

התוספות )שם ד"ה ההוא לקדירה( והפוסקים )ראה בית יוסף סי' צ(. דאי משום הכי, היה לו להתלמוד לקצר 

ולא להביא ריש הדברים.

ופירש אבא מורי זלה"ה, שמאלו הדברים יוצאים ענין גדול, והוא הדבר אשר דברתי. שבכל לא תעשה יחשוב 

בלבו החשק שהוא חושק לעשות, ומניח ואינו עושה בשביל כבוד שמים. כענין שאמר רבן שמעון בן גמליאל 
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ואם יאמר האדם, למה נותן הסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצות. בודאי מצות 

שנדע טעמם, כמו מצות צדקה )דברים טו, ח(, ותפלה, ומצות כבוד אב ואם )שמות כ, יב(, 

-יג(, דבר זה יש לומר כי ראוי שיהיה האדם מיוחד  יא  יט,  )ויקרא  וגזלה  והרחקת גנבה 

במעשים אלו, כי הם ראויים לאדם. אבל המצות שאין טעמם ידוע ונגלה, הלא הם 

ידועים למשה ולשאר חכמים לפי מעלתם ומדרגתם. עד שכל המצות הם לפי סדר 

השכלי ראוים לאדם, ולכך הם מזכים ומצרפים את נפשו עד שהיא צרופה וזכה”.

ג. במסכת יומא )לט א( למדנו, “תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של 

אדם שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם תנו 

הרבה  אותו  מטמאין  מעט  עצמו  מטמא  אדם  בם  ונטמתם  בהם  תטמאו  ולא  רבנן 

רבנן  תנו  הבא  לעולם  אותו  מטמאין  הזה  בעולם  מלמעלה  אותו  מטמאין  מלמטה 

והתקדשתם והייתם קדשים אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה מלמטה 

מקדשין אותו מלמעלה בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא”.

וכתב השל”ה הקדוש )שער האותיות אות הקו”ף קדושת האכילה א( “התורה הזכירה במאכלות 

את  תשקצו  ‘ולא  מד(,  יא  )ויקרא  קדשים’  והייתם  ‘והתקדשתם  ומותרות,  אסורות 

נפשתיכם’ )שם כ כה(. ופירשו בזהר )ח”ג דף מא ע”ב( בענין הזה, כי המאכלים הטמאים 

שהזהירה לנו התורה מהם, שורה עליהם רוח חצוני וטמא, ולכן בר ישראל, האוכל 

ולא  בקדושה  חלק  לו  שאין  עצמו  על  ומראה  נפשו,  את  מטמא  הדברים,  מאותן 

באלהי ישראל, כי הדבר הטמא נעשה חלק אבר בעצם האדם, והנפש מתלבשת שם. 

נמצא, שהוא מטמא נפשו ומטמא הנפש המלבשת בגוף, ורוח הטומאה שורה עליו 

בר מינן. וכתב בראשית חכמה )שער הקדושה פט”ו אות ב - ג(, כן האוכל מדברים המותרים, 

ואכילתו לשם שמים, שורה רוח צד הקדושה והטהרה, והנפש נהנית מהאכילה ההיא 

מצד הקדושה שבה, והיינו ‘צדיק אכל לשבע נפשו’ )משלי יג כה(. כי לפי פשוטו קשה, 

מאי ‘לשבע נפשו’, שהרי הנפש היא רוחנית. אלא הענין, שבאכילה עצמה יש בה צד 

קדושה, ומצד הקדושה ההיא הנפש שביעה )עכ”ל ראשית חכמה(. 

)ספרא קדושים ט יב( לא יאמר אדם, אי אפשי בבשר חזיר, אבל יאמר, אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר 

עלי. וזהו הענין שאמרה ילתא, כל מה שאסר לן רחמנא שרא לן כנגדו, כדי שנטעם ונדע טעם האיסור שטעמו 

טוב, ונחשוק אותו ונניח האיסור בשביל כבוד הבורא. וכן טעם השיבוטא כטעם החזיר, ואז נדע שטעם החזיר 

הוא טוב, ונחשוק אותו ונניח בשביל כבוד הבורא. והנה אסר לנו התורה בשר בחלב, במה יהיה לנו חשק לבשר 

בחלב, שנאמר שאנו מניחין בשביל כבוד הבורא. אמר להו, זוויקו לה כחלי. ומה מאד מתקו דברי אבא מורי ז"ל 

בפשט הזה".
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זכרונו לברכה,  פ’ עקב( בשם האלהי האר”י  )לקוטי תורה  יותר מבואר  זה מצאתי  ודבר 

שפירש הפסוק )דברים ח ג( ‘כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה’ 

יחיה האדם’. כבר חקרו הפילוסופים, לידע סיבת חיבור הנפש בגוף על ידי אכילה, 

וכי הנשמה בת אכילה היא, ולא עלתה בידם לידע הסיבה. אבל הרב ז”ל הנזכר לעיל 

אמר, אין לך דבר שאין בו צד קדושה, כמו שאמרו רבותינו ז”ל )בראשית רבה פ”י ס”ו(, 

אין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה המכה בו, ואומר לו ‘גדל’. הכוונה, כח 

ההשפעה הבאה מלמעלה, כמו שכתוב )הושע ב כג( ‘אענה נאם ה’ אענה את השמים 

המאכל  ונפש.  בגוף  מעורב  הוא  בעולם,  מאכל  כל  נמצא  הארץ’,  את  יענו  והם 

הנגלה הוא גוף, וקדושת ההשפעה מלמעלה שמכה בו לאמר ‘גדל’, זהו הנפש שלו. 

וכשהאוכל אוכלו, אז על ידי האכילה נשאר גוף ונפש שלו מחוברים, כי הנפש נהנה 

מהנפש של המאכל, והגוף מהגוף. וזהו שכתוב ‘כי לא על הלחם לבדו’, רצה לומר 

‘לא על הלחם לבדו’ הנגלה לנו ‘יחיה האדם’, דזה אינו, דאם כן מה תועלת להנפש 

מזה, אלא ‘על כל מוצא פי ה’’, רצה לומר, שיש למוצא הלחם פי ה’, דהיינו ההשפעה 

שמכה בו ואומר לו שיצא לחוצה ויגדל, על זה ‘יחיה האדם’. וזה הפירוש הוא פירוש 

מופלא” ]עד כאן מהשל”ה הקדוש[.

הגזל  אחר  השלישית  “והמדריגה  )פי”א(  ישרים  במסילת  רמח”ל  החסיד  וכתב 

והעריות לענין החמדה, הנה הוא איסור המאכלות, בין בענין הטריפות עצמם, בין 

בענין תערובותיהן, בין בענין בשר בחלב או חלב ודם וענין בישולי גוים, וענין געולי 

גויים, יין נסכם וסתם יינם. כל אלה הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי 

יש תאות הלב המתאוה במאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובות וכיוצא 

והמקיל  הפוסקים.  בספרי  והמבוארים  הידועים  דיניהם  ככל  רבים  ופרטיהם  בזה. 

תטמאו  לא  אמרו  וכך  לנפשו.  משחית  אלא  אינו  להחמיר,  שאמרו  במקום  בהם 

כי המאכלות  והיינו  ונטמאתם בם אם מטמאים אתם בם, סופכם לטמא בם,  בהם 

האסורות מכניסים טומאה בלבו ובנפשו של אדם עד שקדושתו של המקום ברוך 

הוא מסתלקת ומתרחקת ממנו.

ונטמתם,  והוא מה שאמרו בש”ס גם כן ונטמאתם בם, אל תיקרי ונטמאתם, אלא 

שהעבירה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדיעה האמיתית ורוח השכל 
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נשאר  הוא  והנה  חכמה,  יתן  ה’  כי  הכתוב  שאמר  כמו  לחסידים,  נותן  שהקב”ה 

בהמיי וחומרי משוקע בגסות העולם הזה. והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל 

האיסורין, כיוון שהם נכנסים בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו5”.

ועוד רבות נכתב בספרי רבותינו ראשונים ואחרונים על עניין זה, ועיין בספר ‘אתקינו 

סעודתא’ של הרה”ג אליהו שלזניגר שליט”א )ח”ב סי’ יב(.

5 .  בשאלה האם מותר לחולה שיש בו סכנה שרפואתו במאכלות אסורים, להחמיר על עצמו ולא לאוכלם - ראה 

נספח ה.

ב. טעמי איסור בשר בחלב

מדוע אסרה תורה לבשל ולאכול בשר בחלב? כתב הכלי יקר )שמות כג יט(, “בטעם 

מצוה זו יצאו רוב המפרשים ללקוט ולא מצאו בה טעם מספיק, עד שיש אומרים 

שמצוה זו מן החוקות שאין להם טעם נודע לנו".

ואכן, בראשונים ובאחרונים נאמרו כמה הסברים לאיסור זה:

בחלב  בשר  לבשל  היה  האלילים  עבודת  עובדי  דרך   - זרה  מעבודה  הרחקה   .1

בחגיהם, לכן הרחיקה התורה בשר בחלבד.

ורצתה  אכזריות  זוהי  אמו  בחלב  הבן  את  לבשל   - האכזריות  ממידת  הרחקה   .2

התורה להרחיק אותנו ממידה זוה.

3. הרחקה מערבוב ותערובת שדומה לכישוף - סדר העולם הוא שלכל דבר יש את 

מקומו ויש דברים בהם אסר הקב"ה את התערובת משתי סיבות - או שמהתערובת 

יצא דבר רע לאדם, או שהתערובת מכחישה את הכוחות העליונים שממונים על 

אותו דברו.

4. ריסון התאווה - הבשר והחלב הם סמל לשני כוחות באדם, ה'בשר' - מסמל את 

כוח  את  מסמל   - ה'חלב'  צמח.  על  עדיפה  הבהמה  שבהם  והחושים  התנועה  כוח 

הוא  ההויה הבהמית, שמשמעותה  של שניהם מסמל את  עירוב  והרבייה.  ההזנה 

שעבוד החושים והתנועה לטובת ההזנה והרבייהז.
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— מקור הברכה —

ד. כתב הרמב”ם )הל’ מעילה פ”ח ה”ח( “ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה 

ולידע סוף ענינם כפי כוחו, ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהיה קל 

בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה’ פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר 

ידוע. אמרו חכמים חוקים חקקתי  דברי החול... והחוקים הם המצוות שאין טעמן 

ואין לך רשות להרהר בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהם 

כגון איסור בשר חזיר, ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח”.

מפורש בדבריו שאיסור בשר בחלב הוא ‘חוקה’ שטעמה אינו ידוע לנו. למרות זאת 

נותן הרמב”ם הסבר )בדרך אולי( לאיסור, “ואמנם איסור  )ח”ג פמ”ח(  נבוכים  במורה 

בשר בחלב עם היותו מזון עב מאד בלא ספק ומוליד מלוי רב, אין רחוק אצלי שיש 

בו ריח עבודה זרה, אולי כך היו עושין בעבודה מעבודתיה או בחג מחגיהם, וממה 

שמחזק זה אצלי זכר התורה אותו שני פעמים, תחלת מה שצותה עליו עם מצות 

החג שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך, כאלו אמר בעת חגיכם ובואכם לפני לא 

תבשל מה שתבשל שם על דרך פלוני כמו שהיו הם עושים, זהו הטעם החזק אצלי 

בענין”.

אמו.              בחלב  גדי  תבשל  “לא  כח(  אות  כ  פרשה  )שמות  במכילתא  יש  לדבריו  סמך  קצת 

ר’ ישמעאל אומר, מפני מה נאמר בג’ מקומות, כנגד שלש בריתות שכרת הקדוש 

והר  גריזים  בהר  ואחת  מואב  בערבות  ואחת  בחורב  אחת  ישראל,  עם  הוא  ברוך 

עיבל”. וראה שם בפירוש בעל ‘מרכבת המשנה’ על המכילתא )הביאו הרה”ג יהודה קופרמן 

שליט”א בביאורו למשך חכמה שמות כג יט( שכתב, “ויתכן לומר עם מה שפירש בעל כלי יקר 

וז”ל: טעם איסור בשר בחלב שהיה מתחילה חוק לעבודה זרה שבישלו בשר בחלב 

בחג שלהם, ועל כן סמיך מצוה זו לחגי השנה, עכ”ל. ומטעם זה יראה דכפל ה’ יתברך 

מצוה זו נגד ג’ בריתות התורה, היותה התורה כולה”.

5. עירוב כוחות - יש שמפרשים על פי הסוד, שהבשר מרמז למלאך המוות שבזוהר 

הקדוש נקרא ‘קץ כל בשר'. החלב לעומתו מרמז למדת החסד, ומי שמבשלם יחד 

“מערב מות בחיים טוב ברע"ח.
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ה. כתב הרשב”ם בפירושו לתורה )שמות כג יט(, “דרך העזים ללדת שני גדיים יחד, 

עזים  חלב  ודי  כדכתיב  בעזים  חלב  שרוב  ומתוך  מהם,  אחד  לשחוט  היו  ורגילים 

הדבר  הוא  וגנאי  הכתוב.  דבר  ההוה  ולפי  האם,  בחלב  לבשלו  רגילים  היו  ללחמך, 

ושילוח  בנו  ואת  זו באותו  ודוגמא  ורעבתנות לאכול חלב האם עם הבנים.  ובליעה 

הקן. וללמדך דרך תרבות צוה הכתוב”.

שלא  קדושים  להיותנו  “או  כא(,  יד  )דברים  לתורה  בפירושו  הרמב”ן  גם  כתב  וכדבריו 

נהיה עם אכזרי לא ירחמו שנחלוב את האם ונוציא ממנה החלב שנבשל בו הבן. ואף 

על פי שכל בשר בחלב יכנס בלאו הזה, כי כל מינקת תקרא אם וכל יונק יקרא גדי, 

והוא דרך הבישול, והנה בכולם אכזריות”.

גם רבינו בחיי בפירושו לתורה )שמות כג יט ד”ה וע”ד הפשט( מבאר שעניינה של מצוה זו 

הוא להרחיקנו מן האכזריות, אך ביאורו הוא באופן קצת שונה מהרשב”ם והרמב”ן, 

הוא מסביר שבכח החלב כשמתערב עם בשר להוליד מזג רע של אכזריות באדם, 

“ועל דרך הפשט טעם המצוה הזאת לפי שהוא מטמטם את הלב, שהרי  כלשונו: 

החלב נעשה מן הדם והדם מזגו רע ומוליד אכזריות, ואחד מטעמי האיסור שבו שאינו 

מקבל שנוי והתפעלות בגוף כשאר הדברים הנאכלים ולכך טבעו הרע נשאר בתוכו 

מבלי שנוי, ואף על פי שנשתנה עכשו מדם לחלב וקבל שנוי והתפעלות שהועתק 

לדבר אחר מכל מקום כשחוזר ומערבו עם הבשר הרי חוזר לכח הדם וטבעו הראשון 

כבתחלה, והתערבם יחד מטמטם הלב ומוליד גסות ותכונה רעה בנפש האוכל”.

השבוע6 פרשיות  על  הגואלת’  התורה  ‘מתוך  )ראה  זי”ע  קוק  רצי”ה  הגאון   רבנו 

 עמ’ 117( הלך בזה בעקבות הרשב”ם והרמב”ן וכך אמר, “ואומר, אולי, דברים בשם 

ָך  ַנְפשְׁ ַאוַּת  ָכל  בְּ ר  שָׂ בָּ ֶלֱאכֹל  ָך  ַנְפשְׁ ְתַאוֶּה  י  כִּ ר  ָבשָׂ אְֹכָלה  ‘ְוָאַמְרתָּ  זצ”ל.  אבא  הרב 

י ֵתֵצא  ר’ )דברים יב כ( הלשון מדגישה את תאותו של האדם. ודוגמא לזה - ‘כִּ שָׂ ּתֹאַכל בָּ

ת ְיַפת ּתַֹאר’ )דברים יב כא( - ‘לא דברה התורה  ְבָיה ֵאשֶׁ שִּׁ ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך... ְוָרִאיָת בַּ ַלמִּ

ומחנכו  האדם  מדריך  הקב”ה  שם(.  )רש”י  הרע’  ‘יצר  לעומת  בהתאמה,   - כנגד’  אלא 

בסבלנות גדולה. ויש תהליך התפתחותי בחינוך. באופן כללי: תהו, תורה, ומתוך כך 

שבתוך  אלא  הרע  היצר  עם  התחשבות  יש  מסוימת  במידה  משיח.  שנות  אלפיים 

- תאות  ר’  ָבשָׂ אְֹכָלה  ‘ְוָאַמְרתָּ   - וכן בעניין  ריסון מסויים.  ההתחשבות מוכנס סדר, 

 6. למו"ר הרב חיים אביהוא שורץ שליט"א )הנדפס מחדש(
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יִתָך’ )דברים יב כא(  ר ִצוִּ ֲאשֶׁ ... כַּ האכילה. גם בזה התחשבות תוך ריסון, הדרכה, ‘ְוָזַבְחתָּ

- ומכאן כל מסכת חולין.

העובדה באכילת בשר - נטילת נשמה. והמעשה הנו ברוטלי.

נאכל   - הבשר  ביניהם.  גדול  חילוק  ויש  חלב.  ויש  בשר,  חלקים.  שני  ישנם  ובאכילה 

על ידי נטילת נשמה. והחלב בלי זה. אמנם הוא שייך לבעל חי ובכל זאת אינו דומה 

את  לזכור  צעד  בכל  להתרגל  לאדם  ויש  מותרת.  שהיא  למרות  חי  הבעל  לרציחת 

ֲחֵלב ִאּמוֹ' )שמות כג יט(. נחוץ מאד לאדם שיכיר חשבון נפש זה. ִדי בַּ ל גְּ ההבדל. ‘לֹא ְתַבשֵּׁ

כך נמשך הדבר לגבי צמר ופשתים. צמר שייך לבעל חי, ואתה משתלט עליו וגוזזו. 

ועל כל צעד צריך האדם לעשות חשבון נפש. וגם בזה - אין לערב צמר שלקחת בכח 

מיצור חי, עם פשתן שהוא צומח, שאין בו רגש של חי”.

)שם עמ’ 344( “אחרי הרשות לאכול בשר, ובחילוק בין הגוף וחיוניותו  וחזר על דבריו 

יִתָך’ )דברים יב כא( והיכן? בתורה שבעל פה. ר ִצוִּ ֲאשֶׁ ישנם פרטים של ‘כַּ

שחטת, ושפכת דם - לפחות תתביש, תכסה את הדם, ותזכור היטב: לגבי הבשר - 

רצחת, אמנם ברשות התורה, אבל לגבי החלב - לא רצחת, אם כי לקחת חלב של 

הבעל חיים. זה הבדל עצום, ותזכור זאת, ואל תטשטש ההבדל - לא תבשל אותם 

בסיר אחד.

ועוד הצמר של הבעל חיים. אמנם אינך רוצח, אבל אתה משתלט על הבעל חיים, 

כאן  אין  פשתים,  בגדי   - החי  מן  שאינו  אחר  לבוש  ויש  וגוזזו.  תלבושתך,  לצורך 

- ולא תערבם זה בזה. תזכור  השתלטות על החי. ואתה צריך לזכור היטב ההבדל 

בסדר חייך את התנהגותך שיש לערער עליה, וזו שאין לערער עליה, או אין לערער 

באותה מידה”.

כענין  שהוא  הדומה  לפי  זו,  מצוה  “משרשי  כתב,  צב(  )מצוה  החינוך  בספר  ו. 

בסיבת  תערובתן  לנו  שנאסר  דברים  בעולם  יש  כי  מכשפה7,  במצות  כתבנו  מה  

יהיה  הבישול  במעשה  החלב  עם  הבשר  שתערובת  ואפשר  שם,  שאמרנו  הענין 

במעשה  לנו  האיסור  שבא  לפי  לזה  ראיה  וקצת  ההוא.  היסוד  מן  איסורו  סיבת 

7.  וכך כתב החינוך )מצוה סב( לבאר מפני מה נאסר הכישוף, "וענין הכישוף הוא לפי דעתי כן, שהשם ברוך הוא 

שם בתחילת הבריאה לכל דבר ודבר מדברי העולם טבע לפעול פעולתו טובה וישרה לטובת בני העולם אשר 

ברא, וציוה כל אחד לפעול פעלו למינהו, כמו שכתוב בפרשת בראשית למינהו על הנבראים, וגם על כל אחד 
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אכילתו  נזק  מחמת  איסורו  שאין  בזה  שנראה  נאכלנו,  שלא  פי  על  אף  התערובת 

שאמרנו.  ענין  אותו  להרחקת  התערובת  אותו  פעולת  נעשה  שלא  רק  כלל, 

נהנה  ולא  נאכלהו  לבל  התערובת  נעשה  אולי  שאם  אחר  במקום  כן  גם  והזהירנו 

כן בשאר  לוקה, מה שאין  ואפילו אכלו מבלי שנהנה ממנו כלל  בו, להרחק הענין, 

וכענין  התערובת,  מחמת  הוא  טעמו  שיסוד  מורה  זה  וכל  המאכלות,  איסורי  כל 

המקובל”. למודעי  אנו  צריכים  ועדיין  הדחק,  מתוך  נאמר  זה  בכשוף.  שאמרנו 

ז. בספר ‘אתקינו סעודתא’ )עמ’ שכו( הביא הרה”ג אליהו שלזינגר שליט”א את דברי 

רש”ר הירש )שמות כג יט( שכתב, “בשאר מאכלות אסורות פירש הכתוב בטעם האיסור 

בלשון אזהרה ‘אל תשקצו את נפשתיכם’, ‘ולא תטמאו את נפשתיכם’ )ויקרא יא מג -מד( 

וכיוצא בזה, כלומר, הזהיר הכתוב מפני השפעת המאכלות האלה על הרוח והנפש, 

על שום הכוח המעורר או המדכא שבהם. ואילו באיסור בשר בחלב אין להעלות על 

הדעת השפעה כזאת שבתחום המוסר, השפעה הבאה עם האכילה, שהרי איסור 

והוא  בישול,  ידי  בשר בחלב חל אפילו על מלאכת ההכנה של תערובת כזאת על 

דומה לאיסור כלאים החל על מיני הצמחים ובעלי החיים, לאיסור החרישה בשור 

וחמור ולאיסור שעטנז )ואמנם בגד כלאים לא נאסר הכנתו, אלא לבישתו(.

של  ונפשו  גופו  על  ישירה  השפעה  הדעת  על  להעלות  אין  האלה  האיסורים  בכל 

בכך  שיהיה  ואפשר  בלבד  באכילה  אסור  אינו  בחלב  בשר  אלא  עוד,  ולא  אדם. 

משום השפעה שכזאת, אלא אף בהנאה, שאין בה משום השפעה כלשהי. תערובת 

בשר בחלב אסורה בהנאה כמו כלאי הכרם, וכדרך שכלאי הכרם מתבערים על ידי 

שריפה, כן בשר בחלב על ידי קבורה, ואם נשרף, נאסר אפרו בהנאה, על פי הכלל, 

כל הנקברין אפרן אסור, והנשרפין אפרן מותר )עיין תמורה לד א(.

ואחד המשיל כח מלמעלה להכריחו על מעשהו, כמו שאמרו זכרונם לברכה אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל 

בהתערבם  אחרת  פעולה  להם  יש  בטבעו,  ואחד  אחד  כל  שעושה  פעולתן  ומלבד  גדל.  לו  שאומר  מלמעלה 

מין מהן עם מין אחר, ובמלאכת התערובות יש בה צדדין שלא הורשו בני אדם להשתמש בהן, כי יודע אלהים 

שסוף המעשה היוצא לבני אדם באותן צדדין רע להן ומפני זה מנעם מהם... ועוד יש באותן צדדי התערובות 

שמבטל  כך  כל  עולה  התערובת  אותו  שכח  לפי  בעבורו,  שנאסרו  אחר  ענין  לעשות  האסורות  והתחבולות 

מפעולתו לפי שעה כח המזל הממונה על שני המינין, והמשל על זה, כמו שאתה רואה שהמרכיב מין בשאינו 

מינו יחדשו לברוא מין שלישי, נמצא שביטלה ההרכבה כח שניהם. ועל כן נמנענו מהעלות על רוחנו אף כי נעשה 

בידינו דבר שמראה בנו רצון להחליף דבר במעשי האל השלמות".
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הדין שבשר בחלב אסור לא רק באכילה, אלא גם בהכנה, נובע מעצם לשון התורה: 

‘לא תבשל’. והדין שהוא אסור לא רק באכילה, אלא גם בכל הנאה, במכירה ובנתינה, 

מרומז בלשון הכתוב החוזר על איסור זה )דברים יד כא(, שכן שם הוא בא בסמוך ובניגוד 

להיתר ההנאה לגבי נבילה - נבילה מותר לתת במתנה או למוכרה, ואילו בשר בחלב 

אפילו בישולו נאסר! לפיכך למדו בחולין )קטו ב(, “לא תבשל גדי בחלב אמו ג’ פעמים 

לאיסור  ואחד  הנאה  לאיסור  ואחד  אכילה  לאיסור  אחד  כא(  יד  דברים  כו,  לד  להלן  )כאן, 

בשול”. ונראה שהכנת תערובת בשר בחלב על ידי בישול הוא עיקר האיסור, שכן כל 

שלושת האיסורים נאמרים בלשון “לא תבשל”.

נמצא שטעם איסור בשר בחלב אינו קשור בהשפעה ישירה של אכילת התערובת 

על הגוף, ולא בהשפעתה המוסרית של האכילה. אין זאת אלא שטעם האיסור הוא 

חמץ  ואיסור  הנשה  גיד  כגון  אסורות  מאכלות  מצינו  וכבר  הסימבוליקה,  בתחום 

שמשמעותן היא סימבולית” ]עד כאן מדברי רש”ר הירש[.

הירש  רש”ר  ממשיך  בחלב?  בשר  שבאיסור  ‘סימליות’   - ‘סימבוליקה’  אותה  מהי 

ומבאר שה’בשר’ מסמל את החלק החושי, כוח התנועה המיוחד לבהמה והמבדיל 

שניהם  של  חיבור  וההזנה,  הרבייה  כוח  את  מסמל  ה’חלב’  ואילו  הצומח  מן  אותה 

מסמל את שעבוד כח התנועה והחושים למערכת הרבייה וההזנה. רעיון זה מסומל 

בשם האיסור ‘גדי בחלב אמו’.

מבין  ע”ג(  מד  ח”א  החת”ס  )דרשות  החת”ס  שגם  לציין  יש  הירש,  רש”ר  לדברי  בהמשך 

את משמעות האיסור באופן של סמליות, אלא שהסמליות אצלו שונה. הוא מבאר 

שהתורה רוצה ללמדנו את הדרך הממוצעת. כלומר, אין לטעות ולחשוב “כי ברבות 

הקדושה ראוי להכנס אל עמקי הקליפות ולהוציא משם הקדושה” )כלשונו שם(, מאידך 

גם “להרחיק מכל וכל ענייני העולם הזה ולהתקדש עד תכלית הריחוק גם כן לא חפץ 

ה’”.

על פי עקרון זה הוא מפרש את הפסוק הסמוך לאיסור בשר בחלב בפרשת משפטים 

י ַעד ּבֶֹקר”. התורה הקפידה  ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחגִּ ח ַעל ָחֵמץ דַּ )שמות כג יח( “לֹא ִתְזבַּ

לטעות  מקביל  זה  דבר  בבית,  עדיין  החמץ  כאשר  ביום  הפסח  את  לשחוט  שלא 

הראשונה. וגם לא ביום פסח עצמו שאז שולטת רק הקדושה, שזה מקביל לטעות 

השניה. אלא יש לשחוט את הפסח בין הערביים, בין ביעור חמץ להכנסת מצה. וזהו 

‘ראשית ביכורי אדמתך’ - ומבאר החת”ס, “היינו המיצר של הקדושה, המבדיל בין 
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אמו  בחלב  גדי  תבשל  לא  ומסיים  אלקיך,  ה’  בית  תביא  אותו  החול...  ובין  הקודש 

שהוא תערובת אודם עם לובן ר”ל בשר בחלב כידוע וק”ל”.

)אמור תרס ד”ה בענין( נראה שהבין את האיסור כאיסור סמלי  גם מדברי השפת אמת 

שבא לרמוז על דרך בעבודת ה’, “שהגם שכל הטבע והגשמיות בכח המאמרות אבל 

הם טהורות כסף צרוף, ונתלבשו תוך הטבע בעליל לארץ מזוקק שבעתים. והאדם 

הוא שצריך לברר ולהוציא אוכל מתוך פסולת... נמצא עיקר הבירור על ידי האדם 

בכח הנשמה שהיא טהורה ומטהרת לגוף האדם... וכאשר נעשה הבירור מטפה ונוצר 

האדם מתברר הדם ונעכר ונעשה חלב... וחלב הוא נקודה שנתבררה מתוך הפסולת. 

ולכן אסור לבשל בשר בחלב שהנקודה שנתבררה לא יחזירנו לתוך התערובות כי 

בשר הוא מעורב, וסימנך בערב תאכלו בשר”.

 ח. עוד כתב בספר ‘אתקינו סעודתא’ )שם( בשם הרדב”ז, “שה’בשר’ מרמז למידה 

של ‘קץ כל בשר בא לפני’ והוא מלאך המות וכך נקרא בספר הזוהר והוא הבור שאין 

בו מים אלא נחשים ועקרבים כמו דאת אמר ‘הבשר עודנו בין שיניהם ואף ה’ חרה 

בהם’. וה’חלב’ רומז למידת החסד ולכן אין לערבו בבאר מים חיים, כי אין להכניס 

טומאה בהיכל ה’ נמצאת למד כי עיקר המצוה ולשון הציווי הוא סוד אחד, כי המבשל 

בשר בחלב מערב מות בחיים, טוב ברע”.

ג. הנאה מבשר בחלב בהאכלתם לבעלי חיים

בשר וחלב אסורים מן התורה בבישול )יחד(, אכילה והנאה )כשהתבשלו יחד(ט.

איסור ההנאה עורר שאלה מעניינת בפוסקים.

מעיקר הדין, בשר וחלב שבושלו יחד נאסרו בהנאה ויש לקוברן, השאלה היא האם 

האכלה לחיות הפקר )כגון כלבי או חתולי רחוב( נחשבת הנאה ואסורה, או לא.

לגבי חמץ בפסח נפסק בירושלמי שנתינתו לכלבי הפקר אסורה מדין הנאה. פוסקים 

רבים סוברים שכמו שבחמץ אסור לתת לכלבי הפקר כך גם בבשר בחלב, לפי שיש 
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הנאה “במה שממלא רצונו להשביע לבהמה". כלומר, גם ה'קורת רוח' שיש לאדם 

כאשר הוא רואה שבהמות הפקר נהנות מהמאכל שנתן להם, נחשבת להנאה האסורה 

מן התורה בחמץ ואף בבשר בחלב.

עולה מכך שבשר וחלב שנאסרו, צריך להשליכם לאסלה או לקבור, אך אסור לזרוק 

לפח אשפה ציבורי, ששם מצויים חתולי רחוב שיאכלו את מה שזרק.

שמאכיל  באופן  רק  הוא  שהאיסור  ויתכן  מאחר  להתיר.  מקום  שיש  אפשר  אך 

בידיים, אך כשזורק לפח האשפה ואחר כך יבואו חתולים או כלבים ויאכלו, אין לו 

בזה הנאה, ובפרט כשאין ודאות שהחתולים או הכלבים יאכלו, לפי שאפשר שהזבל 

יפונה )על ידי משאית זבל( לפני שיספיקו החתולים או הכלבים לאכול.

אמנם לדעת הפרי חדש הדבר אסור וחייבים לקבור את הנאסר.

הגר"א והמקור חיים חולקים על עיקר הדין וסוברים שאין איסור להשליך לכלבי 

הפקר בשר בחלב, ורק בחמץ אסור מחמת חומרתו הרבה.

לכן למסקנה, המקל להשליך בשר וחלב שהתבשלו יחד לפח האשפה, יש לו על מי 

לסמוךי.

— מקור הברכה —

ט. כהקדמה כללית להלכות בשר בחלב, נביא את מקור הדין והאיסור.

בחז”ל יש תשעה לימודים לאיסורי בשר בחלב ]שבעה במסכת חולין )קיד ב - קטז א(, 

אחד במכילתא ואחד בתרגום אונקלוס[.

1. רבי 

ָהָאֶרץ  ַעל  ּתֹאְכֶלּנּו  “לֹא  כה(   - כד  יב,  )דברים  בתורה  נאמר  דם  בעניין  אכילה:  איסור 

ֵעיֵני ה’”. ר בְּ ה ַהיָּשָׁ י ַתֲעשֶׂ ִים: לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך כִּ מָּ ֶכּנּו כַּ פְּ שְׁ תִּ

ה’לא תאכלנו’ השני מיותר, שהרי כבר נאמר קודם לכן איסור אכילה. אלא שבא 

ללמד דבר אחר והוא איסור בשר בחלב. הלימוד הוא במידת ‘דבר הלמד מעניינו’, 

שהרי איסור הדם נאמר בשני מינים )פסולי המקודשים שיש בהם שני מיני איסור, 

מותרים באכילה כחולין ואסורים בגיזה כקודשים( ולכן גם הייתור מדבר על איסור 

שיש בו שני מינים והיחיד הוא בשר בחלב.
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ה לה’  י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ איסור הנאה: באיסור בשר בחלב נאמר בתורה )דברים יד כא( “כִּ

ה  ֲחֵלב ִאּמֹו”. ובמקום אחר )דברים כג יח( כתוב “לֹא ִתְהֶיה ְקֵדשָׁ ִדי בַּ ל גְּ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשֵּׁ

)שבעילה  הנאה  הוא  האיסור  שם  ָרֵאל”,  ִישְׂ ֵני  ִמבְּ ָקֵדׁש  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָרֵאל  ִישְׂ נֹות  ִמבְּ

הנאה היא(, מה להלן הנאה אף בשר בחלב בהנאה.

2. רבי אליעזר

 איסור אכילה: לא דיבר.

ָעֶריָך  שְׁ בִּ ר  ֲאשֶׁ ַלגֵּר  ְנֵבָלה  ָכל  “לֹא תֹאְכלּו  יד שם(  )דברים  איסור הנאה: נאמר בתורה 

ֲחֵלב  ִדי בַּ גְּ ל  ְתַבשֵּׁ ֱאלֶֹהיָך לֹא  ַלה’  ה  ָקדֹוׁש ַאתָּ י ַעם  כִּ ְלָנְכִרי  ָמכֹר  ַוֲאָכָלּה אוֹ  ֶננָּה  תְּ תִּ

ִאּמֹו”. פסוק זה נדרש כך: את הנבלה מותר למכור לגוי, אך כשתמכרנה לא תבשלנה 

ותמכרנה, כלומר מבישול בשר בחלב אסור להנות.

3. רבי ישמעאל

 איסור בשר בחלב נאמר בתורה שלש פעמים.

ֲחֵלב ִאּמֹו” )שמות כג יט(. ִדי בַּ ל גְּ ית ה’ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשֵּׁ ִביא בֵּ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית בִּ “ֵראשִׁ

ֲחֵלב ִאּמֹו” )שמות לד כו(. ִדי בַּ ל גְּ ית ה’ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשֵּׁ ִביא בֵּ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית בִּ “ֵראשִׁ

י ַעם ָקדֹוׁש  ֶננָּה ַוֲאָכָלּה אוֹ ָמכֹר ְלָנְכִרי כִּ תְּ ָעֶריָך תִּ שְׁ ר בִּ “לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלגֵּר ֲאשֶׁ

ֲחֵלב ִאּמֹו” )דברים יד כא(. ִדי בַּ ל גְּ ה ַלה’ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשֵּׁ ַאתָּ

אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה.

4. איסי בן יהודה 

ה ַלה’ ֱאלֶֹהיָך  י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ איסור אכילה: בבשר בחלב נאמר בתורה )דברים יד כא( “כִּ

י  ֲחֵלב ִאּמֹו”. באיסור אכילת טרפה נאמר בתורה )שמות כב ל( “ְוַאְנשֵׁ ִדי בַּ ל גְּ לֹא ְתַבשֵּׁ

ִלכּון אֹתֹו”, בגזירה שווה  שְׁ ֶלב תַּ ַלכֶּ לֹא תֹאֵכלּו  ְטֵרָפה  ֶדה  שָּׂ בַּ ר  ּוָבשָׂ ִלי  ְהיּון  תִּ קֶֹדׁש 

)קדש קדש( נלמד שכמו שטרפה אסורה באכילה גם בשר בחלב אסור באכילה.

איסור הנאה: קל וחומר מדין ערלה, חמץ בפסח וכלאי הכרם, ולמדו משלשה כדי 

שלא יוכלו לדחות אלא אם ימצאו צד חומרא או קולא השווה בשלשתם8.

8.  ראה הליכות עולם )שער ד פרק ב(.
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5. רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון 

לשיטתו אין איסור הנאה אלא רק איסור אכילה.

שכן יש גזירה שווה בין איסור טרפה לאיסור בשר בחלב )כלעיל בשיטת איסי בן 

יהודה(, לכן כמו שבטרפה אין איסור הנאה אף בבשר בחלב אין איסור הנאה.

6. ריש לקיש

י  ִים כִּ מָּ ל בַּ ל ְמֻבשָּׁ ּנּו ָנא ּוָבשֵׁ בעניין קרבן פסח נאמר בתורה )שמות יב ט( “ַאל ּתֹאְכלּו ִממֶּ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו”, ודרש ריש לקיש שהמילים ‘בשל מבושל’  ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשוֹ ַעל כְּ

מיותרות, שהרי כבר נאמר לא לאכול נא אלא צלי, ולכן זה נלמד לאיסור אחר של 

בישול והוא בשר בחלב. ומפסח נלמד גם איסור האכילה וגם איסור ההנאה.

7. רב אשי 

התורה  שתיעבתו  דבר  שכל  תועבה”.  כל  תאכל  “לא  ג(  יד  )דברים  מהפסוק  לומד 

והרחיקתו, כגון תבשיל בשר בחלב שאסרה התורה לעשותו, הרי הוא בבל תאכל. 

ואיסור הנאה נלמד מלמדו של רבי אבהו. שסתם ‘’לא תאכל’’ שבכתוב כולל בין 

איסור אכילה ובין איסור הנאה.

8. אונקלוס 

בפרי תואר )סי’ פז ס”ק א( הביא שאונקלוס תרגם בכל שלשת הפסוקים ‘לא תיכלון’ 

ויוצא שלשיטתו אין איסור לבשל ואין איסור הנאה ויש רק איסור אכילה אפילו לא 

בדרך בישול ולוקים עליו ג’ מלקויות. ואין לתמוה כיצד שינה את משמעות המילים 

‘לא תבשל’, שהרי אף לרבי ישמעאל אחד הפסוקים נדרש לאיסור אכילה ואם לא 

היה במשמע של ‘לא תבשל’, איסור אכילה לא היה מוציא את הפסוק מפשוטו9.

9. מכילתא 

במכילתא )דרשב”י פל”ד פס’ כו( מובא לימוד בקל וחומר לאסור אכילה, “לא תבשל גדי 

בחלב אמו הרי זה בא לאסור בישולו קל וחומר אכילתו. אין לי אלא גדי וחלב אם, 

בשר שור בחלב מנין תלמוד לומר לא תבשל בחלב”.

הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט ה”ב( ביאר מהו הקל וחומר, “ואפילו בישולו אסור ואין 

צריך לומר אכילתו כמו ששתק מלאסור הבת מאחר שאסר בת הבת”.

9.  בפרי חדש )סי' פז ס"ק א( תמה על תרגום אונקלוס שבכל שלשת הפסוקים תרגם את המילים 'לא תבשל' 

- 'לא תיכלון'. וכתב לבאר שאולי סברתו היא שאין איסור אלא באכילה של בשר בחלב שהתבשלו יחד ומה 

שכתוב ג' פעמים הוא כדי לעבור עליו בג' לאוין. ונשאר הפר"ח בצ"ע.
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הראשונים פסקו כרבי ישמעאל

למעשה הראשונים )ראה: רש”י שמות לד כו ד”ה לא תבשל, רמב”ם ספר המצוות מצוה קפז, רשב”א 

בתורת הבית הקצר ב”ג ש”ד פד ע”ב, טור סי’ פז( הביאו רק את לימודו של רבי ישמעאל, שנאמר 

שלש פעמים לא תבשל, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה.

שאר  את  ולא  ישמעאל  רבי  של  לימודו  את  רק  כולם  הביאו  למה  ביאור,  וצריך 

הלימודים?

במסכת קידושין )נו ב( אחר שלמדנו במשנה שהמקדש בבשר בחלב אינה מקודשת 

לפי שהוא איסור הנאה. כאשר באה הגמרא לברר מהיכן למדים שאיסור בשר בחלב 

ב(,  נז  )שם  כלשונה  ישמעאל,  רבי  של  לימודו  את  רק  מביאה  היא  הנאה  איסור  הוא 

“בשר בחלב מנלן דתנא דבי ר’ ישמעאל לא תבשל גדי בחלב אמו ג’ פעמים אחד 

איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד איסור בישול”. ומחמת שרק לימוד זה הוזכר 

בגמרא כנראה שכך הוכרע.

ונראה לומר באופן נוסף, שמכיון שלכל התנאים )פרט לרבי שמעון בן יהודה( בשר 

בחלב אסור בבישול, אכילה והנאה, ולימודו של רבי ישמעאל הוא הקצר ביותר, שנו 

אותו. שלעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה שמתוך כך זוכר הלימוד10.

דרוש נחמד כתב בעל הטורים על התורה )דברים יד, כא( והוא שגימטריא של ‘לא תבשל 

גדי’ )780(. שווה ל - ‘היא איסור אכילה ובישול והנאה’ )780(.

לימודו  שהזכירו את  בניגוד לשאר הראשונים  ב(  הל’  פ’’ט  )הל’ מאכלות אסורות  הרמב’’ם 

של רבי ישמעאל, למד את איסור האכילה באופן אחר שאינו מוזכר בגמרא אלא 

במכילתא כמובא לעיל וז”ל, ‘’לא שתק הכתוב מלאסור האכילה אלא מפני שאסר 

הבישול כלומר ואפילו בישולו אסור ואין צריך לומר אכילתו כמו ששתק מלאסור 

הבת מאחר שאסר בת הבת”.

הלחם משנה )שם( מקשה על הרמב”ם כמה קושיות:

1. למה לא כתב את אחד הלימודים שבגמרא ופנה ללמוד מן המדרש.

בחלב  בשר  אכילת  שאיסור  הרמב”ם  כתב  קפז(   - קפו  מצוות  )ל’’ת  המצוות  בספר   .2

נלמד מייתור הפסוקים )כרבי ישמעאל( וזה סותר את שיטתו ביד החזקה?

10.  במסכת פסחים )ג ב( למדנו "כדאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר 

לפי  קצרה,  לשון  לתלמידו  אדם  שישנה  "ללמדך  רש"י,  שם  וכתב  קצרה"  דרך  לתלמידו  אדם  ישנה  לעולם 

שמתקיימת גירסא שלה יותר מן הארוכה".
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3. אם אכן סובר הרמב”ם כרבי ישמעאל ולומד מריבוי הפסוקים, כמבואר בספר 

המצוות, מדוע לא כתב )ביד החזקה( שיש איסור הנאה בבשר בחלב והזכיר רק 

איסור אכילה?

הפסוקים.  מריבוי  ישמעאל  כרבי  באמת  למד  שהרמב”ם  משנה  הלחם  מתרץ 

לבשל,  שאסור  לימד  אחד  פסוק  כלומר  עניין’,  אינו  ‘אם  קרויה  לימוד  של  זו  דרך 

כבר  )שהרי  לבישול  עניין’  אינו  ‘אם  אלא  לבשל?  שאסור  שוב  כתוב  ומדוע 

לאסור  הייתה  התורה  וכוונת   - לאכילה  עניין  תנהו  הראשון(,  מהפסוק  נלמד 

אלא  לוקים  לא  שכן  מלקות,  לחייב  כדי  מספיק  אינו  זה  לימוד  אך  אכילה. 

מדרשה11 שבא  לאו  על  ולא  מידות  מיג’  שנלמד  או  בתורה  המפורש  לאו   על 

 - לכן הביא הרמב”ם שש גם קל וחומר לאסור אכילה, ומאחר ויש קל וחומר לאסור 

ודאי  כך,  ואם כתבה  גדי’,  ‘לא תבשל  אכילה לא הייתה צריכה התורה לכתוב שוב 

כוונתה לחייב מלקות גם על אכילה.

ממילא על איסור הנאה, שאין בו קל וחומר, אלא רק ייתור פסוק, לא לוקים )כמבואר 

לקמן בשיטתו(.

ידידי הרב אייל שמאי הי”ו העיר בזה שעל השאלה הראשונה  של הלחם משנה ענה 

המעשה רוקח )על הרמב”ם שם( שאין זה תימה כלל, ראשית מאחר ואין בזה מחלוקת לדין 

ואילו במדרש מובאת רק  יש מחלוקת  ובגמרא  אלא רק מחלוקת בהסבר הפסוקים, 

דעה אחת, לכן ‘העדיף’ הרמב”ם את המדרש. ועוד שידוע שדרכו של הרמב”ם לפסוק 

היפך שיטת הגמרא במקום שהספרי חולק עליה )עיין כנסת הגדולה כללי הפוסקים סי’ כח(.

איסור הנאה

‘לא  הפסוק  מריבוי  ישמעאל  רבי  לשיטת  נלמד  בחלב  בבשר  הנאה  איסור  כאמור 

תבשל גדי בחלב אמו”. וכתב הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פי”ד ה”י( “כל האוכלין האסורין 

לפי  הכרם  וכלאי  חוץ מבשר בחלב  דרך הנאה,  אותן  שיאכל  עד  עליהם  חייב  אינו 

שלא נאמר בהן אכילה אלא הוציא איסור אכילתן בלשון אחרת בלשון בישול ובלשון 

11.  זוהי שיטת הרמב"ם )עיין משנה למלך הל' יסודי תורה פ"ה ה"ח(, אך לשיטת התוס' )בבא מציעא סא א 

ד"ה לעבור עליו( מבואר שלוקים גם על דין שנלמד מדרשה. וראה גם את המחלוקת המפורסמת של הרמב"ם 

במניין  נמנה  בהם  נלמדת  שהתורה  המדות  מן  באחת  שנלמד  דין  האם  שני(  )שורש  המצוות  בספר  והרמב"ן 

המצוות או לא.



    39        

סימן גהנאה מבשר בחלב בהאכלתם לבעלי חיים

הקדש לאסור אותן ואפילו שלא כדרך הנייה”. כלומר, מבשר שהתבשל בחלב )או 

להיפך( אסור להנות אפילו לא בדרך אכילה12.

ובאיסור ההנאה יש שתי שאלות. א. האם לוקים על הנאה? ב. מה הדין בחצי שיעור?

א. בעניין מלקות על הנאה מבשר בחלב, נחלקו רמב”ם ורש”י.

כתב הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ח הט”ז(, “כל מאכל שהוא אסור בהנייה אם נהנה 

ולא אכל כגון שמכר או נתן לגוי או לכלבים אינו לוקה, ומכין אותו מכת מרדות”.

והאוכל  המבשל  בחלב,  בשר  שבאיסור  שכתב  ה”א(  פ”ט  )שם  מדבריו  מתבאר  וכן 

לוקים ולא הזכיר כלל שהנהנה לוקה.

אולם לשיטת רש”י )פסחים כד א ועיין במשנה למלך הל’ יסודי התורה פ”ה ה”ח(, “כשם שלוקה 

על האכילה כך לוקה על ההנאה”.

ובפתחי תשובה )סי’ פז ס”ק ב( כתב שיש במחלוקת זו נפקא מינא בימינו )שאין בית 

דין שמלקה( לעניין פסול לעדות, שהלכה היא שכל העובר על לאו שיש בו מלקות 

פסול לעדות )עי’ באר היטב סי’ טז ס”ק י(.

ב. בעניין חצי שיעור בהנאה מצאנו שלש שיטות באחרונים:

1. הפרי מגדים )פתיחה לבשר בחלב( הסתפק האם חצי שיעור אסור בהנאה, שהרי 

הטעם שחצי שיעור אסור באכילה הוא מפני ש’ראוי להצטרף’ )יומא עד א(. וצריך 

להבין מה הפירוש הביטוי ‘ראוי להצטרף’. האם פירושו ראוי להצטרף לשיעור 

מותר  יהיה  שיעור  חצי  ואז   - פרס  אכילת  בכדי  כזית  שהיא  מינימלית  אכילה 

בהנאה ובבישול. או שמא הפירוש הוא כפשוטו, ראוי להצטרף לחצי זית אחר 

ולהיות שיעור שלם לכל דבר לפי עניינו - או אז הדין שייך גם בבישול והנאה. 

ש’ראוי  הש”ס  מן  מוכרחת  ראייה  ]ולכאורה  עיון  בצריך  מגדים  הפרי  ונשאר 

להצטרף’ הכוונה היא לשיעור שלם. שכן במסכת שבת )עד א( למדנו “תנו רבנן 

12.  עוד בעניין איסור הנאה הביא בפתחי תשובה )סי' פז ס"ק ד( משו"ת שער אפרים )סי' לח( שהעלה שחמאה 

שהתבשלה בסיר בשרי בן יומו, אסור להדליק בה את נר להאיר הבית מאחר ונאסרה בהנאה, ואף לנר חנוכה 

אסור, למרות שמצוות לאו להינות נתנו, כיון שהלכה היא שכל שאסור בהנאה 'מכתת שיעוריה', היינו שנחשב 

כאילו אינו ואם כן אין בו שיעור להדליק. ובאליה זוטא )או"ח סי' תרעג ס"ק א( תמה שהרי בלאו הכי אסור מדין 

בישול בשר בחלב, שכשמדליק הנר מבשל את החמאה שבלוע בה בשר.
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היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב חטאת 

ומניח  בורר  מכשיעור  פחות  ואוכל  בורר  חסדא  רב  אמר  אלא  קאמר...  מאי 

פחות מכשיעור וכשיעור לא יברור ואם בירר  חייב חטאת. מתקיף לה רב יוסף 

וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?!” ופירש רש”י )ד”ה וכי מותר לאפות( “וכי מותר 

לאפות פחות מכשיעור - נהי דחיוב חטאת ליכא, איסורא מיהא איכא, דקיימא 

בורר  קתני  והיכי  א(,  )עד  דיומא  בתרא  בפרק  התורה,  מן  אסור  שיעור  חצי  לן 

וכן  שלם.  ‘חיוב’  לשיעור  הוא  להצטרף’  ש’ראוי  מפורשים  והדברים  לכתחלה”. 

משמע בשו”ת חכם צבי )סי’ פו ד”ה וגם ראייתו(. וכן נראה דעת השו”ע )חו”מ סי’ שמח 

סע’ א( שפסק “אסור לגנוב, אפילו כל שהוא, דין תורה”. וביאר הסמ”ע )שם ס”ק 

א( “דכמו שחצי שיעורין לענין איסור חלב ודם אסור מן התורה אף על גב דאין 

לוקין עליו, כמבואר במקומו ביו”ד ובאו”ח בהלכות יום כפור )סי’ תריב סע’ ה(, כן חצי 

שיעור לענין ממון גם כן אסור מן התורה אף על גב דאין לוקין עליו”[.

2. הצל”ח )פסחים כב ב ד”ה והרי אבר( תלה את הספק במחלוקת הרמב”ם והראשונים 

שלא  שסובר  שלרמב”ם  בחלב.  מבשר  הנאה  על  מלקות  לגבי  לעיל  המוזכרת 

אסור  שיעור  חצי  אף  התורה  מן  שהרי  זית,  בחצי  אף  איסור  שיש  הרי  לוקים 

והמשמעות של השיעור היא רק לעניין העונש. אולם לשיטת הראשונים שלוקים 

על איסורי הנאה, ודאי צריך שיהיה שיעור כזית ככל האיסורים.

3. הגאון רבי עקיבא איגר )שו”ת מהדו”ק סי’ קצ( סובר ששיעור ההנאה להתחייב הוא 

בשוה פרוטה, שזוהי ההנאה הקטנה ביותר.

דרך בישול אסרה תורה

דאי  דאורייתא  בעלמא  ממשו  ולא  טעמו  אביי  “אמר  למדנו  א(  )קח  חולין  במסכת 

סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן דחדוש הוא אי חדוש הוא 

אף על גב דליכא נותן טעם נמי? אמר ליה רבא דרך בישול אסרה תורה”

וביאר רש”י את דברי רבא, “לעולם אימא לך חדוש הוא, ודקאמרת אף על גב דליכא 

טעמא ליתסר דהא ליכא למגמריה מזרוע בשלה על כרחך בגופיה גלי קרא דבעינן 

טעמא מדלא אסרתו תורה אלא דרך בישול שאסר הבשר להתבשל בחלב, ואין לך 

כגון זו שלא יתן טעם”.
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)תורת הבית הקצר ב”ג ש”ד פד ע”ב( “ולמה הוציאו הכתוב בלשון בישול  וכתב הרשב”א 

וכדבריו  לומר לך שלא כדרך בישול אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים”. 

כתב הטור )סי’ פז(.

מן  אסור  שאינו  לומר  בישול  בלשון  אכילה  “והוציא  א(,  סע’  פז  )סי’  השו”ע  פסק  וכך 

ביאר  א(  ס”ק  )שם  ובש”ך  עניין”.  בכל  אסור  מדרבנן  אבל  בישול,  דרך  אלא  התורה 

“כלומר אבל לא על ידי כבוש ומליחה שאינו דרך בישול13”.

י. לכאורה יש דמיון בין בשר בחלב לחמץ בפסח. שניהם אסורים בהנאה.

חמץ  יאכל  לא  דא  אמר  “ואיידא  ה”א(  פ”ב  )פסחים  בירושלמי  שנינו  בפסח  חמץ  לגבי 

היום אפילו לכלבים הרי זה בא לאוסרו בהנייה. מה אנן קיימין אם לכלבו ההני איסור 

הנייה אלא כי אנן קיימין אפילו לכלב אחרים. זאת אומרת שאסור להאכילן לבהמת 

ו(  סע’  תמח  סי’  )או”ח  ובשו”ע  בראשונים  להלכה  נפסקה  הירושלמי  ומסקנת  הבקר”. 

“אסור להאכיל חמצו בפסח אפילו לבהמת אחרים או של הפקר”.

טעם האיסור מתבאר באחרונים )מג”א שם ס”ק ט ועיין עוד משנ”ב שם ס”ק כח(, “דיש לו הנאה 

במה שממלא רצונו להשביע לבהמה”.

מצאנו  ואכן  כן.  להיות  הדין  צריך  בהנאה  האסור  דבר  שבכל  הרי  הטעם,  זהו  ואם 

שכתב באיסור והיתר הארוך )כלל כא סי’ יב -יג(, “בירושלמי אוסר להאכיל חמצו בפסח 

אפילו לכלב הפקר עכ”ל וכן תבשיל שנאסר מבשר וחלב דאורייתא דהיינו שנתבשלו 

יחד בנותן טעם פירוש שאין ששים באחד לבטל טעם חברו ואסור בהנאה. כתב ר”י 

מדור”א )שערי דורא סימן פה( לא מבעי שאסור ליתן לשפחתו או לכלבו שהרי נהנה בו 

אלא אפילו לכלב דעלמא שלא ראה אותו מעולם אסור ליתנו לו עכ”ל. ולכך נוהגים 

לשפוך התבשיל בבית הכסא והיא קבורתו או ישליכנו לנהר דהוי כנשרף דאינו יכול 

לבוא לידי שיהנה ממנו שום בריה ואין די במה שיזרקנו לרחוב אפילו בשאין שם כלב”.

13.  עיין בפרי תואר )שם ס"ק א( שהעלה שלרבי ישמעאל שלמד מג' פעמים לא תבשל יש שתי חומרות - א. 

אסור לבשל אפילו אם לא אוכל. ב. אסור בהנאה. ויש קולא אחת - שאין אסור באכילה אלא דרך בישול. וכתב 

להקשות שאולי נאמר שיש איסור דאורייתא גם באכילה שלא בדרך בישול, והתורה כתבה דרך בישול מאחר 

שלא רצתה לכתוב אכילה, לפי שאם הייתה כותבת אכילה הייתי אומר שלא לוקה אלא בדרך הנאתו ושלא בדרך 

הנאתו לא? ותירץ שכיון שסוף סוף התורה לא אמרה איסור אכילה אלא רק בישול וממנו נלמד איסור האכילה 

וממילא נלמד שדווקא בדרך בישול אסרה תורה.
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ברור בדבריו שפסק שגם בבשר בחלב שנאסרו בהנאה מן התורה, הדין הוא שאסור 

שם  שאין  לרחוב  להשליך  אפילו  אסור  אלא  בלבד  זו  ולא  הפקר  לכלבי  להשליכם 

כתב  וכן  ציבורי.  אשפה  פח  לגבי  גם  הוא  כך  ממילא  כך,  אחר  ויבואו  עתה  כלבים 

וכן  לכלבים.  להשליכו  אסור  בהנאה  שאסור  דבר  שכל  רצג(  סי’  )ח”ג  תשב”ץ  בשו”ת 

פסקו להלכה הט”ז )סי’ צד ס”ק ד( והפרי מגדים )פתיחה להלכות בשר בחלב(.

יש  נתינה לכלב, שבזה  בין  נחלק  והיתר, למה לא  יש לשאול על דברי האיסור  אך 

הנאה. לבין השלכה לפח האשפה הציבורי, שבזה אין הנאה. שהרי עיקר כוונתו לא 

הטנופת  למקום  האיסור  את  לזרוק  אלא  והחתולים,  הכלבים  את  להאכיל  הייתה 

בדרך המקובלת בימינו להוציא דברים מהבית?

לכאורה ניתן לדייק כך מלשון ‘ערוך השלחן’ )סי’ פז סע’ ז( שכתב, “וכיון שאסור בהנאה 

אסור גם ליתנו לכלבים אלא ישליכנו למקום הטינופת”. מלשונו ‘לכלבים’, משמע 

אפילו כלבי הפקר ולמרות זאת לא כתב שיקברנו, אלא ישליכנו למקום הטנופת.

מבשר  הנאה  שאיסור  שכיון  שאלתי,  על  השיב  שליט”א  אזולאי  דביר  הרב  וידידי 

לו  להיות  עלולה  הטנופת,  למקום  כשישליך  שאף  חששו  מדאורייתא,  הוא  בחלב 

קורת רוח ביודעו שכלבי וחתולי הפקר יהנו ממה שהשליך.

ונאסרו  יחד  וחלב שהתבשלו  חיוב לקבור בשר  יש  י(  )סי’ צד ס”ק  ולדעת הפרי חדש 

ז”ל  אחרונים  ושאר  לשם  הארוך  והיתר  האיסור  כתב  “ומיהו  שכתב,  כמו  בהנאה. 

דתבשיל שנאסר מבשר בחלב דאורייתא דאסור בהנאה דאין להשליכו לשוק אולי 

אלא  הפקר  לבהמת  אפילו  להאכילן  אסור  הנאה  ואיסורי  ויאכלנו  כלב  שום  יבוא 

ישליכנו לנהר וכיוצא אלו דבריהם ז”ל. ואני אומר שצריך לקוברו ואינו יכול לשרפו 

וכל שכן להשליכו לשוק, וכדתנן בפרק בתרא דתמורה )לג ב( ואלו הן הנקברין ומני 

בהדייהו בשר בחלב. ותנן תו )שם לד א( כל הנקברין לא ישרפו ומפרש טעמא בגמרא 

פסק  וכן  אפרן.  למישרי  ואתו  מותר  אפרן  ונשרפין  אסור  אפרן  דנקברין  משום 

ובסוף הלכות פסולי המוקדשין  )ה”א(  הרמב”ם בפרק ט מהלכות מאכלות אסורות 

גבי האור תבשיל שנאסר משום  גדולים הורו להשליך בכירה על  ורבים  )פי”ט הי”א(. 

בשר בחלב וטעו בדבר משנה”.

אולם עדיין יש צד להתיר, והוא שיש חולקים על עצם האיסור. לדעת הגר”א )ביאור 
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הגר”א או”ח סי’ תמח ס”ק טו( והמקור חיים )ביאורים סי’ תמח ס”ק י( דווקא בחמץ בפסח אסור 

להאכיל לכלבי הפקר, אבל בשאר איסורי הנאה מותר.

בטעם החילוק לשיטת הגר”א בין חמץ לשאר איסורי הנאה, כתב בדמשק אליעזר 

)על באור הגר”א שם( שהגר”א למד את דינו מדברי התוס’ במסכת פסחים )כב ב ד”ה ואבר( 

שכתבו שבשאר איסורי הנאה האיסור לתת לבהמת גוי הוא משום שמחזיק לו טובה, 

לתת  מותר  להיות  צריך  הפקר  בבהמת  כגון  טובה,  לו  יחזיק  שלא  באופן  ממילא 

איסורי הנאה. לכן מוכרחים לומר שמה שאסר הירושלמי לתת חמץ בפסח אפילו 

לבהמת הפקר, הוא דין מיוחד לפסח ואינו נכון בשאר איסורי הנאה.

הנאה  איסורי  לשאר  בפסח  חמץ  בין  מחלק  שהירושלמי  אליעזר  הדמשק  וביאר 

יְאָכֶל” )בקמץ( ולמדו מזה שיש איסור כולל, לא רק כשיש  מאחר ובחמץ כתוב “לא 

הנאה אלא גם כשיש דבר שדומה להנאה, לא יאכל כלל ואפילו לבהמת הפקר.

על  רוכב  שהיה  גמליאל  ברבן  מעשה  “והתניא  למדנו  ב(  )סד  עירובין  במסכת  והנה 

החמור והיה מהלך מעכו לכזיב והיה רבי אילעאי מהלך אחריו, מצא גלוסקין בדרך 

אמר לו אילעאי טול גלוסקין מן הדרך, מצא נכרי אחד אמר לו מבגאי טול גלוסקין 

לו מעיירות של  לו מהיכן אתה? אמר  לו רבי אילעאי אמר  ניטפל  הללו מאילעאי. 

לאו.  לו  גמליאל מעולם? אמר  רבן  היכירך  כלום  ומה שמך? מבגאי שמני.  בורגנין. 

באותה שעה למדנו שכוון רבן גמליאל ברוח הקודש14. ושלשה דברים למדנו באותה 

דרכים  עוברי  רוב  אחרי  שהולכין  ולמדנו  האוכלין  על  מעבירין  שאין  למדנו  שעה, 

ולמדנו שחמצו של נכרי אחר הפסח מותר בהנאה”.

רבן  אותו  נתן  ולכן  פסח  אחרי  בהנאה  מותר  גוי  של  שחמצו  יוצא  הגמרא  מדברי 

גמליאל לאותו גוי שלא הכיר, אך אילו היה אסור בהנאה, גם לאותו גוי לא היה רבן 

גמליאל נותן את החמץ, מאחר ויש איסור בנתינה גם אם אינו מכירו כי יש בזה הנאה.

ניתן להשתמש  זו. המחלוקת היא האם  ואחת ממקורותיה הוא גמרא  נידונה בפוסקים  14. מחלוקת מעניינת 

בנבואה, רוח הקודש או בת קול על מנת לברר מציאות )ולא ספק בדין(. לדעת מהר"ם בן חביב אי אפשר ואילו 

לדעת המשנה למלך, מהר"ץ חיות והחיד"א, אפשר. ראה בשו"ת יביע אומר )ח"א או"ח סי' מא(.

וראה עוד בהערות הגרצי"ה קוק זי"ע לשו"ת משפט כהן )עמ' שסז(. ובהקדמת הגר"ר מרגליות זצ"ל לשו"ת 

מן השמיים.
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בשר  משום  שנאסר  המאכל  “אבל  זו,  מגמרא  התרומה15  ספר  בעל  למד  אכן  וכך 

וחלב אסור בהנאה ולא מיבעי שאסור ליתן לשפחתו או לכלבו, אלא אפילו לכלב 

דעלמא או לגוי שלא ראהו מעולם אומר אני שאסור ליתנו ולא פירות ערלה ולא כל 

דבר שאסור בהנאה ]כדמוכח[ פרק הדר דאמר רבן גמליאל למגבאי טול גלוסקין 

מאלעאי וקאמר התם שלא היה רבן גמליאל מכירו מעולם ושמא מינא חמץ לאחר 

היה  שלא  פי  על  אף  ליתנו  אסור  היה  בהנאה  אסור  הוה  דאי  בהנאה  מותר  הפסח 

מכירו מעולם”.

וחמץ שעבר עליו הפסח איסורו קל, ואם גם בו אילו היה אסור בהנאה, היה איסור 

אפילו  לתת  אסור  שיהיה  הנאה  איסורי  בשאר  וחומר  קל  מכירו,  שאינו  לגוי  לתת 

כשאינו מכירו, והוא הדין לבהמת הפקר.

דבר  לתת  איסור  שיש  מוכח  ממנה  גמרא  לפנינו  יש  שאם  לתמוה,  יש  ולכאורה 

האסור בהנאה אפילו לאחר הפסח גם למי שאינו מכירו, מדוע למד הגר”א מן התוס’ 

שמותר? ולמה לא למד מגמרא זו לאיסור?

תשובה לזה שמעתי מהרב גיורא ברנר שליט”א, והיא שהגר”א סובר שהגמרא הזו 

היא לפי שיטת רבי יהודה במסכת פסחים )כח א( הסובר שאיסור חמץ שעבר עליו 

הפסח הוא מדאורייתא, אך אנו פוסקים כשיטת רבי שמעון שחמץ של יהודי שעבר 

עליו הפסח אינו אלא מדרבנן משום קנס, וחמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר בין 

בהנאה ובין באכילה )ראה בשו”ע או”ח סי’ תמח סע’ א ובביאור הגר”א שם שלא ציין את הגמרא בעירובין 

כאחד ממקורותיו של השו”ע ומשמע שהבין שהגמרא אינה להלכה( וכך פירש בקרן אורה בסוגיה 

בעירובין.

ממילא אם נאמר שהסוגיה בעירובין היא לשיטת רבי יהודה הסובר שחמץ שעבר 

עליו הפסח איסורו מדאורייתא, אין מקום ללמוד משם לשאר איסורים. שהרי מה 

שרצינו ללמוד לשאר איסורים הוא בגלל שחמץ שעבר עליו הפסח הוא איסור קל 

ולכן אפשר ללמוד ממנו בקל וחומר לשאר איסורי הנאה, אך אם נאמר שהאיסור 

בחמץ שעבר עליו הפסח הוא מדאורייתא, שוב אין מקום ללמוד לשאר איסורים 

15.  קטע זה בדברי התרומה לא מופיע בדפוסים, אך מופיע בכת"י )וטיקן 145 דף 43; לונד 3 דף 95; קמברידג' 

668 דף 44ה -45ג( בשינויים קלים ביניהם. את דברי התרומה האלה ראיתי במכתב שכתב הרב יואל פרידמן 

שליט"א ממכון התורה והארץ אל הרב גיורא ברנר שליט"א ועתיד לראות אור בקובץ 'בעלי אסופות' תשע''ד. 

התשובה לרב פרידמן )שהבאתי לקמן במקור הברכה( עתידה גם היא לראות אור בקובץ הנ"ל.
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בקל וחומר, לפי שאפשר לומר שגדרי האיסור בחמץ שעבר עליו הפסח, זהים לגדרי 

האיסור בחמץ בפסח, וכמו שזה אסור בהנאה ואפילו לבהמת הפקר, כך זה אסור 

בהנאה אפילו לבהמת הפקר ואין ללמוד מכאן לשאר איסורי הנאה.

)גם היא מופיעה במכתב שני של הרב יואל פרידמן שליט”א(. קשה לומר  לתשובה זו יש תשובה 

שרבן גמליאל סובר כרבי יהודה משני טעמים. ראשית, רבי יהודה לומד את שיטתו 

)פסחים כח ב( מכך שאיסור אכילת חמץ נכתב בתורה שלש פעמים, אחד ללפני זמנו, 

פסח  בתוך  חמץ  בין  הבדל  כלל  אין  שלשיטתו  הרי  זמנו.  לאחר  ואחד  לזמנו  אחד 

לאחריו )פרט לזה שהראשון בכרת והשני בלאו( ושניהם אסורים בהנאה, ואם כן לא 

יכולה הגמרא להיות לשיטתו, שהרי בגמרא אנו למדים שחמץ לאחר הפסח מותר 

בהנאה.

שנית, הגמרא לומדת מרבן גמליאל שלש הלכות, והרי ההלכה היא לא כרבי יהודה 

אלא כרבי שמעון.

הסבר נוסף לשיטת הגר”א הוא שהגר”א סובר כמו שכתבו התוס’ בסוגיה בעירובין 

והיה הגוי מהלך עימהם, נחשב הגוי כמכירו, ממילא אין מכאן  ולמדנו( שמאחר  )ד”ה 

ראיה לעניין בהמת הפקר.

שיש  הגר”א,  לשיטת  ופשוט  נוסף  הסבר  הי”ו  אזולאי  דביר  הרב  מידידי  ושמעתי 

לחלק בין נתינה לגוי ואפילו אינו מכירו לבין נתינה לכלב. שהרי הגוי הוא ‘בר דעת’ 

ויתכן שמנתינה זו תבוא לנותן ‘טובת הנאה’ בעתיד, כמו שאמר הפסוק )קהלת יא א( 

ְמָצֶאּנּו”. מה שאין כן בכלב שלא תבוא  י ְברֹב ַהיִָּמים תִּ ִים כִּ ֵני ַהמָּ ח ַלְחְמָך ַעל פְּ לַּ “שַׁ

לו מזה הנאה לעולם. והוסיף שלכאורה כך מדוקדק מדברי רבינו יונה דלקמן שבגוי 

אסר אפילו בסתם גוי ובכלב דווקא במזונותיו עליו.

ומצאתי לכאורה ראשון הסובר כדעת המקור חיים והגר”א והוא רבינו יונה ב’שערי 

תשובה’ )שער ג אות פג(, שכתב “והנותן לגוי ערלה או חמץ בפסח או בשר שנתבשל 

בחלב לוקה. וכן אם יתן מהן לפני כלב שמזונותיו עליו”. מדקדוק לשונו ‘שמזונתיו 

ולומר שכוונתו היא רק לעניין  ואין לדחות  עליו’, עולה שלכלבי הפקר אין איסור. 

מלקות, אבל לאו יש גם בנתינה לכלבי הפקר לפי שבכל הפרק הוא מונה לאוין שיש 

חמץ  שכתב  מה  עיון  צריך  ]אמנם  מלקות  לעניין  היא  מינא  והנפקא  מעשה  בהם 

בפסח, שסותר את הירושלמי הנ”ל[. 
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ד. שפיכת שמן בשרי רותח לפח שיש בו שאריות 
חלביות

כפי שכבר למדנו, אחד האיסורים בבשר בחלב הוא איסור ‘בישול'יא.

וכדומה,  צלייה  בישול בסיר עם מים, טיגון,   - ישנם אופנים שונים  בישול  לאיסור 

בחלק מאופנים אלו ישנה מחלוקת האם האיסור הוא איסור תורה או איסור דרבנןיב.

אחד האופנים בהם ישנה מחלוקת היא עירוי מכלי ראשון.

ונחלקו  מחומה,  והתחמם  תולדותיה(  )או  האש  על  שהיה  הכלי  הוא  ראשון  כלי 

והאחרונים האם עירוי )שפיכה( מכלי ראשון על מאכל נחשב כבישול  הראשונים 

מן התורה.

פסק השו"ע הוא שעירוי מבשל כדי קליפה והרמ"א הוסיף שדווקא כאשר לא נפסק 

הקילוח.

למעשה, אין לשפוך שאריות של שמן שבשלו בו בשר או עוף כשהוא עדיין רותח על 

שאריות חלביות שבתוך הפח, מאחר ויש לחוש לאיסור בישול בשר בחלב.

שראוי  אלא  מוחלט,  איסור  בזה  שאין  כתב  שליט"א  יוסף  הגר"י  לציון  והראשון 

להחמיר בזהיג.

— מקור הברכה —

יא. כפי שראינו לעיל )ס”ק ט( למד רבי ישמעאל מזה שאיסור בשר בחלב נאמר 

לאיסור  ואחד  אכילה  לאיסור  אחד  בישול,  לאיסור  שאחד  פעמים,  שלש  בתורה 

הנאה. ומכאן שבבשר בחלב אסור לא רק לאכול אלא גם לבשל.

יב. הנפקא מינא אם בישול באופנים שונים נחשב לדאורייתא או לא היא רבה. 

בבישול  מותר  מדרבנן,  רק  הוא  שאיסורו  בחלב  בשר  שכל  להלכה  נפסק  ראשית 

והנאה.

שכן פסק הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט ה”ד(, “וכן בשר חיה ועוף בין בחלב חיה בין 

בחלב בהמה אינו אסור באכילה מן התורה לפיכך מותר לבשלו ומותר בהנייה, ואסור 

של  בחלב  בשר  איסור  לידי  ויבואו  העם  יפשעו  שלא  כדי  סופרים  מדברי  באכילה 
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תורה ויאכלו בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שהרי אין משמע הכתוב אלא 

גדי בחלב אמו ממש לפיכך אסרו כל בשר בחלב”.

וביאר המגיד משנה שהגזרה בבשר עוף וחיה הייתה רק על אכילה כי בה יש לחשוש 

שיבואו לאכול בשר בחלב, אבל בבישול והנאה לא גזרו והוסיף וכתב, “ואף על פי 

שיש לדחות דשאני התם שיש אחד מהם כבר אסור באכילה ואין לחוש שמא יאכלם 

אבל בחיה ועוף בחלב שכל אחד בפני עצמו היתר גזרו על הבישול ועל ההנאה שמא 

יבא לידי איסור אכילה וכשם שגזרו באיסור העלאה על השולחן כמו שיתבאר בפרק 

זה וכאלה חדא גזירה היא, זהו דעת רבינו שלא נאסרו אלא באכילה בלבד” וממה 

שכתב ‘זהו דעת רבנו’, משמע שיש חולקים על שיטת הרמב”ם וסוברים שאסור אף 

)סי’ פז ס”ק א( הביא  ]ובדרכי משה  בבישול והנאה למרות שהאיסור הוא רק מדרבנן 

שבמגיד משנה כתב שיש אומרים שאסור[.

ובמרדכי )עבודה זרה רמז תתכח( כתב, “אמר שמואל מפני שמעמידין בקיבה, רב חסדא 

בשרף  אותה  שמעמידין  מפני  אמר  נחמן  רב  בחומץ,  אותה  שמעמידין  מפני  אמר 

ערלה וכו’. ופרכינן ולרב חסדא ולרב נחמן תתסר בהנאה, קשיא. ולשמואל לא פריך 

אף על פי דהוי בשר בחלב, שמע מינא דאינו אסור אלא באכילה ומכאן יש להוכיח 

דאם נאסר בשר בחלב על ידי מליחה או על ידי כיבוש, דדוקא באכילה אסור ולא 

ויש דוחין הלכך המתיר בהנאה אין מוחין בידו כל כמה דלא אשכחן ראיה  בהנאה 

לאיסור”.

ובדרכי משה )הקצר ס”ק א( הביא בשם איסור והיתר הארוך, “שכל דבר שהוא מדרבנן 

מותר בהנאה” וכך פסק רמ”א להלכה )סי’ פז סע’ א(.

ולמרות שמהרש”ל בים של שלמה )חולין פ”ח סי’ ק( כתב “דלא מצינו שחלקו חכמים 

בדבריהם כי אם ביין נסך, שאסרו איזה נגיעה בשתייה, ואיזו נגיעה בהנאה, כפי אשר 

נמנו עליו בתחלה, וקבעו כך איסורא, אבל בשאר איסורא דרבנן אין לחלק, ומשום 

דוכתין  ועוד, מאחר דבשאר  ודרבנן,  בין דאורייתא  הכי לא מחלקינן באיסור חמץ 

חשבינן שרייה כבישול, וכן מליחה, אלא דגזירת הכתוב הוא דגבי בשר בחלב שרי, 

משום דדרך בישול אסרה תורה, ואפילו הכי אסרו רבנן, ולא חילקו בין בשר בחלב 

לשאר איסורים, ואם כן חוזר לדוכתא, והוי כאלו נתבשל, ואסור בהנאה”. והב”ח )עי’ 

ש”ך ס”ק ב( הבין שהרמב”ם סובר שבבשר בחלב שאסור באכילה מדרבנן יש גם איסור 

דברי  אלא  לנו  אין  “ואנו  וכתב  פסק כרמ”א,  א(  )ס”ק  הט”ז  למעשה,  מדרבנן.  הנאה 



           48

וסעדו לבכם סימן ד

הראשונים והאחרונים”, להקל כשיטת רמ”א. והש”ך )ס”ק ב( הביא שכך פסקו להלכה 

הרבה ראשונים - רמב”ם )מאכלות אסורות פ”ט ה”ד, פיהמ”ש חולין פ”ח מ”ד(, חינוך )מצוה קיג(, 

איסור והיתר, מרדכי, הגהות אשר”י )ע”ז פ”ה סי’ ל( בשם אור זרוע )ח”ד פסקי ע”ז סי’ רפו(, 

האגור )סי’ אלף רנד(, הטור וכן השו”ע בסי’ צא )סע’ ח( ובסי’ צז )סע’ ג(.

להחמיר,  או  להקל  יש  ספק  של  מצב  כשנוצר  האם  לדעת  יש  איסור  כבכל  שנית, 

שספק באיסור תורה לחומרא וספק באיסור דרבנן לקולא.

להלן כמה דוגמאות למחלוקות האחרונים באופני בישול שונים לגבי בשר בחלב:

צלי - )עיין פרי חדש סי’ פז ס”ק ב, שו”ת דעת כהן סי’ מט, בדי השולחן סי’ פז ס”ק יב(

א. פרי חדש, כרתי פלתי, בית לחם יהודה, פרי מגדים, יד אפרים, רבי עקיבא איגר, 

חכמת אדם - חשיב דרך בישול ואסור מדאורייתא.

ב. פרי תואר, חוות דעת - לא חשיב דרך בישול ואסור רק מדרבנן.

ג. חת”ם סופר - צלי חשיב בישול במפעפע ולא בכחוש.

טיגון - )עי’ פתחי תשובה סי’ פז ס”ק ג(

בישול  דרך  חשיב   - קלוגר  שלמה  רבי  אדם,  חכמת  אפרים,  יד  חדש,  פרי  א. 

מדאורייתא. ואסור  

ב. מנחת יעקב, מהר”ם שי”ף - לא חשיב דרך בישול אסור רק מדרבנן.

ג. פרי מגדים - בהפסד מרובה אפשר לצדד להקל.

נפלה חתיכת בשר לחלב וסילקה מיד לפני שהתבשלה שליש בישול - )עי’ פרי מגדים 

פתיחה להלכות בשר בחלב(

א. פרי מגדים - אין שיעור לדבר נאסר מיד מדאורייתא.

ב. פרי חדש - כל שלא התבשל שליש בישול מותר מדאורייתא.

שבת                         במסכת  בתוס’  מובאת  כבישול  עירוי  בדין  הראשונים  מחלוקת  יג. 

)מב ב ד”ה אבל( ואלו הן השיטות השונות בדין זה:

א. רבינו שמואל - דין העירוי כדין בישול בכלי שני.

ב. ר”י - דין העירוי כדין בישול בכלי ראשון
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כמו  ולא  ראשון  בכלי  בישול  כמו  לא  אינו  העירוי  דין   - )בסתם(  התוס’  שיטת  ג. 

בישול בכלי שני אלא עירוי מבשל כדי קליפה.

וככל אחת מהשיטות שלעיל סוברים עוד ראשונים.

ד(  סע’  צא  סי’  י,  סע’  סח  סי’  יו”ד  י,  סע’  שיח  סי’  )או”ח  מקומות  בכמה  השו”ע  פסק  למעשה 

כשיטה השלישית שעירוי מבשל כדי קליפה.

בבישול  האם  האחרונים  ונחלקו  בשבת.  בישול  בעניין  הייתה  זו  מחלוקת  כאמור 

בבשר בחלב הדין הוא כמו בבישול בשבת, לפי שאף שהשו”ע פסק גם בבשר בחלב 

הוא  החיוב  האם  היא  השאלה  לקלוף,  צריך  צונן  בשר  על  רותח  חלב  עירה  שאם 

מדאורייתא או מדרבנן.

הפרי חדש )סי’ פז ס”ק ב( כתב שמלאכת שבת ובישול בשר בחלב תלויים אחד בשני, 

לכן לשיטת הסוברים שעירוי מבשל כדי קליפה, יש איסור דאורייתא לערות מכלי 

סי’  ח”ג  והיתר  )איסור  יוסף  בילקוט  אמנם  להיפך,  או  צונן  בשר  על  רותח  חלב  ראשון 

אסור  שעירוי  הסוברים  שיטת  להסביר  רק  זאת  כתב  חדש  שהפרי  הוכיח  י(  ס”ק  פז 

אלא  אינו  בחלב  בבשר  ראשון  מכלי  שעירוי  סובר  עצמו  הוא  אבל  מדאורייתא, 

מדרבנן. והפרי מגדים )סי’ קה שפתי דעת ס”ק ז( כתב שיש בזה ספק איסור דאורייתא.

לעומתם הפרי תואר )הביאו הפר”ח שם( כתב שעירוי בבשר בחלב הוא רק איסור דרבנן.

חלביות  שאריות  על  רותח  בשרי  שמן  לערות  אין  שלכתחילה  נראה  למעשה  לכן 

שבפח מחשש איסור דאורייתא של בישול בשר בחלב.

להתיר  כד(  ס”ק  )שם  יוסף  בילקוט  כתב  שליט”א  יוסף  הגר”י  לציון  שהראשון  אלא 

מעיקר הדין ושרק ראוי להחמיר. היתרו מתבסס על כמה צירופים.

א. מאחר ויש ראשונים רבים הסוברים שעירוי דינו ככלי שני ולא מבשל כלל.

ב. מסתבר שעירוי באופן כזה אינו דרך בישול )וכפי שיש ספק לעניין טיגון וצלייה 

אם אסורים מאחר ולא ברור שזוהי דרך הבישול שאסרה תורה(.

מהם  אחד  כשכל  אפילו  בחלב,  בבשר  בישול  אחר  בישול  שאין  אומרים  יש  ג. 

התבשל לבדו. ואפשר לצרף סברה זו.

ד. לדעת הכסף משנה במקרה בו המאכל הולך לאיבוד אין כלל איסור בישול בשר 

בחלב.
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ה. זהו דבר שאינו מתכוין )צירוף זה מועיל רק לסוברים שעירוי אסור מדרבנן, 

לפי שיש כאן פסיק רישא ובאיסור דאורייתא אסור(.

בישול  איסור  שאין  האומרים  סברת  את  לצרף  אפשר  שיעור  חצי  רק  יש  אם  ו. 

בבשר בחלב בחצי שיעור.

ה. כיבוס מגבות מסעודה חלבית עם מגבות 
מסעודה בשרית

מגבת שמשתמשים בה בסעודה חלבית ומנגבים בה את הידיים, פעמים רבות יש 

עליה שאריות. האם מותר לכבסה עם מגבת שהשתמשו בה בסעודה בשרית? הרי 

המים במכונת הכביסה מגיעים לחום שהוא יותר מהיד סולדת בו, ואם יכבסן יחד 

לכאורה יעבור על איסור בישול בשר בחלב?

התשובה היא שמותר לכבסם יחד ואין בזה שום חשש מכמה טעמים:

1. אם אין שאריות והלחלוחית שהייתה על המגבת נספגה בה, אין בלחלוחית זו 

כוח להעביר טעם ללחלוחית שבמגבת השנייה.

2. גם אם יש שאריות מותר. לפי שלמכונת הכביסה מוסיפים חומרים שפוגמים 

את הטעם )אבקת כביסה ומרכך(, ואין איסור לבשל בשר בחלב שנפגם טעמם16.

3. המכבס אינו מתכוין כלל לבישול של בשר בחלביד.

— מקור הברכה —

יד. כתב הראשון לציון הגר”י יוסף שליט”א בילקוט יוסף )איסור והיתר ח”ג סי’ פז ס”ק 

כו(, “לכאורה אם מקנחים את הידים במגבת משיירי שומן בעין, וכן משיירי גבינה, יש 

לחוש כי בעת הכיבוס ברותחין יעבור משום בישול בשר וחלב. והנה בשו”ת האלף 

לך שלמה )סי’ קנ( כתב, דאם נבלע איסור בבגד ואין בו לחלוחית מלמעלה, רק נבלע 

בו, וכרך בו קדרה, דינו כמו נבלע בקדרה והוי כב’ קדרות שנגעו זה בזה. והביא ראייה 

לזה מסדר טהרות, ע”ש.
 

 16. עיין עוד לקמן סימן מ )ס"ק קיט(.
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ואולם הכא אין כאן שיירים באופן שיוכלו ליתן טעם של זה בזה בעת הכיבוס ברותחין. 

ובודאי דאין שם טעם כלל, ובפרט שהכיבוס נעשה עם תערובת חומרי ניקוי פגומים, 

מה  וראה  להקל.  יש  בעין  שיירים  יש  אם  אפילו  זה  ולפי  לבישול,  מתכוין  אינו  וגם 

שכתב בזה בשו”ת שבט הקהתי )ח”ד סי’ קצ( ע”ש”. ]עד כאן דברי הראשל”צ[

וראה מה שכתב בפתחי תשובה )סי’ פז ס”ק ח( בשם ספר חמודי דניאל, “דמותר לבשל 

בשר לעובדי כוכבים בקדרה של חלב אינו בן יומו, דכל שאינו אסור רק מדרבנן לא 

גזרו בבישול והנאה”.

שעל  השאריות  נפגמות  אכן  אם  לכן  פגום.  טעם  לבשל  איסור  שאין  נלמד  וממנו 

וכך כתב  יחד.  המגבת מחמת חומרי הניקוי במכונת הכביסה, אין איסור בבישולם 

הרב שלמה זלמן הבלין בכתב העת ‘צהר’ )ג - תשנ”ח עמ’ עא -עב(.

לגבי האיסור לבטל לכתחילה איסורים, כתב רבי עקיבא איגר  “וכן  ועוד כתב שם 

)סי’ פז על הש”ך ס”ק יט( שזה רק כשרוצה לאכלם או להנות מהם, אבל לגבי בישולם לא 

מצאנו שיהיה איסור לבטלם כדי לאפשר בישולם. וזאת, אף אם היה איסור בבישול 

שאין  ועוד  פגומים.  כשהם  בבישול  איסור  כלל  שאין  שנתבאר  מה  לפי  וחומר  קל 

למה  ודומה  המגבות.  בכיבוס  שרוצה  אלא  והחלב,  הבשר  בבישול  כלל  מטרה  לו 

שנתבאר בהגעלה שאין נחשב מבטל איסור כשיש במים ששים כנגד הכלי המוכשר, 

כיון שמטרתו להכשיר את הכלי”.

ו. אכילת חלב ודגים

כתוב במשנה, “כל הבשר אסור לבשלו בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים".

וכתבו הראשונים שמשמע שאין איסור לאכול דגים עם חלב. אמנם, הבית יוסף כתב 

שאף על פי שאין איסור, יש בזה סכנה, לכן אסור.

למעשה האחרונים חלוקים בדין זה ומצאנו שלש שיטות:

 - אין שום חשש סכנה בחלב ודגים )דרכי משה, ט”ז, ש”ך ועוד פוסקים רבים(טו.

 - בטיגון דגים בחמאה אין סכנה, באופן אחר יש סכנה )פרי מגדים, שו”ת חינוך בית יהודה(טז.

 - סכנה גמורה לאכול דגים בחלב )שו”ת אדני פז, בן איש חי(יז.
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דעת הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל שלמרות שלכתחלה אסור, בדיעבד אם בישל דגים 

עם חלב, מותר לאוכלם יחד כיון שהרבה אחרונים מתירים אפילו לכתחלה.

מי  אמנם  וחלב.  דג  ולאכול  לבשל  לכתחילה  שמותר  כתב  זצ"ל  משאש  והגר"ש 

שחושש שיש בזה סכנה, אין צורך לשכנעו שמותר, ומוטב להניחו במנהגויח.

— מקור הברכה —

טו. במשנה במסכת חולין )קג ב( שנינו “כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר 

דגים וחגבים”.

לז א בדפ”ר( שמשמע שמותר אף באכילה, שכיון שהוציאה התורה  )חולין  וכתב הר”ן 

אכילה בלשון בישול, אם מותר לבשל מותר גם לאכול.

לאכלן  מותר  וחגבים  “דגים  שכתב  ה”ה(  פ”ט  אסורות  מאכלות  )הל’  הרמב”ם  פסקו  וכך 

בחלב”, והרשב”א )תורת הבית הארוך ב”ג ש”ד פה ע”ב( שכתב “ויש בשר מותר בחלב והם 

שני מינין בשר דגים ובשר חגבים דתנן כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים 

לאכילה  הדין  הוא  אבל  בישול  בלשון  אכילה  דאפיק  נקט  דקרא  ולישנא  וחגבים. 

דדגים וחגבים מותר לבשל ולהעלות ולאכול”.

אולם בבית יוסף )סי’ פז( אחרי שהביא את דבריהם כתב “ומכל מקום, אין לאכול דגים 

בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר בספר אורח חיים סי’ קעג”.

ובשו”ע )סי’ פז סע’ ג( לא הזכיר איסור זה וכתב רק “אבל דגים וחגבים אין בהם איסור 

אפילו מדרבנן”.

והט”ז )סי’ פז ס”ק ג( כתב שבבית יוסף יש טעות סופר, וצריך לומר דגים עם בשר, כפי 

ה(  )שם ס”ק  גם הש”ך  וכך כתב  בזה סכנה.  ב( שיש  )סי’ קעג סע’  חיים  שמבואר באורח 

שהלבוש נגרר אחרי הבית יוסף וטעה, ומותר לאכול דגים עם חלב ואין בזה סכנה 

כלל.

)סי’ סא( שכתב  )סי’ פז ס”ק ט( הביא משו”ת ‘חינוך בית יהודה’  טז. בפתחי תשובה 

שיש סכנה בדגים וחלב, ומעיד שחקר אצל הרופאים ומסקנתו היא שדגים מטוגנים 
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בחמאה אין בהם סכנה, אבל בדגים מבושלים בחלב יש סכנה, והחת”ס )שו”ת יו”ד סי’ 

גדול  הרמב”ם  דברי  עלינו  שנאמנים  וכתב  יהודה’  בית  ה’חינוך  דברי  את  דחה  קא( 

הרופאים שהתיר ולא חשש לסכנה.

ובפרי מגדים )סי’ פז משב”ז ס”ק ג( כתב גם הוא כדברי החינוך בית יהודה, לחלק בין דגים 

עם חלב שבהם יש סכנה לחמאה שבה אין סכנה, וכתב הפתחי תשובה שמדבריו 

משמע שהוא רק לכתחילה ובדיעבד אין לחוש ומותר.

יז. כתב רבינו בחיי בפירושו לתורה )שמות כג יט ד”ה וע”ד הפשט( “וכן דעת הרופאים 

בתערובת דג וגבינה שנתבשלו כאחד שמוליד תכונה רעה וחולי הצרעת”.

שיש  )הנ”ל(  בחיי  רבינו  בשם  שכתב  מב(  )סי’  פז  אדני  משו”ת  הביא  תשובה  ובפתחי 

סכנה גמורה בגבינה עם דגים וכן בחלב עם דגים ולכן יש להחמיר אף בדיעבד. אבל 

בדג עם חמאה כתב להקל כיון שכל העולם עושים כן. וסיים הפתחי תשובה שלפי 

זה, כיום גם בחלב ממש יש להקל שהרי כולם מבשלים דגים בחלב “וכיון דדשו ביה 

רבים, שומר פתאים ה’” )שבת קכט ב17(.

יח. דעת הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל )הליכות עולם ח”ז עמ’ כ( שיש להזהר לכתחלה, 

אבל בדיעבד מותר כיון שהרבה אחרונים מתירים אפילו לכתחלה.

והגר”ש משאש זצ”ל כתב )שמש ומגן ח”ד יו”ד סי’ יב( “ולדעתי זה תלוי באנשים האוכלים, 

גבינה או כותח, לא תוכל  ואינו רוצה לאכול דגים עם חלב או  לו דימיון  שמי שיש 

מי  אבל  ופשטיה.  נהרא  נהרא  הראש”ל  וכמ”ש  להניחו,  וראוי  הדימיון  לו  להסיר 

וגם מרן  שישאל על ההלכה, אם מן הדין מותר או לא, תגיד לו בקול רם שמותר. 

ז”ל, אומרים שיש בדבריו טעות סופר ששם באו”ח )סי’ קעג סע’ ב( שממנו מביא ראיה, 

לא מדבר רק בדגים עם בשר, עיין שם. אבל למדומיינים לא יועיל כל זה, ולכן טוב 

להניחם במנהגם, ותו לא מידי, זה מה שנראה לי לכתוב בענין זה”.

17.  ביטוי זה מפיע בעוד כמה מקומות בתלמוד )יבמות יב ב ועוד, כתובות לט א, עבודה זרה ל ב, נדה מה א( 

ומשמעותו היא, שדבר שיש בו סכנה )כגון הקזת דם בערב שבת( ורבים עושים כך למרות הסכנה, נהיה היתר 

לפי שודאי הקב"ה ישמור ויגן על הרבים.
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ז. חלב סויה עם בשר, שניצל צמחי עם חלב 
)מראית עין(

שאלה מצויה השייכת לדיני בשר בחלב, מתייחסת דווקא למאכלי פרווה.

)או להיפך(  השאלה היא, האם בדברים שדומים לחלב יש איסור לאכול עם בשר 

מדין ‘מראית עין'?

הפוסקים חלוקים בשאלה זו.

מהרש"ל והש"ך כתבו שאסור לאכול בשר עוף עם חלב שקדים מפני מראית עין. 

הפתרון לזה הוא שיניח שקדים לידו וכך יהא ניכר שהחלב הוא חלב שקדים.

לעומת זאת רמ"א פסק שיש לחלק בין בשר עוף לבשר בהמה. בשר עוף אסור בחלב 

רק מדרבנןיט, לכן בחלב שקדים מותר ולא חוששים למראית עין. לעומת זאת בשר 

בהמה אסור מהתורה, לכן חוששים למראית עין.

הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מתיר יותר וכתב שאין כלל איסור מראית עין בחלב 

שקדים, ומותר אפילו עם בשר בהמה.

היתר נוסף הוא כאשר מבשל עוף בחלב שקדים בביתו בצנעה, לפי שבמקום כזה לא 

גזרו על מראית עיןכ.

למעשה לכתחלה נכון להניח שקדים בתוך החלב להיכר שהוא חלב שקדים. אחרי 

הסעודה מותר לשתות חלב שקדים אפילו בלי היכר, וכן הדין בכל חלב צמחי )כגון 

חלב סויה(כא.

על  זכות  ללמד  שליט"א  וואזנר  הגר”ש  כתב  וכד’(  תירס   / )סויה  צמחי  שניצל  בעניין 

המתירים לאוכלו עם חלב, אך רבים התירו לא רק כלימוד זכות, מאחר ומוצרים אלו 

מפורסמים ואין בהם חשש למראית עין, וכך הדין בכל דבר שידוע ומפורסם שאינו 

בשרי או חלביכב.

— מקור הברכה —

מן  אינם  ועוף  חיה  אומר  עקיבא  “רבי  שנינו  א(  )קיג  חולין  במסכת  במשנה  יט. 

התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו ג’ פעמים פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה 

ונאמר לא תבשל גדי בחלב אמו  יוסי הגלילי אומר נאמר לא תאכלו כל נבלה  רבי 
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את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב, עוף שאסור משום נבלה יכול יהא אסור 

לבשל בחלב תלמוד לומר בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם”.

בגמרא )שם קטז א( מובאות שתי אפשרויות לפרש את מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי 

עקיבא:

א. לדעת רבי יוסי הגלילי בשר חיה אסור מן התורה, ואילו לדעת רבי עקיבא בשר 

חיה אסור רק מדרבנן.

ב. לדעת רבי יוסי הגלילי בשר עוף מותר, ואילו לדעת רבי עקיבא בשר עוף דינו 

כבשר חיה ואסור מדרבנן.

הגמרא מביאה ברייתא ממנה מוכח שהפירוש הנכון במחלוקתם הוא הפירוש השני, 

לעשות  פחמין  לעשות  עצים  כורתין  היו  אליעזר  רבי  של  במקומו  הכי  נמי  “תניא 

ברזל, במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב. לוי איקלע לבי יוסף 

רישבא, אייתו לקמיה רישא דטיוסא בחלבא ולא אמר להו ולא מידי כי אתא לקמיה 

בן בתירא הוא  יהודה  ליה אתריה דרבי  ליה אמאי לא תשמתינהו אמר  דרבי אמר 

ואמינא דרש להו כרבי יוסי הגלילי דאמר יצא עוף שאין לו חלב אם”.

להלכה פסקו הראשונים כרבי עקיבא שבשר חיה אינו אסור מן התורה אלא מדרבנן.

וכך כתב הרא”ש )חולין פ”ח סי’ נא( בשם הרי”ף )חולין מב ב(, “ומה שהביא רב אלפס דרבי 

עקיבא ולא הביא דרבי יוסי הגלילי, משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא. ואי סבירא 

ליה דרבנן פליגי עליה הא קיימא לן )עירובין מו ב( הלכה כרבי עקיבא מחבירו דווקא 

שנוהג  אמר  קמא  תנא  אלא  פליגי  דלא  ליה  סבירא  ודאי  אלא  רבים18  כנגד  ולא 

ועוף  חיה  נתמעטו  מהיכן  מפרש  עקיבא  ורבי  בטמאה  ולא  דוקא  טהורה  בבהמה 

ובהמה טמאה”.

וכך פסק גם הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט ה”ד(, “וכן בשר חיה ועוף בין בחלב חיה בין 

בחלב בהמה אינו אסור באכילה מן התורה לפיכך מותר לבשלו ומותר בהנייה, ואסור 

של  בחלב  בשר  איסור  לידי  ויבואו  העם  יפשעו  שלא  כדי  סופרים  מדברי  באכילה 

18.  בעניין הכלל שהלכה כרבי עקיבא במחלוקתו עם יחיד ולא כשחולק על רבים ראה: כתובות )פד ב(. נדרים 

)נד ב בר"ן(. בבא מציעא )רי"ף ד ב, רא"ש פ"א סי' ו(. שאילתות )שלח נא טז(. ספר כריתות )לשון לימודים ש"ג 

ד, קט(. הליכות עולם )שער ה פ"א(. כל"ג )שם(. יד מלאכי )כלל קעב(. ט"ז )או"ח סי' קסז ס"ק ד, סי' תצח ס"ק 

ה(. שו"ת חות יאיר )סי' קצב(. מר קשישא )ערך הלכה כר' עקיבא מחבירו(. שדי חמד )כללים, מערכת ה' סי' כ(.
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תורה ויאכלו בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שהרי אין משמע הכתוב אלא 

גדי בחלב אמו ממש לפיכך אסרו כל בשר בחלב”.

וכן כתב הרשב”א )תורת הבית הארוך ב”ג ש”ד פד ע”ב( שלרבי עקיבא איסור חיה ועוף הם 

רק מדרבנן. 

מותר  טהורה  בחלב  אפילו  ועוף  חיה  “ובשר  להלכה,  ג(  סע’  פז  )סי’  השו”ע  פסק  וכך 

בבישול והנאה ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן”.

אולם מהרש”ל והב”ח חולקים על השו”ע וסוברים שבשר עוף בחלב הוא מדאורייתא.

שכן כתב מהרש”ל בים של שלמה )חולין פ”ח סי’ ק(: “המעלה את העוף עם הגבינה על 

השולחן אינו עובר בלא תעשה, ופריך תלמודא, הא אוכלו עובר בלא תעשה, שמע 

מינא בשר עוף בחלב דאורייתא, אימא המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן 

אינו בא לידי לא תעשה, ואף דבגמרא דחיה, כי משום דבתחילת פרקין )קד א( בעי 

לאוקמי כולה מתניתין ר’ עקיבא, אבל אין זה הכרח, כדפרישית לשם )סימן א(, ואם כן 

האי נמי דיחוי הוא, אבל הלכה דבשר חיה ועוף בחלב דאורייתא”.

והב”ח )ד”ה ומ”ש ומותר( הביא שפשט הסוגיה היא שתנא קמא במשנה חולק על רבי 

עקיבא וסובר שבשר חיה ועוף דאורייתא, שכן הבינו התוס’ )חולין קיג א ד”ה בשר( שלרבנן 

בשר עוף אסור מן התורה, ולהלכה כשנחלקים רבים על רבי עקיבא הלכה כמותם. 

לכן כתב הב”ח שאף על פי שהרא”ש הבין שהלכה כרבי עקיבא לפי שהרי”ף הביא 

דבריו, קשה להקל נגד התוס’ ולשיטתו בשר עוף וחיה בחלב איסורם מדאורייתא.

והביא עוד שכתב בהגהות שערי דורא )סי’ עו הג”ה א ד”ה אכל( שכן נוהגים ושאין חילוק 

בין איסור בשר עוף וחיה לבשר בהמה לעניין איסור אכילת בשר בחלב, וממילא שכן 

הוא גם לעניין הבישול וההנאה.

הש”ך )סי’ פז ס”ק ד( דחה את דבריהם מכמה טעמים.

א. מכמה סוגיות בש”ס מוכח שבשר חיה ועוף אסורים מדרבנן.

ב. גם השערי דורא שכתב שקשה להקל נגד התוס’, דיבר לעניין אכילת גבינה מיד 

אחרי עוף אבל מודה שבשר עוף הוא מדרבנן.

ג. הרמב”ם )הל’ ממרים פ”ב ה”ט( כתב שהאומר שבשר עוף בחלב אסור מן התורה עובר 

בבל תוסיף.
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כ. רמ”א בדרכי משה )יורה דעה סי’ סו ס”ק ו( ובתורת חטאת )כלל סב סע’ ח( הביא את 

בחלב  עוף  בשר  לאכול  לאסור  שהחמיר  נב(  סי’  פ”ח  חולין  שלמה  של  )ים  מהרש”ל  דברי 

בו  שיחשדו  העין  מראית  מפני  דגים  דם  שאסרו  כפי  העין,  מראית  מפני  שקדים 

שאוכל דם ממש. ורמ”א חלק עליו ודחה דבריו, שהרי דם איסורו הוא איסור כרת 

ולכן החמירו בו, מה שאין כן בשר עוף בחלב שאיסורו הוא רק דרבנן, ועוד שאינו 

אסור אלא בדרך בישול.

לכן פסק רמ”א )יורה דעה סי’ פז סע’ ג(, “ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר 

עוף הואיל ואינו רק מדרבנן, אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום 

מראית העין”.

וכתב הט”ז )שם ס”ק ד( “ואף כי דברי רמ”א נכונים וכבר נתפשט המנהג כן מכל מקום 

נראה שיש להניח לכתחלה שקדים גם אצל בשר עוף. אלא במקום שאין לו שקדים 

דלא  ותו,  מתקנינן.  לתקוני  לן  דאפשר  מאי  דכל  האכילה  זה  בשביל  לאסור  אין 

גרע מחלב אשה דבסמוך שחשו למראית עין. אבל באם אין לו שקדים אין לאסור 

האכילה בשביל זה כמו בחלב אשה בסמוך וכן משמע לשון רמ”א שכתב יש להניח 

כו’ דמשמע בדיעבד או שאי אפשר להניח לא מעכב האכילה בשביל זה”.

ובש”ך )שם ס”ק ו( דן בעניין האם חוששים למראית עין באיסור דרבנן והראה מכמה 

מקומות שחוששים:

א. במסכת שבת )נד ב( שנינו, “אין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו ולא 

דמיחזי  “משום  האיסור,  טעם  מבואר  שם  ובגמרא  פקוק”.  שהוא  פי  על  אף  בזוג 

שחששו  הרי  למוכרו,  לשוק  כהולך  שנראה  רש”י  ופירש  לחינגא”  דאזיל  כמאן 

לאיסור מראית עין אפילו באיסור דרבנן )מכירה בשבת(.

שאסרו  מקום  כל  דאמר  “והא  כתבו,  ממעכן(  ד”ה  א  )ס  כתובות  במסכת  התוס’  ב. 

חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור היינו דווקא באיסור מלאכה 

דאורייתא כמו שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם )שבת סה א( שאם יראו יסברו שכבסן 

בשבת אבל הכא לא יראו אלא מלאכה כלאחר יד דהויא דרבנן ולא גזרי רבנן לאסור 

בחדרי חדרים”. משמע שלא גזרו בחדרי חדרים אבל בפרהסיה גזרו על מראית עין 

גם באיסור דרבנן.
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בחלב  עוף  בבשר  גם  היכר  ולהצריך  להחמיר  מהרש”ל  כדעת  למסקנה  העלה  לכן 

שקדים.

והגאון רבי יהונתן אייבישיץ זצ”ל כתב )פלתי שם ס”ק ז( ליישב את סברת הרמ”א, “ואין 

צריך לאריכות דהא כל גופו של דין זה מן דם שכנס בכלי, ושם הדין אפילו בבישול, 

דאורייתא.  דם  ד”ה  תוספות  )א(  קיא  דף  חולין  ועיין  עליו,  עובר  אינו  שבישלו  ודם 

ואני מוסיף דעד  זה לזה.  גזירות רבנן  ז( דאין לדמות  )ס”ק  רק כבר כתב הפרי חדש 

)כריתות כא ב( בדם דגים, שהוא דם לגמרי, רק התורה התירה. וכן  כאן אסרוהו חז”ל 

הרשב”א )בתשובה ח”ג סי’ רנז( בחלב אשה, שהוא חלב גמור כמו חלב בהמה, רק הוא 

מותר, בזה יש לחוש משום מראית עין.

אבל בחלב שקדים, אטו חלב הוא, מין פרי הוא ומשקה הוא, רק הואיל מראהו כעין 

חלב, קראהו בלשון מושאל חלב, אבל בשביל זה לא יקרא באמת חלב, עד שנדון בו 

מפני מראית עין. ויין שהוא בתכלית אדום, וכי אסור ליתן לתוך תבשיל, דבל יטעהו 

בהם שצבעו כמראה דם, ואמרו הטבעיים דיש הרבה ירקות אשר ידמו לשרצים, ואף 

אתה צא ואוסרן לאכילה, דלא יטעו בשרצים, ונשתקע הדבר. ולכן אין לזה שרש 

וענף, ודי לאסור בבשר בהמה, ולא לאסור בבשר עוף, ומשה ותורתו אמת”.

*מראית עין בחדרי חדרים

ב’דרך טובה’ הובא שיש דרך נוספת להתיר בישול חלב שקדים עם עוף והיא שיבשל 

בביתו בצנעה שבאופן זה לא גזרו על מראית עין.

והנה במסכת שבת )סד ב, קמו ב וכן במסכת ביצה ט א ובעבודה זרה יב א( אנו למדים, “אמר רב 

חדרים  בחדרי  אפילו  העין  מראית  מפני  חכמים  שאסרו  מקום  כל  רב  אמר  יהודה 

)יב א( שהביאו את  אסור”. לפי זה אין חילוק ואסור ]אמנם ראה בתוס’ עבודה זרה 

שיטת רב ניסים גאון שאין הלכה כרב בזה[.

אך במסכת כתובות )ס א( למדנו, “תניא נחום איש גליא אומר צינור שעלו בו קשקשין 

ממעכן ברגלו בצנעא בשבת ואינו חושש, מאי טעמא? מתקן כלאחר יד הוא ובמקום 

פסידא לא גזרו בה רבנן. אמר רב יוסף הלכה כנחום איש גליא”.

לכאורה הגמרות סותרות אחת את השנייה, שהרי האיסור למעך ברגלו הוא מחמת 

מראית עין ולמה התירו בצנעה? התוס’ )כתובות שם ד”ה ממעכן וכן במועד קטן ח ב ד”ה ומנסרן( 
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דאורייתא  באיסור  שמקורו  עין  מראית  איסור  בין  ומחלקים  הדבר  על  עומדים 

לבין איסור מראית עין שמקורו באיסור דרבנן. כאשר האיסור המקורי הוא איסור 

גזרו, אך כאשר האיסור  גם בחדרי חדרים  גזרו על מראית עין  דאורייתא ומחמתו 

גזרו אלא בפרהסיה.  גזרו על מראית עין הוא איסור דרבנן, לא  המקורי שמחמתו 

וכך הוכרע בפסקי התוס’ למסכת עבודה זרה )פ”א סע’ טז(, “כל שאסרו חכמים מפני 

מראית העין אסור בחדרי חדרים ודבר שהרואה יחשדהו לעבור דאורייתא, אבל אם 

יחשדהו שעובר מילי דרבנן לא”.

וכך העלו להלכה פוסקים רבים )ראה: שו”ת באר שבע סי’ יז. שו”ת חוות יאיר סי’ קנ. יד מלאכי כללי 

הגמרא סי’ שמג. שו”ת יביע אומר ח”ו יו”ד סי’ ח ס”ק ג(. אחד מהם הוא הנחלת צבי )בהגהת השו”ע 

איך  עליו  שהקשו  ומה  רמ”א,  התכוין  שלזה  אלא  שכך הלכה  רק  כתב  שלא  פז(  סי’ 

מתיר מראית עין באיסור דרבנן, לא קושיה. שכוונת רמ”א לא להתיר לגמרי אלא רק 

בחדרי חדרים, שם אין גזירת מראית עין מאיסור דרבנן. אך בפהרסיה ובצבור אסור.

וראה בשדי חמד )כללים מערכת מ כלל פ ד”ה ומצאתי( שהביא עוד פוסקים שביארו כך את 

דברי הרמ”א.

להלכה- דעת רוב הפוסקים שאין איסור מראית עין באיסורי דרבנן כאשר הם נעשים 

בחדרי חדרים, ראה במשנה ברורה )סי’ שא ס”ק קסה ועיין שם בביאור הלכה ד”ה בחדרי חדרים(.

כא. הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל )יביע אומר ח”ו יו”ד סי’ ח( נשאל “אודות מה שנהגו 

כעת בכמה בתי מלון להגיש לאורחים אחר ארוחה בשרית, כוס חלב סינטטי שאין בו 

כל תערובת של חלב אמיתי, אלא הוא חלב צמחוני בלבד, האם אין לחוש בזה משום 

לשתות  הרצועה  שהותרה  שיחשבו  במלון  המתגוררים  התיירים  של  העין  מראית 

חלב אחר מאכלי בשר בסעודה אחת”.

שמחמיר  מהרש”ל  שאפילו  כתב  עין,  מראית  סוגיית  כל  את  הגר”ע  שביאר  ואחר 

יט( לא מחמיר אלא בלאכול בשר  )כפי שהתבאר לעיל ס”ק  במראית עין בדרבנן 

וחלב צמחי )או סינטטי וכדומה( יחד, אבל לשתות חלב כזה אחרי אכילת בשר אין 

איסור מראית עין, לפי “שבעת שתיית החלב אין האיסור ניכר”.

והביא שם הגר”ע את דברי הכנסת הגדולה )בהגהות הבית יוסף סי’ פז אות ח והובא גם בערוך 

זה  ובאופן  מאחר  בשר  אחרי  צמחי  חלב  לשתות  להתיר  שכתב  יח(  סע’  פז  סי’  השלחן 

וז”ל, “ראיתי בקושטא שנוהגים לאכול אורז שנתבשל עם  לא גזרו על מראית עין 
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תבשילי  אכילת  אחר  וגיל  ובשמחות  בשר,  של  תבשיל  אכילת  אחר  שקדים  חלב 

בשר נוהגים להניחם עם פירות ומגדנות וכו’, והוא מנהג פשוט בפני רבנים גדולים 

ולא ערערו בדבר... ואפילו אם תמצא לומר שגם לאכילה אסר הרשב”א, הני מילי 

כשאוכלם זה עם זה אבל זה אחר זה מותר, ואפילו אם תמצי לומר שגם בזה אחר 

זה אסור, דוקא כששניהם מונחים לפנינו אבל כשאין שניהם לפנינו מותר לאוכלם 

זה אחר זה. ולפי זה אתי שפיר מנהג קושטא שמביאים אותם זה אחר זה. אבל אם 

מביאים אותם קודם סילוק תבשילי הבשר יש מקום לפקפק על זה משום מראית 

העין.

ולפי מה שכתב רמ”א לחלק בין בשר עוף בחלב שקדים לבשר בהמה בחלב שקדים, 

אתי שפיר מנהג קושטא דהכא הוי בשר עוף. ולדברי מהרש”ל שאוסר צריך לומר 

שיש לחלק בין אוכלם בבת אחת לאוכלם בזה אחר זה”.

והביא שם הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל עוד כמה פוסקים שכתבו את העיקרון הזה 

- שאין איסור משום מראית עין בזה אחר זה. ]ראה גם בילקוט יוסף )איסור והיתר, ח”ג, 

סי’ פז ס”ק נח([.

על  להעלות  אפילו  מותר  בשר  או  חלב  שבתחליפי  וכתבו  מזה  יותר  שהתירו  ויש 

השלחן עם המין הנגדי. כפי שכתב בשו”ת משנה הלכות )ח”ה סי’ צו(, “ומהאי טעמא 

השלחן  על  כן  גם  שנותנין  גדולות  סעודות  ברוב  כעת  שנוהגין  רב  זמן  זה  אמרתי 

אדמה  תפוחי  עם  שמנת  כמו  ממש  נראה  והוא  בלע”ז  מיאנעז  עם  אדמה  תפוחי 

ונותנים אותו על השלחן יחד עם הבשר וגם נותנים עוגות שיש עליהם לובן ביצה כמו 

שלג ונראה כמו שמנת )קרים בלע”ז( וגם קוראים אותו על שם שמנת )קרים בלע”ז( 

ולא חששו משום מראית עין והטעם לפי הנ”ל כיון דכן המנהג ברוב הסעודות והדבר 

ידוע לכל שאין זה שמנת אין בזה משום מראית עין” )ובהמשך תשובתו צידד להניח 

את האריזה על השלחן להיכר, אך סיים שגם אם לא מניחים ‘הנח להם לישראל’(.

לעשות  טוב  הסעודה  כדי  שתוך  שכתב  תקצג(  )סי’  נאמן  מקור  בשו”ת  עוד  וראה 

היכר ואחרי הסעודה לא צריך. ובשו”ת מנחת אשר )ח”א סי’ סו ס”ק א( כתב שתוך כדי 

הסעודה צריך היכר ואחרי הסעודה לא.

כב. בשו”ת שבט הלוי )ח”ט סי’ קנז( כתב, “אשר שאל בענין שניצל פרווה עם גבינה 

אם יש בזה משום דין מראית עין, היות כהיום מפורסם מאד דאיכא נקניק ושניצל 
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דאינו בשר כלל, לא שייך כלל מראית עין, ועוד הרי איכא סברת הכרתי ופלתי דלא 

גזרו רק בדבר שהוא חלב באמת אלא דהתורה לא אסרה, אבל חלב שקדים נקרא רק 

כן בשם מושאל, וכיוצא בזה כאן דאינו לא בשר ולא נקרא בשם בשר והוא קל וחומר 

משקדים ואם גזרו שם בבשר בהמה על כל פנים אין הכרח לחדש גם כאן גזרה, זה 

הנראה לענ”ד דרך למוד זכות על כל פנים על אלו שעושים כן”.

את הסברה הזו - שבדבר ידוע ומפורסם לא שייך מראית עין - הביא גם הראשל”צ 

הגר”ע יוסף )שם( וז”ל, “ויש להוסיף סניף להתיר על פי מה שכתב הרא”ש )נדה פ”ט סי’ 

ז( דהא דתנן השיריים והכלך אין בהם משום כלאים אבל אסורים משום מראית העין, 

מכירין  והכל  בינינו  משי  בגדי  מצויים  האידנא  מקום  מכל  לפשתן,  או  לצמר  דדמו 

וכך פסקו  ומותר לתפור משי בבגד צמר. עיין שם.  ואין לחוש למראית העין,  בהן 

הטור והשו”ע )יו”ד סי’ רצח(. והכי נמי מאחר שנתפשט הדבר והכל יודעים שמצוי חלב 

צמחוני לא חיישינן למראית העין19".

בספר  כתב  בפוסקים20(  תשובות  )ועוד  זצ”ל  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  דברי  פי  על 

כגון  כחלביים,  כביכול  הנראים  ]פרווה[  סתמיים  “מאכלים  -רעז(,  רעו  )עמ’  ‘הכשרות’ 

באכילה  מותרים   - וניל  שוקו  בצבעי  אפילו  פרווה,  וקצפות  גלידות  קפה’,  ‘מלבין 

בארוחה בשרית ואין לחשוש משום מראית עין. בכלל זה מרגרינה ומוצרים העשויים 

סויה וכדומה, במידה והם מוכרים ונפוצים, מותר לאוכלם עם בשרי או חלבי. אכן 

יש מצדדים, להניח על גבי השולחן את האריזה, המעידה על היות המאכל פרווה”.

19. והוסיף שם הגר"ע יוסף זצ"ל לבאר על פי עקרון זה, מפני מה מתירים להשתמש ב'קמח מצה' בפסח ולא 

חוששים למראית עין, שיחשבו שהוא קמח חיטה? אלא "מפני שנתפרסם הדבר מאד, ומוכרים בחנויות קמח 

ממצה אפויה לשם כך, והכל יודעים שאינו קמח ממש".

20. משנה הלכות )ח"ה סי' צו(. ציץ אליעזר )ח"ה סי' יב(. חשב האפוד )ח"א סי' כ(.
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ח. הנחת מוצרי חלב ומוצרי בשר, אחד ליד השני 
במקרר

חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שולחן מאחר וחששו שיבואו לאוכלם יחד.

את  מסדרים  שעליו  בשולחן  אבל  סועדים,  שבו  בשולחן  אלא  אסרו  לא  אולם 

המאכלים או בשיש, לא אסרו להניח אחד ליד השני מאכלי חלב ובשרכג.

לכן מעיקר הדין מותר להניח במקרר מוצרי בשר וחלב אחד ליד השני. אם נזהרים 

שלא ייפול שום דבר מאחד לשני.

מגולים, אבל אם  הכלים  כששני  לכתחילה  בזה  טוב להחמיר  לדעת הרמ"א  אמנם 

אחד מהם מכוסה מותר, ואף לשיטת המקלים ראוי שאחד הכלים יהיה מכוסהכד.

— מקור הברכה —

דגים  מבשר  חוץ  בחלב  לבשל  אסור  הבשר  “כל  שנינו  ב(  )קג  חולין  במסכת  כג. 

וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים, הנודר מן 

הבשר מותר בבשר דגים וחגבים”.

ובהמשך הגמרא )קד ב( שנינו “העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי 

בית שמאי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אמר רבי יוסי זו מקולי בית שמאי 

ומחומרי בית הלל. באיזה שולחן אמרו בשולחן שאוכל עליו אבל בשולחן שסודר 

עליו את התבשיל נותן זה בצד זה ואינו חושש”. 

עם  לשולחן  להעלות  היתר  אין  עוף  בבשר  שאף  הלל,  בית  כשיטת  נפסק  להלכה 

אסור  ועוף,  חיה  בשר  “אפילו  א(,  סע’  פח  סי’  דעה  )יורה  ערוך  בשולחן  פסק  וכך  גבינה, 

להעלותו על שולחן שאוכל עליו גבינה, שלא יבא לאכלם יחד. אבל בשולחן שסודר 

עליו התבשיל, מותר ליתן זה בצד זה”.

לאנוחי  מהו  נחמן  מרב  דימי  רב  מיניה  “בעא  למדנו,  ב(  )קיב  חולין  במסכת  כד. 

כדא דמלחא גבי כדא דכמכא אמר ליה אסור. דחלא מאי אמר ליה שרי, ומאי שנא? 
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לכי תיכול עלה כורא דמלחא21 מאי טעמא האי איתיה איסורא בעיניה והאי ליתיה 

איסורא בעיניה”.

]תרגום: שאל רב דימי את רב נחמן, האם מותר להניח קערת מלח על גבי כד כותח? ענה לו רב נחמן שאסור. 

ושוב שאל רב דימי האם מותר להניח כד חומץ על גבי כותח? והשיב לו רב נחמן שמותר. ושאל רב דימי מה 

ההבדל? וענה רב נחמן שכאשר ימדוד לו רב דימי כור של מלח בשכרו, יענה לו. ולבסוף ענה לו שהמלח נראה 

וניכר כשהוא מתערב לעומת החומץ שאינו ניכר[.

ופירש רש”י )ד”ה כמכא( שהספק בגמרא הוא האם חוששים שיפול מעט מן הכותח 

לתוך המלח ולא ידעו מזה וישתמשו במלח למאכל בשרי. ופסק רב נחמן להחמיר.

וכתבו התוס’ )ד”ה מהו לאנוחי( והרא”ש )חולין פ”ח סי’ לו( שלמרות שהחמיר רב נחמן, לא 

צריך להזהר מלהניח בתוך תיבה אחת כד של בשר ליד כד חלב לפי שנזהרים שלא 

יפול מזה לזה.

וכך פסק בשולחן ערוך )יורה דעה סי’ צה סע’ ו(, “מותר ליתן בתוך תיבה כד של בשר אצל 

ליזהר לכתחלה במקום  וטוב  “ויש מחמירין לכתחלה.  ורמ”א שם כתב,  של חלב”. 

שאינו צריך”.

הש”ך )סי’ צה ס”ק כד( ביאר שרמ”א מחמיר דווקא כששני הכלים מגולים, אבל אם אחד 

הכלים מכוסה מותר, כפי שמבואר בסעיף הקודם )שם סע’ ה( ברמ”א.

שכתב  כ  ס”ק  יהודה  לחם  בבית  יעויין  “אבל  כתב,  צא(  ס”ק  צה  )סי’  תשובה  ובדרכי 

מהמהרש”ל שסיים שם, דהעולם נהגו שאין מעמידין שום מאכל של שומן עם מאכל 

של חלב בתיבה אחת אם לא שיש הפרש ביניהם. ולאו דווקא בבת אחת נזהרים בזה, 

21.  מדרכו של רב נחמן היה לענות לתלמידיו באופן זה, כפי שמצאנו בעירובין )לו א( ובחולין )יב א(. ופירש רש"י 

שכוונתו היא לבדיחותא בעלמא )אמנם עיין פירוש רש"י בשבת ד א שפירש באופן נוסף(.

וראה את דברי הגמרא במסכת שבת )ל ב(, "ושבחתי אני את השמחה שמחה של מצוה ולשמחה מה זה עשה 

זו שמחה שאינה של מצוה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא 

מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר ועתה קחו 

לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'. אמר רב יהודה וכן לדבר הלכה, אמר רבא וכן לחלום טוב. איני והאמר 

רב גידל אמר רב כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה שנאמר שפתותיו שושנים 

נטפות מור עבר אל תקרי מור עבר אלא מר עובר אל תקרי שושנים אלא ששונים? לא קשיא הא ברבה והא 

בתלמיד. ואיבעית אימא הא והא ברבה ולא קשיא הא מקמי דלפתח הא לבתר דפתח, כי הא דרבה מקמי דפתח 

להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא".

ונראה לומר שרב נחמן סובר כהסבר הראשון בגמרא, 'הא ברבה והא בתלמיד' שהרי באמצע הדברים הוא עונה 

בבדיחות לתלמידיו. ושמא יש לחלק בין שאלה קצרה לבין שיעור.



           64

וסעדו לבכם סימן ט

אלא גם בזה אחר זה נזהרים שלא להעמיד כלי עם מאכל של חלב במקום שעמד כלי 

עם מאכל של בשר, שמא יפול מן המאכל בשר על התיבה ויעמוד אחר כך המאכל 

של חלב ולפעמים יהיה הקדרה חמה ולאו אדעתיה עיין שם. וכן נתפשט המנהג בכל 

מדינותינו שיש לכל אחד מקום מיוחד להעמיד שם כלים ומאכלים של בשר ומקום 

מיוחד להעמיד כלים ומאכלים של חלב והוא מנהג ותיקין”.

ובמקפיא  במקרר  הכשרות  “שמירת  זה,  בעניין  כתב  נו(  סע’  )פ”א  הכשרות  ובספר 

מחייבת אירגון וסדר ושמירת הנקיון באופן קבוע. מומלץ לרכז את כל מוצרי החלב 

במגירה נפרדת או מיכל מיוחד, כדי להבטיח שלא יטפטפו חלב או מוצריו לעבר שאר 

המאכלים והכלים שבמקרר. במקפיא גם כן נחוצה הפרדה בין מיני המאכלים וחובה 

להקפיד על עטיפת המוצרים העלולים לגרום למגעים היוצרים בעיות הלכתיות”.

ובהערה )שם ס”ק קי( כתב, “ויש לציין שאפילו מאכל קר, אם בא במגע עם אוכל או 

כלי מסוג אחר ויש ביניהם רטיבות, כעבור 24 שעות רצופות - כבוש כמבושל. כמו 

כן מצוי שהמדפים עמוסים בכלים ומוצרי מזון והבא להוציא דבר מה המונח בחלקו 

לב למגעים  לגרום בחוסר תשומת  לילה(, עלול  )בפרט בשעת  האחורי של המדף 

בעוצמה  סגירתו  או  המקרר  פתיחת  ידי  על  להגרם  עלול  שהדבר  ויש  אסורים. 

יתירה, ויש המוזגים לעצמם מרק )בשרי...( בתוך המקרר - מעשים אשר לא ייעשו. 

מובן מאליו שאף במקפיא ראוי לקבוע תא למוצרים חלביים וכדומה וחובה לעטוף 

בשריים  למוצרים  בסמוך  העומדים  וגלידות  מאפה  דברי  כגון  מתפוררים,  מוצרים 

כלים חלביים  זה  זה בצד  להניח  לציין, שמעיקר הדין, מותר  יש  או פרווה... אמנם 

ובשריים”.

ט. אכילת חלבי ובשרי באותו שולחן

כאמור לעיל )סי' ח( חז"ל אסרו להעלות בשר וחלב על אותו שולחן.

ורק  חלב  עם  לאוכלו  מותר  שמדאורייתא  למרות  עוף  בשר  גם  נכלל  זה  באיסור 

מדרבנן אסורכה.

אלא שאיסור זה נאמר דווקא בשני אנשים שמכירים אחד את השני, שאז יש לחשוש 
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שיבואו לקחת אחד מהשני ולאכול בשרי וחלבי יחד. אבל בשני אנשים שלא מכירים 

אחד את השני, אין חשש שהאחד ייקח מצלחת השני ויאכל, לכן מותר במקרה זה 

לאכול יחד על אותו שולחן בשר וחלבכו.

ואף כאשר מכיריםכז אחד את השני מצאנו כמה היתריםכח:

 - מפה נפרדת: כשכל אחד אוכל על מפה משלו או מגש משלו, מותר.

 - פת שלמה: אם מניחים על השולחן פת שלמה ולא אוכלים ממנה, מותר.

 - כלי שלא רגילים להניח בשולחן: אם מניחים על השולחן כלי שבדרך כלל לא 

אם  אף  רמ"א  לדעת  והש"ך.  רמ"א  נחלקו  זה  בהיתר  מותר.  שם,  אותו  מניחים 

כגון קנקנן מלא מים שמוזגים ממנו, מותר. אולם דעת הש"ך  משתמשים בכלי, 

היא שאם משתמשים בכלי אסור.

 - שולחן גדול: אם השולחן גדול כל כך שכאשר יושבים בשני צדדיו לא מגיעים 

אחד לשני בהושטת יד, מותר כאשר יושבים משני צדדיו.

— מקור הברכה —

כה. במשנה במסכת חולין )קג ב( שנינו “כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר 

דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים”.

ובגמרא שם )קד א( למדנו, “אמר רב יוסף שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא דאי 

סלקא דעתך דרבנן אכילה גופה גזירה ואנן נגזר העלאה אטו אכילה? ומנא תימרא 

דלא גזרינן גזירה לגזירה דתנן חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השולחן וניתנת 

לכל כהן שירצה אמר ליה אביי בשלמא אי אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא 

למיגזר משום חלת הארץ דאורייתא ולא גזרינן איכא למשמע מינה אלא חו”ל משום 

וגבינה אתי לאסוקי בשר  דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף 

וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא מתקיף לה רב ששת סוף סוף צונן בצונן הוא אמר 

אביי גזירה שמא יעלה באילפס רותח סוף סוף כלי שני הוא וכלי שני אינו מבשל אלא 

גזירה שמא יעלה באילפס ראשון”.

]תרגום: אמר רב יוסף: מהמשנה עולה שבשר עוף בחלב אסור מן התורה, שאילו תאמר שאיסורו מדרבנן, הרי 

לגזירה?  גזירה  גוזרים  שלא  ומניין  לגזירה.  גזירה  בזה  שש  לפי  לשולחן  העלאה  לגזור  ואין  גזירה  היא  אכילתו 
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ששנינו ‘חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השולחן וניתנת לכל כהן שירצה. אמר לו אביי שהמשנה מדברת 

יש לגזור למרות שאיסורו מדרבנן,  וגבינה  ולכן אין לגזור, אך בעוף  על חלת חוץ לארץ שנאכלת בחוץ לארף 

שמא יעלה בשר וגבינה. מתקיף לה רב ששת סוף סוף זה צונן בצונן ולא נאסר, ענה אביי שהגזירה היא שמא 

יעלה באילפס רותח, מקשה הגמרא סוף סוף זה כלי שני ואינו מבשל, ומתרצת שהגזירה היא שמא יעלה באלפס 

ראשון[.

דהיינו שאין בהעלאת עוף לשולחן של גבינה גזירה לגזירה מאחר והכל הוא גזירה 

שמא יבוא לאכול בשר בהמה בחלב. כמו שפירש רש”י )שם( במסקנת הסוגיה “אף על 

גב דלא איבעי לן למגזר העלאתו אטו אכילתו איכא למיגזר העלאתו אטו העלאת 

גזירה  בהדדי...  למיכלינהו  דאתי  אכילה  היינו  להו  מסיק  דכי  בהמה  בשר  ואכילת 

כלומר  בישול”,  ליה  דהוה  רותח  אילפס  בתוך  הגבינה  עם  בהמה  בשר  יעלה  שמא 

רש”י הבין שהעלאת עוף היינו אכילתו, לפי שכל שעולה נאכל וגזרו אטו העלאת 

בשר בהמה בכלי ראשון עם גבינה.

אולם הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט ה”כ( כתב, “אסור להעלות העוף עם הגבינה על 

השולחן שהוא אוכל עליו, גזירה משום הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה, אף על 

אלא  כרש”י,  פירש  שלא  מדבריו  ונראה  סופרים”.  מדברי  אסור  בחלב  שהעוף  פי 

למרות  להעלות  שלא  עליו  גזרו  מדרבנן,  איסורו  בחלב  שעוף  פי  על  אף  שלדעתו 

שזה גזירה לגזירה. ולשיטתו צריך להבין למה אסרו ולא נחשב גזירה לגזירה? ומצאנו 

כמה תירוצים לשאלה זו:

1. הרדב”ז כתב “ואף על גב דאיסור בשר עוף בחלב מדבריהם עשו חיזוק לדבריהם 

לידי איסור תורה דלא כתיב  כשל תורה דאי לא הא לא קיימא הא דקרוב לבוא 

בתורה אלא גדי”.

2. לחם משנה כתב “לכך נראה דרבינו אינו מפרש כפירוש רש”י ז”ל אלא תירוץ 

שני  דהם  בארץ  אטו  לארץ  חוץ  גזרינן  לא  דהתם  לחלה  דמי  דלא  הוא  הגמרא 

מקומות אבל בחד מקום גזרינן דהיינו עוף וגבינה אטו העלאה דבשר בהמה, והוא 

הדין דהוה מצי גמרא למימר העלאה דעוף אטו אכילתו ואכילתו אטו אכילת בהמה 

אלא דחדא מנייהו נקט ולהכי רבינו נקט גזרה דשמא יאכל זה עם זה להודיענו דלאו 

דוקא נקט גמרא העלאה אטו העלאה דבהמה דהוא הדין העלאה אטו אכילה דעוף 
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ועוף אטו בהמה כדכתיבנא” ]אמנם גם עליו יש לכאורה להקשות שלא הסביר למה 

לא חשיב גזירה לגזירה[.

ובאחרונים על השו”ע מצאנו גם כן הסבר מפני מה לא נחשב כאן גזירה לגזירה.

נמי  יחד  ואף על פי דכשאוכלם  יחד,  יבא לאכלם  )סי’ פח ס”ק א( “שלא  שכתב הט”ז 

ליכא איסור דאורייתא, שאין איסור אלא דווקא דרך בישול יחד, ונמצא דהוי גזירה 

לגזירה, בגמרא אמרינן דבכהאי גוונא גזרינן גזירה לגזירה”.

ובפרי מגדים )סי’ פח משבצות זהב ס”ק א( כתב שלשון הט”ז אינה מדוקדקת משתי סיבות:

א. היה צריך לכתוב שעוף בחלב הוא מדרבנן אפילו בדרך בישול.

ב. הגמרא לא אמרה שבכהאי גוונא גוזרים גזירה לגזירה, אלא שכיון שודאי יאכל 

הכל גזירה אחת )לפי פירוש רש”י(.

לכן ביאר הפרי מגדים, שהשו”ע כתב כלשון הרמב”ם, “שלא יבואו לאוכלם”, וביאר 

הט”ז שזהו חידושו של אביי, שכיון שבשר בחלב לא בדילי מיניה ורגילים לאוכלם כל 

אחד בפני עצמו, במקום כזה גוזרים גזירה לגזירה. ולפי זה ביאר הפרי מגדים שמה 

שכתב הט”ז “שאין איסור אלא דווקא דרך בישול יחד” כוונתו הייתה שאפילו אם 

נטעה לומר שמה שכתב השו”ע “שלא יבא לאכלם” מוסב על בשר בהמה בחלב, 

גזירה  כאן  הייתה  ועדיין  אסור,  בבישול  דווקא  כי  דרבנן  איסור  רק  כאן  היה  עדיין 

לגזירה לפי שיטת אביי.

כו. במשנה במסכת חולין )קז ב( שנינו “רבן שמעון בן גמליאל אומר שני אכסנאין 

אוכלין על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין”.

ובגמרא )שם( למדנו “אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל לא שנו אלא שאין מכירין זה 

את זה אבל מכירין זה את זה אסור תניא נמי הכי רבן שמעון בן גמליאל אומר שני 

אכסנאים שנתארחו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן הדרום זה בא בחתיכתו 

ואין חוששין ולא אסרו  וזה גבינה  וזה בא בגבינתו אוכלין על שולחן אחד זה בשר 

אלא בתפיסה אחת תפיסה אחת סלקא דעתך אלא כעין תפיסה אחת אמר ליה רב 

יימר בר שלמיא לאביי שני אחין ומקפידין זה על זה מהו אמר ליה יאמרו כל הסריקין 
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אסורין וסריקי בייתוס מותרין22“.

וכתב הטור )אורח חיים סי’ קעג( “שני אכסנאים שאין מכירים זה את זה אוכלין על שולחן 

אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין, ואם היו מכירים זה את זה או שני אחין אפילו 

מקפידין זה על זה אסורים עד שיעשו שום היכרא ביניהם”.

ובבית יוסף )אורח חיים שם( כתב “ומשמע לי דאחים לאו דוקא אלא הוא הדין לאכסנאים 

המכירים זה את זה וכן נראה שהוא דעת רבינו שכתב בטור יורה דעה סימן פח והא 

אסור  ואז  זה  את  זה  המכירים  אדם  בני  בשני  דוקא  השולחן  על  להעלותו  שאסור 

אפילו אם מקפידים זה על זה”.

וטעם האיסור במכירים זה את זה הוא “שאינם מתביישים זה מזה ויאכלו כל אחד 

מחבירו” )ש”ך סי’ פח ס”ק ג(.

הט”ז )יורה דעה סי’ פח ס”ק ב( הביא את שיטת מהרש”ל בים של שלמה )חולין פ”ח סי’ מג( 

שפשט מהגמרא שיש חילוק בין אחים למכירים. שבאחים אפילו אם מקפידים זה 

על זה אסורים ומכירים אם מקפידים זה על זה מותרים.

אולם הט”ז חלק עליו והעלה להלכה כדעת השו”ע שאפילו במכירים אסור גם אם 

הם מקפידים. וכך פסק גם הש”ך )שם ס”ק ד(.

ובפרי מגדים )סי’ פח משבצות זהב ס”ק ב( הביא משו”ת בית יעקב )סי’ יב( שמי שאכל בשרי, 

תוך שש שעות מאכילתו לא ישב בשולחן עם מי שאוכל חלבי שמא יגיש לו מהאוכל 

ויאכל. אולם הפרי מגדים כתב שלא ראה שנזהרים בזה ובפרט שהוי גזירה לגזירה 

ואין להחמיר.

וב’בית הלל’ )שם סי’ פח ס”ק א( כתב שאף אדם אחד שאוכל חלבי אסור לו להעלות על 

שלחנו בשרי, מחשש שמא יבוא לאכול מהמאכל הבשרי וכמותו פסק גם הפרי חדש 

)בקונטרס אחרון שם(.

22. בכמה מקומות בש"ס מצאנו את הביטוי 'יאמרו כל הסריקים אסורים וסריקי בייתוס מותרים', משמעותו 

של הביטוי היא שבדברים שדומים אחד לשני, האחד אסור והשני מותר, גוזרים על המותר על מנת שלא יטעו 

ויאמרו שדינו של האסור הוא כדינו של המותר. מקורו של הביטוי הוא במסכת פסחים )לז א( שם למדנו, "תנו 

המצויירין  סריקין  עושין  אין  שאמרו  פי  על  אף  בפסח,  המצויירין  ובסריקין  ובהדראה  נקיה  בפת  יוצאין  רבנן 

בפסח. אמר רב יהודה דבר זה שאל בייתוס בן זונין לחכמים מפני מה אמרו אין עושין סריקין המצויירין בפסח 

אמרו לו מפני שהאשה שוהה עליה ומחמצתה אמר להם אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה כיון אמרו לו יאמרו כל 

הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין". ראה הליכות עולם )שער ב פרק א(.
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וכך פסק להלכה גם הכף החיים )שם סי’ פח ס”ק יג(, ועיין עוד בבדי השולחן )סי’ פח ס”ק ט(.

סלקא  אחת  תפיסה  אחת,  בתפיסה  אלא  אסרו  “ולא  למדנו,  )שם(  בגמרא  כז. 

דעתך אלא כעין תפיסה אחת”.

מהי תפיסה אחת? התוס’ )שם ד”ה כעין תפיסה אחת( והרא”ש )חולין פ”ח סי’ כ( הביאו שני 

פירושים:

א. היכר - “ואם יש דבר מפסיק לא הוי כעין תפיסה אחת כההיא דמסכת עבודה 

כאן  אחת  בתפיסה  כאן  דאמר  מרקוליס  אבני  גבי  א(  )נ  ישמעאל  רבי  בפרק  זרה 

בשתי תפיסות והיכי דמי כגון דאיכא גובה ביני וביני, ולפיכך נוהגין עכשיו כשזה 

כלים  שאר  או  קנקן  או  לחם  מניחין  אחד  שולחן  על  גבינה  אוכל  וזה  בשר  אוכל 

להפסיק בינתיים או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות”.

“ויש מפרשים דלא אסרו אלא   - ב. האוכל נקנה בהוצאה אחת )חשבון משותף( 

בתפיסה אחת כלומר שהן בהוצאה אחת כגון אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית 

דיש נוחלין )בבא בתרא קלז ב( ופריך תפיסה אחת סלקא דעתך, מה לי בהוצאה אחת 

ומה לי בשתי הוצאות אם מכירין זה את זה ומשני כעין תפיסה אחת דהיינו שמכירין 

זה את זה. ולפירוש זה לא איירי כלל שיהא מותר לאכול על שולחן אחד בשביל 

הפסק שבינתיים”.

הרי”ף והרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”א( לא הזכירו כלל את ההיתר על ידי היכר 

כפירוש  בגמרא  שפירשו  לפי  הוא  שטעמם  יוסף  הבית  וביאר  השולחן.  על  שיונח 

השני שהביאו התוס’ והרא”ש.

אולם למעשה הרבה ראשונים התירו על ידי היכר )רשב”א תורת הבית הקצר ב”ג ש”ד פה ע”ב, 

רבינו ירוחם נתיב טו אות כח, וכן משמע מהטור יורה דעה סי’ פח( וכתב הבית יוסף )אורח חיים שם( שכן 

מנהג העולם להתיר על ידי היכר.

היכר...  שום  עשו  אם  המכירים  “ואפילו  ב(,  סע’  פח  סי’  דעה  )יורה  השו”ע  פסק  להלכה 

מותר”23.

23. ונחלקו האחרונים מה הדין ביש להם הוצאה אחת ועשו היכר האם מועיל או לא:

א. שיטת הט"ז )סי' פח ס"ק ג( - הט"ז הוכיח מדברי הטור שכתב "ויש אומרים שאם יש להם הוצאה אחת, שאין 

להם היתר על ידי היכר שעושין ביניהם", שכל שיש להם הוצאה אחת לא מועיל היכר, כי ההוצאה האחת גורמת 

לקירוב. ואם יש להם שני הוצאות ואינם מכירים זה את זה מותרים גם בלי היכר. וההיכר הוא במציאות שיש שתי 

הוצאות ומכירים זה את זה.
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כח. סוגי ההיכר השונים.

ב”ג ש”ד פה ע”ב(, “אנשים  )הקצר  - כתב הרשב”א בתורת הבית  נפרדת לכל אחד  מפה 

המכירים זה את זה שאסרנו, אם היו עושין היכר ביניהם כגון שאכל זה במפה וזה 

במפה אחרת וכיוצא בזה מותר שאין אנו חוששין אלא שמא ישכחו ויערבו והיכר זה 

מודיען ולפיכך מותר”.

וכן פסק השולחן ערוך )יורה דעה סי’ פח סע’ ב( “אם עשו שום היכר כגון שכל אחד אוכל 

על מפה שלו... מותר”.

אולם לשיטת האיסור והיתר הפסק מפה לא מועיל.

פת שלמה - כתב הטור )אורח חיים סי’ קעג( שגם לחם נחשב להיכר. וכן פסק השו”ע )שם( 

“או אפילו אוכלים על מפה אחת ונותנין ביניהם פת להיכרא מותר”.

)חולין פ”ח סי’ כ( שלגבי הפסק  )אורח חיים שם( הביא מהגהות אשיר”י  יוסף  אמנם בבית 

בלחם כתב שדווקא אם לא אוכלים מהלחם מותר, אולם אם אוכלים ממנו לא נחשב 

להיכר. והטעם בזה ביאר הבית יוסף שבלחם מאחר והדרך היא להניחו על השולחן, 

אם אוכלים ממנו אין היכר וכל ההיכר הוא שלא אוכלים ממנו.

ביניהם להיכר, אבל אם  “ודוקא שאין אוכלין מן הפת המונח  )שם(  וכך פסק רמ”א 

אוכלין ממנו לא הוי היכר שבלאו הכי הפת שאוכלין ממנו מונח על השולחן”.

כלי שאין דרכו לעמוד על השולחן - בדרכי משה )יורה דעה סי’ פח ס”ק א( הביא מ’איסור 

והיתר הארוך’ )כלל מ סי’ יג( שצריך שיהיה ההיכר דבר שאינו מאכל ושהוא גבוה קצת, 

כגון קנקנן ומנורה. וכן כתב בהגהות אשיר”י )שם( בשם האור זרוע.

אמנם כתב שם רמ”א שאף על פי ששותים ממנו מותר, לפי שבדרך כלל אינו נמצא 

על השולחן.

וכך מבואר בבית יוסף )או”ח שם( שכתב “נראה דהוא הדין לקנקן שמפסיקין בו שצריך 

שלא ישתו ממנו ומיהו יש לחלק ולומר דדוקא בלחם שכן דרך להניחו על השולחן 

ליכא היכרא אי אכלי מיניה אבל קנקן אם אין דרכן להניחו על השולחן והניחו עכשיו 

ב. שיטת הש"ך )סי' פח ס"ק ה( - הש"ך ביאר שמדברי התוס' והרא"ש נראה שההסברים חלוקים אולם מפשט 

הטור והשו"ע משמע שאף אם יש להם הוצאה אחת היכר מועיל וכך משמע מרמ"א בתורת חטאת וכך פסקו 

מהרש"ל והאחרונים.
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להפסיק אף על פי ששותין ממנו מינכרא מילתא ושפיר הוי הפסק”.

וכך פסק רמ”א להלכה )שם( “אבל אם נתנו ביניהם כלי ששותין ממנו ובלאו הכי אין 

דרכו להיות על השולחן הוי היכר אף על פי ששותין מן הכלי”.

אולם הש”ך )סי’ פח ס”ק ו( הביא בשם הב”ח שאם שותים מהכלי אינו נחשב להיכר אף 

על פי שלא רגילים להניחו על השולחן.

מנורה - כאמור לעיל בדברי רמ”א בדרכי משה בשם איסור והיתר גם מנורה נחשבת 

להיכר להתיר, אמנם האיסור והיתר כתב שדווקא מנורה שהיא קצת גבוהה נחשבת 

להיכר.

וכתבו  היכר.  חשיב  שמנורה  סתם  וכתב  זה  תנאי  הזכיר  לא  בהג”ה  רמ”א  אבל 

באופן  דווקא  הוא  מנורה  ידי  על  שהיתר  ז(  ס”ק  שם  וש”ך  ד  ס”ק  פח  סי’  )ט”ז  האחרונים 

שבדרך כלל אין המנורה נמצאת במקום זה בשולחן או ביום ולא בלילה שאז כלל לא 

מביאים את המנורה לשולחן וכדומה.

מהרש”ל  בשם  שכתב  מהב”ח  הביא  ג(  ס”ק  פח  )סי’  תשובה  בפתחי   - גדול  שולחן 

“דביושבים רחוק זה מזה בכדי שיכול האחד לפשוט ידו ולאכול ממה שאוכל חבירו, 

שרי לדברי הכל בלא היכרא”.

משאת  בתשובת  “ועיין  ד(  ס”ק  פח  )סי’  תשובה  הפתחי  כתב   - איתם  אוכלים  אחרים 

בנימין סימן קיב באמצע התשובה, דמשמע שם דאם גם אחרים אוכלים על שולחן 

זה מותר אף בלא היכר, דזה עדיף מאם עשו שום היכר”.

גור ח”א, נדפס שם מכתב  ג( כתב, “בקובץ התורני  )סי’ פח ס”ק  יצחק’  ‘נחלת  ובספר 

מהרה”צ ר’ משה בצלאל אלתר זצוק”ל דתמה שם על היתר המשאת בנימין, ואלו 

דבריו שם. לא אבין מה היכר הוא זה, הלא באוכל לבדו חלב ויש על השלחן בשר, 

אסור גם כן כמו שכתוב בבאר היטב ס”ק א, הרי דגם בלי שום קרבות דעת חיישינן 

שמא יושיט ידו לבשר, אם כן מה לי אם אוכלים עוד אנשים, ותשובת משאת בנימין 

קאי אנדה או חלוץ וחלוצתו דהאיסור הוא משום קרבות דעת שאוכלין יחד לבדם, 

הכא  כן  שאין  מה  דעת.  קריבות  משום  ליכא  אנשים  עוד  דכשאוכלין  אמר  זה  על 

בבשר בחלב”.
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י. המתנה בין בשר לחלב

בגמרא מסופר שמר עוקבא אמר על עצמו שהוא ‘חומץ בן יין' לגבי אביו, לפי שאביו 

המתין אחרי אכילת בשר יום שלם ורק אחר כך אכל גבינה, ואילו הוא המתין רק 

מסעודה לסעודה.

הראשונים חלוקים מהו מסעודה לסעודה:

והוריד  המזון  ברכת  שבירך  שאחר  סוברים  ראשונים  כמה   - שולחן  עקירת   .1

יכול מיד לאכול  מהשולחן את המאכלים הבשריים, לא צריך להמתין עוד, אלא 

חלבי. לפי שברכת המזון היא סוף הסעודה ומה שאחריה נחשב סעודה חדשה.

2. סעודת שחרית לסעודת ערבית - לעומתם ראשונים רבים סוברים שיש להמתין 

שש שעות, שיעור זה הוא כמו השיעור שבין סעודת שחרית לסעודת ערבית באופן 

שהיה מצוי בדרך כללכט.

הכרעת רוב הפוסקים להמתין שש שעות שלמות וכך ראוי לנהוג לכתחילהל. אמנם 

מי שמנהג אבותיו בזה שונה יש לו על מי לסמוך לפי שמצאנו בזה עוד שלש שיטות.

 - המתנת שעה אחת: כמה ראשונים כתבו לעשות פשרה בין שתי השיטות בהסבר 

‘מסעודה לסעודה', הפשרה היא שלא לאכול מיד אלא להמתין שעה. רמ"א הביא 

דעה זו במפהלא.

 - המתנת שלש שעות: מנהג חלק מהיהודים יוצאי גרמניה להמתין רק שלש שעות. 

בפוסקים הובא לימוד זכות עליהם, שסברו שחשבון השעות הוא לפי שעות זמניות, 

לכן בחורף שהימים קצרים ממתינים פחות והשוו בזה את הקיץ לחורף וכך הגיעו 

להמתנת שלש שעותלב.

 - המתנת רוב ששית: יש שנהגו להמתין רק חמש שעות ורוב השעה הששית ולא 

ויש שרצו  כולה, מקורם הוא במאירי שכתב שצריך לשהות ‘שש שעות או חמש' 

לדקדק כן גם ברמב"םלג.
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— מקור הברכה —

כט. במסכת חולין )קה א( למדנו, “בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן כמה ישהה בין 

ולא כלום. איני? והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול  בשר לגבינה אמר לו 

גבינה גבינה מותר לאכול בשר, אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר אמר לו ולא כלום. 

גופא, אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר. אמר 

ליה רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו? קרי עליה הבשר עודנו בין 

שיניהם. אמר מר עוקבא, אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא - דאילו אבא 

כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא ואילו אנא בהא 

סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא”.

מגמרא זו יש להוציא כמה מסקנות.

א. לשיטת רב חסדא אין לאכול גבינה אחרי בשר.

ב. אם יש בשר בין השיניים אסור לאכול חלב לפי שאף הוא נקרא בשר.

צריך  ולא  לסעודה  מסעודה  לחלב  בשר  בין  להמתין  מותר  עוקבא  מר  לדעת  ג. 

להמתין יום שלם.

ומצאנו בזה שתי מחלוקות ראשונים:

א. האם דעת רב חסדא היא רק שאין לאכול גבינה אחרי חלב בלי קינוח ונטילה, 

ונטילה נאמר  ונטילה מותר לאכול מיד, או שדעתו היא שדין קינוח  אבל בקינוח 

דווקא בבשר אחרי גבינה, אבל גבינה אחרי בשר צריך להמתין.

ב. שיעור המרחק שאמר מר עוקבא ‘מסעודה לסעודה’, האם הוא מסעודת הבוקר 

לסעודת הערב או שהוא רק עקירת שולחן מסעודה זו ומיד אחרי עקירת השולחן 

אפשר להתחיל בסעודה חדשה.

ונבאר את המחלוקות -

א. בירור דברי רב חסדא.

שיטה א )בה”ג ור”ת( - בתוס’ )חולין קד ב ד”ה עוף וגבינה( כתבו, “ורבנו תם מפרש וכן הלכות 

גדולות דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נטילה וקינוח אבל בנטילה וקינוח 

שרי אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נטילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד 

סעודה אחריתי היינו בלא נטילה וקינוח אי נמי מחמיר על עצמו היה”.
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דהיינו שלדעת בעל הלכות גדולות ורבנו תם, דברי רב חסדא שאין לאכול גבינה אחר 

בשר, נאמרו רק באופן שלא נטל ידיו וקינח פיו אחרי אכילת הבשר. אבל אם נטל 

ידיו וקינח פיו מותר לאכול גבינה מיד אחרי בשר ללא שום המתנה. ובבית יוסף )או”ח 

סי’ קעג( כתב שגם לשיטת בעל הלכות גדולות ורבנו תם, צריך סילוק שולחן וברכת 

המזון.

שיטה ב )ר”ח, רי”ף, רמב”ם ורוב הראשונים( - הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח( פסק “מי 

שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה 

ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים 

שאינו סר בקינוח”. וממה שכתב ‘שאינו סר בקינוח’ ברור שהבין ברב חסדא שאף 

אם קינח את פיו צריך להמתין בין אכילת בשר לאכילת חלב. וכך פירש דבריו בבית 

יוסף )או”ח סי’ קעג(.

בין בשר  )חדושים, חולין קה א ד”ה הא דאמרינן( כתב, “הא דאמרינן כמה ישהה  והרשב”א 

וגבינה, פירש הרב אלפס ז”ל אפילו בשקנח והדיח פיו. והא דאמר רב חסדא - אכל 

בשר אסור לאכול גבינה, אפילו בקנוח הפה ובנטילת ידים קאמר, עד שישהה מעת 

בשר  אחר  גבינה  לאכול  שהתיר  מי  מצינו  ולא  ז”ל  חננאל  רבינו  לשון  וזה  לעת... 

בפחות מעת לעת אלא מר עוקבא דאכל בשר בסעודה אחת ובסעודה אחרת גבינה 

ואי אפשר להתיר בפחות מזה  בר חמרא אנא  ואמר על עצמו דבהא מלתא חלא 

והבשר של בין השינים בשר גמור הוא”.

אף  נאמרו  חסדא  רב  דברי  ורשב”א,  ר”ח  רמב”ם,  שלרי”ף,  למדים  נמצאנו  כן  אם 

בקנוח ונטילה ובכל מקרה צריך להמתין ובבית יוסף )שם( הביא שכן דעת העיטור.

“ונהגו העולם שלא לאכול גבינה  )חולין פ”ח סי’ ה( כתב  - הרא”ש  )רא”ש(  מנהג העולם 

מנהג  את  ביאר  )שם(  יוסף  ובבית  המנהג”.  לשנות  ואין  עוף  אחר  ואפילו  בשר  אחר 

העולם וכתב, “ונראה לי שזה שנהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר בשר כלל לא 

מטעם גדר וסייג הוא שנהגו כן אלא משום דסבירא להו כדעת הרמב”ם שמפרש 

ובנטילת  הפה  בקינוח  אפילו  גבינה  לאכול  אסור  בשר  אכל  חסדא  רב  דאמר  דהא 

ידים קאמר”.

להלכה נפסק כרוב הראשונים שיש להמתין אחרי אכילת בשר על מנת לאכול חלב.

]טעם ההמתנה יתבאר לקמן בס”ק לה[.
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ב. בירור דברי מר עוקבא.

בגמרא במסכת חולין )קה א( למדנו “אמר מר עוקבא, אנא להא מלתא חלא בר חמרא 

לגבי אבא דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד 

השתא ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא”.

משמע שמעיקרא יש להמתין מעת לעת בין אכילת בשר לחלב, אבל מר עוקבא 

הקל על עצמו ולא המתין אלא מסעודה לסעודה.

ונחלקו הראשונים מה פירוש מסעודה לסעודה.

אחריתא  “לסעודתא  כתבו  לסעודתא(  ד”ה  שם  )חולין  בתוס’   - שולחן  עקירת  א,  שיטה 

ואחת ערבית אלא אפילו  - לאו בסעודתא שרגילין לעשות אחת שחרית  אכילנא 

לאלתר אם סילק השולחן ובירך מותר דלא פלוג רבנן”.

בהגהות  כתבו  וכן  ראבי”ה.  גם  כתב  התוס’  שכדברי  הביא  תרפז(  רמז  )חולין  ובמרדכי 

אשיר”י )חולין פ”ח סי’ ה( ובהגהות מיימוני )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח(.

ובאיסור והיתר הארוך )כלל מ סי’ ד( כתב “ונהגו העולם להמתין שעה אחת מכ”ד ליום 

אחר ברכת המזון ואוכל אז גבינה אפילו בלא קנוח וממתין השעה אפילו אחר אכילת 

בשר חיה ועוף”.

להקל  נוהגין  “רבים  שכתב  דורא  שערי  מהגהות  הביא  ה(  ס”ק  פט  )סי’  משה  ובדרכי 

ועושין להם פשרה מדעתם להמתין שעה אחת אחר סעודת בשר וסלקו וברכו ואז 

אוכלין גבינה אף על גב דלא אשכחן טעמא ורמז לשיעור זה מכל מקום מי ימחה 

בידיהם הואיל והתוס’ והראבי”ה מתירין אמנם הצנועים מושכין ידיהם עד מסעודת 

שחרית לסעודת ערבית”.

שיטה ב, מסעודת שחרית לסעודת ערבית - כבר ראינו למעלה שלדעת הרמב”ם יש 

להמתין שש שעות שכן כתב “עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו 

שש שעות”.

והרא”ש )שם( כתב “בסעודתא אחרינא אכילנא, פירוש - בזמנה שרגיל אדם לסעוד. 

דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב, ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה 

אחר בשר דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא וקא קרי נפשיה 

חלא בר חמרא”.

וכן פסק הרשב”א )הביאו בבית יוסף או”ח סי’ קעג(.
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בין אכילת בשר לגבינה  )סי’ פט סע’ א( פסק שיש להמתין שש שעות  ל. השו”ע 

שאחריו24.

פשוט  המנהג  ושכן  יותר  ולא  שעה  רק  להמתין  שצריך  אומרים  שיש  הביא  רמ”א 

במדינות אלו, אמנם צריך סילוק שולחן וקינוח והדחה. אולם למסקנה העלה “ויש 

מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן נכון לעשות”.

וכתב הש”ך )סי’ פט ס”ק ח( שמהרש”ל כתב לגבי המתנת שש שעות “דכן ראוי לעשות 

לכל מי שיש בו ריח תורה”.

בני אדם  ביד  “ואם אי אפשר למחות  דורא,  ב( כתב בשם השערי  )סי’ פט ס”ק  ובט”ז 

שאינם בני תורה, אבל בבני תורה ראוי למחות ולגעור בהם שלא יקילו פחות משש 

שעות”.

עוד כתב הש”ך )שם ס”ק ה( בשם מהרש”ל “דלכולי עלמא אם לא סילק ובירך אפילו 

כל היום כולו אסור, דהא בעינן סעודה אחרת”, ומי שמקל בזה טועה.

אחת  שעה  להמתין  העולם  “ונהגו  כתב  ד(  סי’  מ  )כלל  הארוך  והיתר  באיסור  לא. 

מכ”ד ליום אחר ברכת המזון ואוכל אז גבינה אפילו בלא קנוח וממתין השעה אפילו 

אחר אכילת בשר חיה ועוף”.

להקל  נוהגין  “רבים  שכתב,  דורא  שערי  מהגהות  הביא  ה(  ס”ק  פט  )סי’  משה  ובדרכי 

ועושין להם פשרה מדעתם להמתין שעה אחת אחר סעודת בשר וסלקו וברכו ואז 

אוכלין גבינה אף על גב דלא אשכחן טעמא ורמז לשיעור זה מכל מקום מי ימחה 

בידיהם הואיל והתוס’ והראבי”ה מתירין אמנם הצנועים מושכין ידיהם עד מסעודת 

שחרית לסעודת ערבית”.

יותר  )סי’ פט סע’ א( הביא רמ”א שיש אומרים שצריך להמתין רק שעה ולא  ובשו”ע 

אולם  והדחה.  וקינוח  שולחן  סילוק  צריך  אמנם  אלו,  במדינות  פשוט  המנהג  ושכן 

העלה “ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן נכון לעשות”.

24. שמעתי דרשה נחמדה למצוא רמז בתורה להמתנת שש שעות. שהרי איסור בשר בחלב נאמר בתורה בלשון 

- 'לא תבשל גדי בחלב אמו', ולא רק אמו אסורה אלא כל חלב אם, ממילא הייתה צריכה התורה לכתוב 'בחלב 

אם', ומתוספת האות ו' - רמז להמתנת שש שעות.
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לב. בדרכי תשובה )סי’ פט ס”ק ו( כתב, “ועיין בספר מזמור לדוד שהביא מנהג מכמה 

מקומות שאין ממתינים אחר הבשר רק ג’ שעות בקירוב אפילו בקיץ, ויש למנהג זה 

על מה לסמוך הואיל ואם היה בחורף אז היה כבר זמן סעודה אחריתא ממילא מוכח 

דאינו מושך טעם גם לאחר ג’ שעות”. אך יש להעיר על זה שמציאותית גם בחורף 

הזמן בין סעודת צהריים לערב הוא יותר משלש שעות.

שעות,  ג’  להמתין  המנהג  למקור  אחר  הסבר  כתב  מב(  סי’  )ח”א  אשר  מנחת  בשו”ת 

“ושמעתי עוד טעם דכיון שנהגו בארצות אשכנז לאכול סעודת ביניים בשעה עשר 

בבוקר, ובשעה ארבע אחר הצהריים, נקטו לפי מנהגם דג’ שעות הוי זמן שבין סעודה 

לסעודה... ולהלכה נראה דנהרא נהרא ופשטיה ואלה הממתינים רק שעה או שלש 

שעות אין למחות בידם ויש להם על מה שיסמוכו, אך המחמיר תבוא עליו ברכה ‘וכן 

נכון לעשות’ כמו שכתב הרמ”א”.

שהרי  שעות.  שלש  להמתנת  נוסף  מקור  שיש  חידש  הי”ו  שמאי  אייל  הרב  וידידי 

במקור הדין להמתין שש שעות, כתב הלחם משנה )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח( שהוא 

היא  חכמים  תלמידי  של  שחרית  שסעודת  ב(  )יב  ובפסחים  א(  )י  בשבת  מהברייתא 

ירוחם שהביא את  לרבנו  יש להביא ראיה  זה  ולפי  לג(.  )וראה להלן ס”ק  בשעה ששית 

המנהג להמתין שלוש שעות. שהרי בברייתא שם כתוב שסעודתו של כל אדם היא 

וכמו שיש מי שלמד ברמב”ם ש’שעה ששית’ היא תחילת ששית  בשעה רביעית. 

ואז יש רק חמש שעות, כך ניתן ללמוד ש’שעה רביעית’ היא תחילת רביעית דהיינו 

שלש שעות.

]לתוספת ביאור והרחבה במקור המנהג להמתין ג’ שעות והקשיים שיש במנהג זה, 

ראה בחוברת ‘טעמו וראו’ של הרב גיורא ברנר שליט”א )פרק ב ס”ק ד([.

)סי’ ט( כתב, “ואנו מחמירים עד שישהה שש שעות או  לג. המאירי במגן אבות 

חמש כשיעור שבין סעודה לסעודה כדין האמור בבשר בהמה”.

והרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח( כתב “מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין 

בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו 

שש שעות”. בלחם משנה כתב שהרמב”ם למד שמסעודה לסעודה הוא שש שעות 

מסעודת תלמיד חכם, שכן שנינו בברייתא )שבת י א וראה גם פסחים יב ב( “תנו רבנן שעה 

מאכל  רביעית  יורשין  מאכל  שלישית  לסטים  מאכל  שניה  לודים  מאכל  ראשונה 
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פועלים חמישית מאכל כל אדם. איני, והאמר רב פפא רביעית זמן סעודה לכל אדם? 

אלא רביעית מאכל כל אדם חמישית מאכל פועלים ששית מאכל תלמידי חכמים”. 

ומר עוקבא היה תלמיד חכם וסעודתו בשעה ששית, ומשם עד סעודה הבאה שש 

שעות.

ובחידושי הגר”ח מבריסק כתב לדקדק מזה שכוונתו שיש להמתין רוב שעה שישית, 

בלשון  דייק  וכן   .)1 ס”ק  פט  סי’  יו”ד  אברהם  נשמת  )ראה  במברגר  הגרי”ד  בדבריו  ביאר  וכן 

הרמב”ם בשו”ת מנחת אשר )ח”א סי’ מב ס”ק א(.

מטה  מספר  ג(  סי’  יו”ד  ח”ג  אומר  יביע  )שו”ת  הביא  זצ”ל  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  מאידך 

אפרים שדקדק אחרת בלשון “כמו” שכתב הרמב”ם ולפי דבריו גם לשיטת הרמב”ם 

צריך שש שעות שלמות )ומה שכתב ‘כמו’ הוא ביחס לשעות זמניות עי”ש(.

קיט(  וס”ק  עו  סע’  )פכ”ו  החת”ס  מנהגי  על  והליכותיהם’  רבותינו  ‘מנהגי  בספר  וראה 

שהביא עדות מגאב”ד ערלוי שליט”א בשם אביו היד סופר שהעיד על החת”ס שהיה 

ממתין חמש שעות ושליש שעה אלא שהתיר כן רק למי שהוא מיוצאי חלציו, וכתב 

שם )ס”ק קיח( שאפשר לומר שכל מה שהקל החת”ס הוא רק אחרי אכילת בשר עוף. 

ובשו”ת יביע אומר )ח”א יו”ד סי’ ד ס”ק יג( כתב שיש על מי לסמוך להקל בשעת הדחק 

אחר חמש שעות וחצי.

יא. אופנים בהם לא צריך להמתין שש שעות

למרות האמור לעיל )סי' י(, מצאנו כמה מקרים בהם לא צריך להמתין שש שעות:

1. חולה - בשו"ת חת"ם סופר כתב שחולה שרפואתו היא בשתיית ‘מי חלב', אין 

צריך להמתין שש שעות אלא יברך ברכת המזון ואחר שעה ישתה, בערוך השלחן 

הוסיף שאף נערים כחושים שצריכים לשתות חלב על מנת להתחזק מספיק להם 

להמתין שעהלד.

אומרים  יש  במחלוקת,  נתונה  שעות  שש  שממתינים  הסיבה   - לתינוק  לועס   .2

שהסיבה היא שבשר נשאר בשיניים עד שש שעות, ויש אומרים שהטעם נמשך 
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בפה שש שעות. אחת הנפקא מינות למחלוקת זו היא במי שלועס בשר כדי לרכך 

אותו לתינוק, שמאחר ולא בלע אותו אין לחשוש לטעם, אבל לבשר בין השיניים 

יש לחשוש.

למעשה פסק השו”ע לחשוש לשני הטעמים ולכן להחמיר גם בלועס לתינוק. אולם 

)ולא בשר ממש( לא צריך להמתין  הפתחי תשובה כתב שאם לעס תבשיל בשרי 

בזה  בין השיניים, אמנם דעת הפרי מגדים להחמיר  אין חשש שתקוע בשר  שהרי 

מטעם ‘לא פלוג'לה.

— מקור הברכה —

לד. בפתחי תשובה )סי’ פט ס”ק ג( הביא בשם החת”ם סופר )שו”ת יו”ד סי’ עג( שחולה 

אחר  להמתין  צריך  אין  קצת,  חולה  רק  “אפילו  לרפואתו,  חלב  מי  לשתות  שצריך 

אכילת בשר יותר משעה, ואחר שכבר בירך ברכת המזון ישתה וירוח לו”.

הרופאים  שצווהו  בריא  שאינו  באדם  לי  “ונראה  כתב,  ז(  סע’  פט  )סי’  השלחן  ובערוך 

לשתות חלב יכול לסמוך על דיעה זו בהמתנת שעה ובהדחת פיו אף שאין בו סכנה 

וכן נער או נערה כחושים ורפואתם לשתות חלב די להם בהמתנת שעה”.

ואף בכף החיים )יו”ד סי’ פט ס”ק כא( כתב, “ומכל מקום לצורך חולה קצת נראה פשוט 

דיש להתיר לשתות חלב אפילו אכל בשר בהמה לאחר שימתין שעה ויחטט שיניו 

השולחן  עמודי  )שם(,  השלחן  ערוך  יג(,  אות  מ  )כלל  אדם  ]חכמת  המזון  ברכת  לאחר 

על קיצור שולחן ערוך )שם אות ד(, זבחי צדק )אות יא(, בן איש חי )פרשת שלח לך אות יא(, 

דרכי תשובה )סי’ פט ס”ק כ([. וכן נער או נערה כחושים ורפואתם לשתות חלב די להם 

בהמתנת שעה )ערוך השלחן שם(”.

לה. לדין המתנת שש שעות בין בשר לחלב נתנו הראשונים שני טעמים.

א. טעם הבשר נמשך עד שש שעות )ראשונים( - כתב רש”י )חולין קה א ד”ה “אסור לאכול 

גבינה”( שטעם ההמתנה הוא, “משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך 

בטעמו”. וכן דעת הרשב”א ורבנו ירוחם ועוד ראשונים )עיין ב”י או”ח סי’ קעג(.
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ב. בשר התקוע בין השיניים נחשב בשר עד שש שעות )רמב”ם( - כתב הרמב”ם )הל’ 

מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח(, “מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא 

יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות 

מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינוח”.

מבואר בדבריו שהבשר שבין השיניים נחשב לבשר עד שיעור של ‘כמו שש שעות’. 

דבר זה צריך ביאור, שהרי הגמרא למדה שבשר שבין השיניים נחשב בשר מהפסוק 

“הבשר עודינו בן שיניהם” )ראה לעיל ס”ק כט( ופשט הפסוק הוא שכל זמן שיש בשר 

בין השיניים הריהו נחשב בשר. תשובה לשאלה זו כתב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ 

ֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם  בפלתי )סי’ פט ס”ק ב(, תירוצו הוא שבתהלים )עח ל( כתוב “לֹא ָזרּו ִמתַּ

ִפיֶהם”. פסוק זה נאמר לגבי חטא קברות התאוה, בו קיבלו עם ישראל את בשר  בְּ

השליו. מפסוק זה ניתן להוכיח רק בזמן בו “עוד אכלם בפיהם”, נחשב הבשר שבין 

שיניהם לבשר. פרק הזמן הוא כשלא זרו מתאותם, כלומר מסעודה לסעודה.

הטור כתב שתי נפקא מינות בין הטעמים:

א. אם לעס בשר לתינוק ולא בלע אותו, לשיטה ראשונה אין צריך להמתין כלל, 

לשיטה שנייה צריך להמתין שש שעות.

צריך  ראשונה  לשיטה  מהאכילה,  שעות  שש  אחרי  שיניו  בין  בשר  נשאר  אם  ב. 

להסיר את הבשר לשיטה שנייה לא צריך להסיר ויכול לאכול. ודעת הטור שטוב 

לאחוז כחומרות של שני הטעמים.

ובבית יוסף )או”ח סי’ קעג( הביא את מחלוקת הראשונים. וכתב שהרשב”א ורבינו ירוחם 

סוברים שסיבת ההמתנה היא לפי שטעם הבשר נמשך עד שש שעות, שכתבו שאם 

נמצא בשר בין השיניים אחר שש שעות צריך להסירו. והרמב”ם הוא הסובר שהטעם 

הוא מחמת הבשר שבין השיניים.

גם הלועס לתינוק צריך  ולכן  למעשה פסק השו”ע לאחוז כחומרת שתי הטעמים 

להמתין וגם אם מצא בשר בין השיניים לאחר שש שעות צריך להסירו.

ובט”ז )סי’ פט ס”ק א( הביא את שני הטעמים לחיוב ההמתנה וסיים “וקיימא לן להחמיר 

כשני הטעמים”.



    81        

סימן יב המתנה בין בשר וחלב לקטן

שומן  רק  בו  שיש  תבשיל  לתינוק  לועס  שאם  כתב  א(  ס”ק  פט  )סי’  תשובה  ובפתחי 

בשרי ולא בשר ממש, לכל הפירושים אין צריך להמתין שש שעות, שהרי אין חשש 

שנמשך טעם ואין חשש שנדבק בשר בשיניים. אמנם הוסיף שהפרי מגדים )סי’ פט 

משבצות זהב ס”ק א( העלה להחמיר משום לא פלוג ושלא לפרוץ גדר.

 יב. המתנה בין בשר וחלב לקטן25

במדרש מסופר שאחרי שמשה רבינו ענה למלאכים מפני מה התורה שייכת לארץ 

ולא צריכה להישאר בשמיים, הקב"ה סילק את המלאכים ונתן את התורה לישראל. 

וכך כותב המדרש, “מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא עשה, אלא מסלק אותם ונתן 

המלאכים  התחילו  יום,  ארבעים  לסוף  לך  יהיה  בלא  כופרים  והם  לישראל.  תורה 

אומרים לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע לא כך אמרנו לך לא תתן את התורה להם, 

לפיכך כשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב אותם להם שנית, לא היו המלאכים מניחים 

אותו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם הם שמקיימים את התורה?! תינוק הגמול 

בישראל מקיימה יותר מכם, יוצא מבית הספר אם היה לו לאכול בשר וחלב, אפשר 

ואתם כשנשלחתם אצל אברהם הביא  ידיו מן הבשר?!  לו לאכול חלב עד שירחץ 

לפניכם בשר וחלב כאחת ואכלתם, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה 

ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו".

ממדרש זה אנו למדים שאף לקטנים בגיל חינוך הקפידו על הפרדה בין בשר לחלב, 

אולם לא מלאה - שש שעות, אלא רק קינוח והדחה. האם יש ללמוד ממדרש זה, 

הלכה למעשה וכך לנהוג?

כבר בראשונים נחלקו בשאלה זו, עד כמה יש להרחיק לקטן בין בשר לחלב.

למעשה מובא בפוסקים שיש להרגיל את הקטן לאט לאט לפי כחו. ובקטנותו אפשר 

יותר, עד שיתרגל  וככל שיגדל להרגיל אותו  וחלב אחרי שעה אחת  לו בשר  לתת 

לשמור שש שעותלו.

25. ראה בנספח א.
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— מקור הברכה —

במדרש  הוא  לקטנים  לחלב  בשר  בין  להמתנה  שמצאנו  הראשון  המקור  לו. 

)פסיקתא רבתי פיסקא כה( המתאר את דרישת המלאכים להשאיר את התורה בשמיים26:

השני  בחלב,  בשר  לאיסור  ודאי  הראשון  תעשר,  עשר  גדי  תבשל  לא  אחר  “דבר 

משליכים  השרת  מלאכי  התחילו  תורה  ליתן  הוא  ברוך  הקדוש  כשבא  אלא  למה? 

פירקם לפני הקדוש ברוך הוא, ‘מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו’ )תהלים ח ה(, 

‘ה’ אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים’ )שם פס’ ב(, אמר 

רבי אחא אמרו לו המלאכים אישורך הוא שתתן הודך על השמים ותתן לנו תורתך. 

אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין תורתי נמצאת אצליכם לא תמצא בארץ החיים. 

והיו אצבעותיו מקוטעות ראה אותו  בנו סילקראות,  משל למלך שהלך ללמד את 

רבו ואמר לו לך למד את בנך אומנות אחרת שכל אומנות הזו אינה מתבקשת אלא 

באצבעות ובאת ללמדו סיליקראות.

26. במסכת שבת )פח ב( הובא חלקו הראשון של המדרש )בלשון קצת שונה מלשון המדרש והשינוי המרכזי 

הוא שבמדרש הקב"ה הוא העונה למלאכים ואילו בגמרא משה רבנו הוא העונה(, "ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה 

שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן 

לקבל תורה בא. אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם 

אתה מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר 

תנה הודך על השמים.

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה החזיר להן תשובה, אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל 

שבפיהם, אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה - שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר רבי נחום 

מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.

אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר 

להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים 

בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים 

מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה כבד את אביך 

ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם?

מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב. מיד 

כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך 

בין  ויעמד  ואומר  ויכפר על העם  ויתן את הקטרת  לו דבר שנאמר  אדם לקחת מתנות אף מלאך המות מסר 

המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע?".
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כך אמר להם הקדוש ברוך הוא מה אתם אומרים אשר תנה הודך על השמים ואינה 

נמצאת אצליכם, למה? כתב בה ‘אנכי ה’ אלהיך’ )שמות כ ב( כופרים אתם במלכותי? 

וכן כתב בה ‘אדם כי ימות  יום?  לא אצלי אתם, ואין אתם רואים דמות כבודי ככל 

באהל’ )במדבר יט יד( וכי מתים אתם? כתב בה ‘את זה תאכלו’ )ויקרא יא ט( ‘ואת זה לא 

תאכלו’ )שם פס’ ד( וכי אוכלים ושותים אתם שאתם מבקשים שאתן את תורתי לכם?

מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא עשה, אלא מסלק אותם ונתן תורה לישראל. והם 

הקדוש  לפני  אומרים  המלאכים  התחילו  יום,  ארבעים  לסוף  לך  יהיה  בלא  כופרים 

ברוך הוא רבש”ע לא כך אמרנו לך לא תתן את התורה להם, לפיכך כשביקש הקדוש 

ברוך הוא לכתוב אותם להם שנית, לא היו המלאכים מניחים אותו.

אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם הם שמקיימים את התורה?! תינוק הגמול בישראל 

מקיימה יותר מכם, יוצא מבית הספר אם היה לו לאכול בשר וחלב, אפשר לו לאכול 

חלב עד שירחץ ידיו מן הבשר?! ואתם כשנשלחתם אצל אברהם הביא לפניכם בשר 

וחלב כאחת ואכלתם, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם 

זו,  והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. וכיון שסלקם הקדוש ברוך הוא בתשובה 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה עד שהשעה פנויה כתב לך את הדברים האלה, לכך 

כתב לא תבשל גדי בחלב אמו”27.

יש ראשונים שרצו להוכיח מהמדרש שמעיקר הדין אין צריך המתנה בין בשר לחלב, 

אלא רק קינוח הפה ונטילת ידיים )עי’ בעיטור ש”א הכשר הבשר יג ע”ד( וכתב עליהם המאירי 

בבית הבחירה )חולין קה א(, “ומה שהביאו הם ראיה לדעתם ממה שאמרו בפסיקתא 

בפרשת עשר תעשר שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים תינוק שבישראל מקיים 

את התורה יותר מכם שאם באים לאכול בשר בחלב אינו אוכל מן החלב עד שרחץ 

ידיו מן הבשר אינו כלום חדא דאין משיבין בהגדות ועוד דההיא בקטן נאמרה ודרך 

חנוך”.

וממה שסיים “דההיא בקטן נאמרה ודרך חינוך”, אפשר לדייק שלקטן בגיל חינוך 

אפשר להקל ולא להצריך שש שעות, אלא להסתפק בהבדלה בין בשר לחלב על 

ידי נטילת ידיים.

27. לכאורה אפשר להוכיח מהמדרש שלקטנים אנו מקלים יותר מגדולים, ומסתפקים בקנוח והדחה. אולם, דיוק 

זה נכון רק לשיטת הרמב"ם שסובר שהדין בגדולים הוא המתנת שש שעות. אבל לר"ת שסובר שמעיקר הדין 

מספיק קנוח והדחה, יוצא שדין הקטן כדין גדול.
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אלא שהמאירי מוסיף וכותב, “ויש מפרשים בה דדוקא קטן שאין כח בו לשהות שש 

שעות וסעודותיו תכופות זו לזו ועכולם ממהר הן באיסטומכא הן בין השנים ומקילין 

מזו לומר שלא ליתן שיעור שש שעות אלא כל שהפסיק בסעודה זו וקבע לאכול 

פעם אחרת אפילו בתוך שש שעות שהרי לא הוזכרו כאן שש שעות אלא מסעודתא 

סתם  לסעודה  מסעודה  שסתם  מפני  נראין  הדברים  שאין  פי  על  ואף  לסעודתא 

לשיעורין  דבריך  נתת  כן  לא  ושאם  לגדול  מיהא  שעות  שש  כשיעור  שהוא  קאמר 

מכל מקום בעוף מיהא יראה לי לדון כן מפני שהוא נקל להתעכל ולהפקע שם בשר 

מעליו יותר משאר בשר”.

בבשר  ולא  עוף  בבשר  אלא  לקטן  אפילו  להקל  שאין  משמע  אלה  דבריו  ומפשט 

בהמה, והדברים נראים כסותרים.

תשובה לזה מצאתי במאמר של הרה”ג יעקב מאיר שטרן שליט”א )קובץ מבית לוי, תשנ”ה, 

עמ’ צג( שביאר את דברי המאירי וז”ל, “ופירוש דבריו ]בחלק הראשון. י.ק[, דדוקא בקטן 

אפשר להקל שאין צריך שיהוי וסגי ברחיצה בלבד, מה שאין כן בגדול צריך שיעור 

מסעודה לסעודה שהוא ו’ שעות, ומה שכתב בהמשך ויש מפרשים בה דדוקא קטן 

שאין כח וכו’, ביאור דבריו, שיש מפרשים האלה סבירא להו דהא דקיל בקטן דאין 

צריך לשהות שיעור ו’ שעות, זה אינו משום עצם הדבר שהוא קטן שהרי גם בקטן 

יש דין חינוך, אלא הטעם דקיל בקטן הוא משום שאצלם העיכול הוא מהיר יותר. 

ואם כן מה שאצל גדול אורך בדרך כלל זמן רב אצל קטן אורך פחות משום שעיכולו 

מהיר יותר, ולפי זה רצו לחדש שאפילו בגדול נמי אפשר להקל היכא שהוא רוצה 

לקבוע עצמו לסעודה אחרת שהרי מסתמא כבר נעכל סעודתו הקודמת ולילדים 

זה פליג  ועל  ו’ שעות אלא שיעור עיכול שהוא מסעודה לסעודה.  אין צריך דוקא 

המאירי וסבירא ליה שאין לומר כן שהרי חז”ל סתמו ואמרו מסעודה לסעודה שהוא 

שיעור ו’ שעות מסתמא לגדול, דאם לא כן נתת דבריך לשיעורין.

אך מכל מקום מסיק המאירי דבעוף שהוא נקל לעיכול יש לדון כן, ורצונו לומר דבו 

אפשר באמת לדון להקל, אבל ודאי דכונתו אף לגדול, דבקטן כבר אמר לעיל דבו יש 

להקל אפילו בבשר בהמה כדמוכח מהפסיקתא”.

אפילו  בלבד  בנטילה  לקטן  להקל  אפשר  הפסיקתא  פי  על  המאירי  שלשיטת  הרי 

המאירי  מדברי  המאירי  שיטת  היא  כך  שאכן  ראייה  שם  ]והביא  בהמה  בשר  אחר 

עצמו במגן אבות )דף מח([.
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עוד הביא שם במאמרו את לשון הלקט יושר )תלמיד תרומת הדשן( שכתב על רבו, “ונהג 

בין אכל בשר עוף היה ממתין  בין אכל בשר בהמה  ר’ מיימון  בן  כפוסק רבי משה 

ו’ שעות בין סעודה לסעודה כשרוצה לאכול אחר כך גבינה. אבל אין להקפיד על 

הקטנים אם אכלו בשחרית בשר ובצהריים גבינה אף על פי שלא שהו כשיעור שש 

שעות וגם אינו מוחה לאחרים שאינם מדקדקים במעשים, אבל לבנו היה מוחה מיד 

שהיה בר מצוה”. הרי שדעת תרומת הדשן כדעת המאירי שאין צורך להקפיד עם 

קטן ]עד גיל בר מצוה[ על שש שעות.

אמנם הבדל יש בינו לבין המאירי, שלמאירי מיד מותרים על ידי נטילת ידיים, ואילו 

לתרומת הדשן צריך להמתין מסעודה לסעודה ורק על מספר השעות אין להקפיד.

“תינוק  כתוב  שבמדרש  נראה  בדברים  שכשנדקדק  חולקים.  שאינם  לומר  ונראה 

המאירי  כתב  זה  דבר  ועל  הספר”  מבית  יוצא  מכם,  יותר  מקיימה  בישראל  הגמול 

שמקילים על ידי נטילת ידיים. וצריך באור מהו גיל זה, מהו גמול שלומד בבית הספר?

במסכת כתובות )ס א( שנינו, “תנו רבנן יונק תינוק והולך עד עשרים וארבעה חדש 

וחמש  ארבע  אפילו  אומר  יהושע  רבי  אליעזר  רבי  דברי  שקץ  כיונק  ואילך  מכאן 

שנים”. יוצא, שיש מציאות שתינוק בגיל ארבע או חמש יונק, ואחר כך הדבר כבר 

לא מצוי. ובמסכת בבא בתרא )כא א( למדנו, “דאמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו 

האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל שבתחלה 

מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה למד תורה... עד שבא יהושע 

ועיר  עיר  ובכל  ומדינה  מדינה  בכל  תינוקות  מלמדי  מושיבין  שיהו  ותיקן  גמלא  בן 

ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע, אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת עד שית לא 

תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כתורא”. ובירושלמי כתובות )פ”ח הל’ יא( שנינו 

“התקין שמעון בן שטח שלשה דברים שיהא אדם נושא ונותן בכתובת אשתו ושיהו 

התינוקות הולכין לבית הספר והוא התקין טומאה לכלי זכוכית” וביאר שם בקרבן 

העדה, “שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו ומי שאין לו אב לא הי’ לומד תורה התקין 

שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר ומכניסים אותן כבן שש כבן שבע”.

שש  ובגיל  שיונקים  יש  עוד  חמש  ארבע  שבגיל  ופרח,  כפתור  מתאימים  והדברים 

שבע מכניסים לבית הספר, הרי שהמדרש שמתאר שתינוק גמול יוצא מבית הספר, 

מתאר תינוק בערך בגיל שש. ואם כן המאירי דיבר על קטנים בסביבות גיל זה.
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ועדותו של הלקט יושר על רבו היא, “אבל לבנו היה מוחה מיד שהיה בר מצוה”, הרי 

שעד גיל זה לא הקפיד על שש שעות, ואפשר לומר שהוא דיבר בגילאים מבוגרים 

יותר ממה שדיבר המאירי.

מעתה יש לדון האם הרגלת הקטן להמתין בין בשר לחלב היא מדין חינוך או מדין 

‘אפרושי מאיסורא’. 

אם נאמר שהחיוב הוא מדין חינוך, אפשר שיש לחלק בין גילאים שונים בקטן ובכל 

גיל חיוב החינוך להמתין בין בשר לחלב יהיה באופן שונה.

גיל להתחיל בהן  נשנה במפורש באיזה  יש מצוות בהם  חינוך,  שהרי בגדרי מצוות 

כגון מה ששנינו בסוכה )מב א( “תנו רבנן קטן היודע לנענע חייב בלולב להתעטף חייב 

בציצית לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת 

שמע”.

בהם  ונחלקו  להם  לחנך  יש  בו  הזמן  את  חז”ל  לנו  אמרו  לא  מצוות  בהרבה  אבל 

הראשונים ונתנו גדרים שונים ומכללם עולה שתחילת גיל חינוך נע מגיל חמש ועד 

גיל תשע )עי’ רש”י ברכות טו ד”ה בד”א, שם מגילה יט ב ד”ה בד”א, תוס’ ערכין ב ב ד”ה שהגיע, רשב”א 

ברכות מח א, מאירי חגיגה ב א, או”ז ח”ב סי’ מג(. ויש שחלקו על זה וביארו שהגדרים הנ”ל הם 

רק לגבי תעניות, אבל בשאר המצוות אין שיעור אלא כל ילד לפי דרכו ולפי עניין 

המצוה )תוס’ שם ובסוכה כח ב ד”ה כאן, רא”ה ריטב”א ור”ן סוכה שם, מאירי שם(.

לפי זה פשוט שלגבי המתנה בין בשר לחלב יש לחלק בין גילאים שונים, שהרי יש 

גיל בו הילד מבין שאסור לאכול יחד בשר וחלב, ויש גיל בו הוא מבין שצריך לחכות 

מסעודה לסעודה אבל מושג של זמן, כלומר הבחנה של שעות עדיין אין לו, ויש גיל 

שהילד כבר יודע להבחין בשעות. והחינוך להמתנה הוא לפי התפתחות הילד.

כל זה נכון רק אם נגדיר את חיוב ההמתנה כ’חינוך’, אך אם נאמר שחיוב ההמתנה 

הוא בגדר ‘אפרושי מאיסורא’ אין מקום כלל לדיון לעיל ומוכרחים להקפיד מינקות 

)ראה או”ח סי’ שמג(.

אולם גם אם נגדיר את ההמתנה כ’אפרושי מאיסורא’ ולא כחינוך, יש מקום להקל 

משלשה טעמים.

א. במשנה ברורה )סי’ שמג ס”ק ג( כתב, “אבל החינוך בלא תעשה בין של תורה בין של 
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דבריהם הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או 

לאכול אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל אין אביו מצווה למנעו בעל כורחו מלאכול 

מאכלות אסורות או מלחלל שבת אפילו באיסור של תורה כיון שאינו מבין כלל 

הענין מה שמונעו ומפרישו”. העולה מדבריו שלתינוק שאינו בר הבנה אין בכלל 

חיוב להפריש מאיסור.

ב. בשו”ע )או”ח סי’ רסט סע’ א( פסק, “נוהגים לקדש בבית הכנסת. ואין למקדש לטעום 

ולכאורה  סעודה”.  במקום  אלא  קידוש  דאין  לקטן,  מטעימו  אלא  הקידוש,  מיין 

מתרץ  א(  ס”ק  )שם  אברהם  המגן  בידיים?  לקטן  איסור  להאכיל  אסור  שהרי  קשה, 

כמה תירוצים. אחד מהם הוא שיש חילוק בין אכילת איסור לאכילת היתר בזמן 

אסור. לכן גם בענייננו אפשר להקל מאותו טעם, שאין חיוב הפרשה מאיסור על 

זמן אסור אלא רק על דבר שאסור מעצמו.

ויש מחלוקת ראשונים בשאלה כמה להמתין )כפי שהתבאר לעיל(, אין  ג. מאחר 

השנוי  “דבר  ד(,  סע’  פ”כ  )ח”א  אהבה’  ב’מנוחת  שכתב  כפי  מאיסורא.  אפרושי  בזה 

בשלחן  להלכה  ונפסק  מתירים,  ויש  לעשותו  אוסרים  שיש  הפוסקים  במחלוקת 

ערוך כדעת האוסרים. אם המחלוקת היא בדבר הנוגע לאיסור תורה, אסור לגדול 

מדברי  לאיסור  הנוגע  בדבר  היא  המחלוקת  ואם  בשבת.  לעשותו  לקטן  לומר 

סופרים, מותר לגדול לומר לקטן לעשותו בשבת במקום צורך או מצוה, ואפילו אם 

יש בזה צורך לגדול בלבד, וכל שכן אם יש בזה צורך לקטן”. ובהערה )שם ס”ק 13( כתב 

שההיתר לצורך קטן במקום מחלוקת הוא מאחר ופסקו הראשונים )רשב”א יבמות קיד 

א, ריטב”א ומאירי עירובין מ ב, חדושי הר”ן ראש השנה לג א( שכל שהוא לצורך קטן אין לחשוש 

בו ל’דלמא אתי למסרך’.

ודין המתנה הוא מדרבנן ויש בו מחלוקת. לכן נראה שניתן להקל לקטן כפי שראינו 

לעיל לחלק בין גילאים שונים, לפי רמת ההבנה של הילד ולפי הצורך שלו באוכל.

מעתה לא נותר אלא לברר את הכרעת הפוסקים בשאלה זו. ומצאנו חמש תשובות 

בעניין, ונביא את מסקנותיהם.

א. שו”ת חלקת יעקב )יו”ד סי’ טז( - להמתין לכל הפחות שעה אולם “דא ודאי אם יש 

בקל ליתן לו דברים אחרים שיתהנה מזה התינוק במקום מאכלי החלב, והתינוק 

יתאוה לזה גם כן כמו למאכלי החלב, יש למנוע אותו מחלב - אבל כשאין לו תאוה 
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לדברים אחרים ואם לא יתנו לו מאכל חלב לא יאכל, פשיטא לפי עניות דעתי דאין 

איסור בדבר, ואפשר גם מצוה”

- “ולכן בקטנותם יסביר לו שאסור לאכול בשר  )ח”י סי’ צו(  ב. שו”ת משנה הלכות 

וחלב יחד באפיקורן ואחר כך לאט לאט ירגילוהו להפסיק קצת וכשיראה שכבר 

נתחזק ויכול לסבול אז יחנכו שעות כשאר כל אדם”.

ג. שו”ת תשובות והנהגות )כרך א סי’ תלה( - “נראה דמיד כשמבין ענין האיסור של חלב 

אחר בשר )אפילו בשנתיים( כבר ראוי לחנכו דומיא דכל מצות חינוך דאיסורין... 

ויש להמתין שיעור שעה )אחרי קינוח והדחה(... אבל כשמגיע לבן חמש או שש 

שזהו גיל חינוך למצוות... ראוי להתחיל לחנכו יותר עד ג’ שעות, ולערך בבן תשע 

או עשר ו’ שעות. ובחכמת אדם )כלל מ דין יג( מקיל בחולה קצת אחרי שהיית שעה 

והוא הדין בקטן, אבל קצת חינוך צריך וראוי על כל פנים כשהוא עוד קטן לדקדק 

מאד לחנכו שימתין כבר אז שש שעות דוקא”.

וודאי שאפשר להקל  - די להמתין שעה אחת.  יו”ד סי’ ד(  )ח”א  יביע אומר  ד. שו”ת 

מסעודה לסעודה אפילו אם אין שש שעות.

ה. שו”ת שבט הלוי )ח”ד סי’ פד( - קטן שהגדיל קצת, מותר לתת לו חלבי שעה אחרי 

אכילת בשר עוף.

יג. המתנה אחר לקיחת ויטמין עשוי מכבד

ישנם ויטמינים שונים שחלק מהרכיבים בהם הוא כבד. האם מי שלוקח ויטמינים 

אלו צריך להמתין אחר לקיחתם קודם שיאכל חלבי?

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל דן בשאלה זולז, והעלה להתיר מכמה טעמים:

1. בויטמינים, לא נשאר בשר בשיניים מאחר ובולעים אותם בלי לעיסה. כמו כן לא 

נשאר טעם בגרון. לכן אף אחת מהסיבות המובאות בראשונים לדין המתנה, לא 

מתקיימת במקרה זהלח.

2. למרות שבתבשיל בשרי, לא קיימות הסיבות הנ"ל, ובכל זאת המנהג להחמירלט. 
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שנית,  אותם.  אוכלים  ולא  אותם  ובולעים  מאחר  ראשית,  שונה.  זה  בויטמינים 

מאחר ולא היה בהם מנהג להחמיר, כיון שזוהי המצאה חדשה.

בסיר  שהתבשל  לתבשיל  דומה  זה  חלש,  בויטמין  שנמצא  וטעם הכבד  3. מאחר 

בשרימ, שלא צריך להמתין אחריו כי טעמו מוקלש, כלומר חלש.

— מקור הברכה —

לז. בשו”ת אגרות משה )יו”ד ח”ב סי’ כו( נשאל, “בדבר הווייטאמין שנעשו מכבד של 

בהמות כשרות אם מותר לבלוע אותם אחר אכילת חלב?”

והשיב, “הנה זה ודאי אינו כלום דאחר חלב מותר לאכול בשר. ואולי כוונת מעלת 

כבודו הוא אחר גבינה קשה שיש להחמיר שלא לאכול בשר, אבל זהו רק לחומרא 

והיה  ב(.  סע’  פט  )סי’  ברמ”א  כדאיתא  קשה  גבינה  אחר  אפילו  מותר  הדין  שמעיקר 

מיני חלב אחר בליעת  - אם מותר לאכול  כבודו לשאול דעדיפא מינה  לו למעלת 

הווייטאמין”.

והולך ומונה הגר”מ פיינשטיין זצ”ל סברות להתיר:

א. בויטמינים לא נשאר טעם בגרון ולא שאריות בין השיניים - “ופשוט שגם בזה 

מותר שליכא בזה הטעמים שהוזכרו בט”ז )ס”ק א( ובש”ך )ס”ק ב(”.

ב. יש הבדל בין ויטמינים לתבשיל בשרי - “ואף מטעם לא פלוג דמסתבר דמחמת 

זה נוהגין שלא לאכול גם אחר תבשיל של בשר אף לא תבשיל של חלב אף דמשמע 

שלא נמשך טעם מתבשיל וליכא גם כן ב’ הטעמים, דהא לא יפלגו במציאות, אלא 

שלהאוסרין הוא משום לא פלוג, נמי בווייטאמין שאינו דבר הנאכל אלא הנבלע אין 

שייך גם לא פלוג בזה. ואף אם אחד ישנה מדרך העולם וילעוס הווייטאמין נמי אין 

לאסור כיון שעל ווייטאמינס ליכא האיסור.

וגם כיון שבווייטאמינס לא היה מנהג משום שלא היה זה עד איזה שנים זה לא כבר 

לא שייך לאסור מצד המנהג דתבשיל אחר תבשיל”.

טעם  בו  שיש  שאף  מצינו  בתבשיל  “וגם   - קלוש  בויטמין  הנמצא  הכבד  טעם  ג. 

האוסרו כמו בנתבשל בקדרה של בשר שלא הודחה שיש קצת ממשות של איסור 

שאסור לאכול עם גבינה ומכל מקום שרי לאכול גבינה אחריו כמפורש בש”ך )סי’ 
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או  ידי בשול  נותן טעם על  בר  נותן טעם  וכן אף למאן דאמר שאסור  יט(.  פט ס”ק 

שנתבשל דבר חריף שלכולי עלמא אסור, נמי שרי לאכול אחריו גבינה כמפורש 

ברבי עקיבא איגר שם כיון שאין בו טעם גדול, ואם כן כל שכן שאין לאסור לאכול 

גבינה אחר הווייטאמין שיש בו קצת מכבד, אף אם נימא שיש מהכבד דבר הנותן 

טעם קצת ובפרט שלא ברור שיש שם חשיבות טעם לאסור אף כשנעשו מכבדים 

של בהמות שנתנבלו וצריך לעיין בזה לדינא. ולכן לאכול גבינה אחר ווייטאמינס 

של כבד אין מקום לחוש כלל, וכל שכן שמותר לבלוע אותם אחר גבינה אף קשה, 

וגם בלא קנוח והדחת פיו”.

דיון דומה לזה התעורר גם במציאות הפוכה. יש תרופות שבהם מעורב ‘סוכר חלב’ 

ונשאלו הפוסקים האם מותר לקחת תרופות אלו בזמן אכלת בשר או אחריו.

וכמה  “סוכר חלב שמעורב בכמות קטן בכמה  קיח( כתב,  סי’  )ח”ז  הלוי  בשו”ת שבט 

כדורי תרופות מהו שיהיה גורם לאסרה עם אכילת בשר אשר מי שהוא הרעיש בזה. 

לפי הנשמע ממומחה ירא אלוקים באמת הסוכר הזה נעשה מנסיובי דחלבא על ידי 

שמאדים כל חלקי המים ונשאר סוכר זה, בעניותי מסברא אינו עוד בכלל חלב כלל 

מהתורה על כל פנים, ואינו דומה לאבקת חלב דהתם על ידי התהליך עשיתו נשאר 

עיקר החלב אלא שנתיבש וחוזר שוב על ידי תערובת מים להקרא חלב גמור, מה 

שאין כן סוכר חלב שנשארים רק חלקי סוכר שבחלב )הנסיובי( ועוד בנסיובי עצמה 

איכא ב’ דעות בשו”ע )סי’ פז( אם הוא חלב מהתורה.

ואפילו לדידן שמחמירים דרק מימי חלב אינו חלב, לא מי חלב כמבואר בפוסקים 

)סי’ פז שם וסי’ פא(, מכל מקום לענין אכילת בשר בחלב שהוא רק בתערובת קטן תוך 

הכדורים, וגם איכא כמה דעות ביו”ד סי’ פט דתבשיל של גבינה עדיף מגבינה עצמה 

- על כל פנים לענין לאכול בזה אחר זה, ואם כן אפשר לקחת התרופה על כל פנים 

התיר  א(  סע’  פט  )סי’  הרמ”א  דהא  להמתין  צריך  דאין  ופשיטא  בשר,  סעודת  אחרי 

מעיקר הדין על כל פנים אחרי ברכת המזון מיד. 

אבל מעיקר ההלכה יראה דאין בתערובת מיעוט של חלב סוכר זה חשש על כל פנים 

האר”י  בשם  מביא  כה(  ס”ק  פז  )סי’  תשובה  בדרכי  ועיין  סכנה.  בו  שאין  חולה  במקום 

זי”ע בשעה”מ פרשת משפטים שכתב שראה מחמירים שלא לאכול צוקער הנעשה 

מקנים מתוקים עם בשר לפי שהאומנים מתקנים אותו על ידי שמכניסים בו חלב 

עוד  יעש”ה  ביחד  בשר  עם  אותו  שאכל  ז”ל  האר”י  למורי  ראיתי  ואני  וכתב  עזים, 

לענין זה” ]עד כאן משו”ת שבט הלוי[.
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ונראה להביא עוד סברה להקל בדין זה ממה שהתיר בערוך השלחן )סי’ פט סע’ ז( לנער 

כחוש להמתין רק שעה אחת )ראה לעיל ס”ק לד(, ולכאורה מי שזקוק לויטמינים יכול 

להקל מחמת זה.

כדורים  לקיחת  לפני  שעה  להמתין  פסק  עו(  סי’  )חי”ז  אליעזר  ציץ  בשו”ת  מאידך, 

וז”ל, “ לשאלתו השניה אם אפשר לקחת את הכדורים  שמעורב בהם סוכר חלבי, 

יחד עם ארוחה של בשר, כי לפי ההוראה הרפואית צריכים לקחתם בשעת הארוחות 

ואז יפעלו הפעולה הטובה והמועילה. תשובתי על כך היא, אין לערב את הכדורים 

במרק חם של בשר, וכדומה, אבל אפשר לקבלם ולבולעם או רבע שעה לפני ארוחת 

הבשר, או שעה לאחר הארוחה, בצורה זו אפשר להתיר בהחלט”. 

לח. עיין לעיל ס”ק לה.

לט. בגמ’ במסכת חולין )קה ב( למדנו “אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא 

בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה”.

ובראשונים מצאנו כמה פירושים מהו ‘בין תבשיל לתבשיל’.

שבין  מפרשים  שיש  הביאו  ז(  סי’  פ”ח  )חולין  וברא”ש  שנו(  לא  ד”ה  שם  )חולין  בתוס’  א. 

ובין תבשיל חלב לתבשיל  בין תבשיל בשר לתבשיל בשר  תבשיל לתבשיל הוא 

חלב ובזה הוא רשות ליטול ידיים אבל בין תבשיל גבינה לתבשיל של בשר חובה 

לסעודה  עד  להמתין  צריך  שאחריו  לגבינה  בשר  של  תבשיל  ובין  ידיים,  ליטול 

האחרת.

)תוס’ שם( ביאר שבין תבשיל לתבשיל הוא בין תבשיל של בשר לתבשיל  ב. ר”ת 

של גבינה יש רשות ליטול ידיים. ולפי שאין הבשר והגבינה בעין אלא יש רק טעם 

לא החמירו שתהיה חובה ליטול ידיים ביניהם. אבל אם רוצה לאכול גבינה אחרי 

תבשיל של בשר חייב ליטול ידיו, ויש אומרים שיש איסור גם בבשר אחרי גבינה 

וצריך ליטול ידיו גם בזה.

ג. במרדכי )חולין סי’ תרפז( כתב “ראיתי מורי שאסר לאכול גבינה אחר ביצים מטוגנים 

בשומן משום גזירה אטו בשר בחלב”. וכתב עליו הבית יוסף “וכן נהגו העולם שלא 

לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כלל ואין לפרוץ גדר”.

)או”ח סי’ קעג( נטה לדברי ר”ת לכן כתב “מים אמצעיים רשות, אמר רב נחמן  ובטור 

לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה פירוש בין תבשיל 

כיון שאין  ליטול  אין צריך  גבינה  והשני של  היה הראשון של בשר  לתבשיל אפילו 

הבשר בעין ואין בו אלא טעם וגם הב’ אין בו אלא טעם גבינה אבל אם אכל אחר 
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התבשיל של בשר הגבינה בעין חובה הוא ליטול”.

והשו”ע פסק “אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה, והנטילה 

ביניהם אינה אלא רשות. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או 

הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו”.

ורמ”א הביא מהגהות שערי דורא שיש אומרים שצריך נטילה בין תבשיל של בשר 

לתבשיל של חלב ואינו רק רשות בעלמא.

ובכל אופן סיים רמ”א בשם האיסור והיתר הארוך )כלל מ סי’ י( “ונהגו עכשיו להחמיר 

שלא לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כמו אחר בשר עצמו ואין לשנות ולפרוץ 

גדר”. והוא כדברי הבית יוסף לעיל.

מ. עי’ לקמן סי’ כד.

יד. המתנה מסוף הסעודה או מסוף אכילת הבשר?

שאלה ידועה בדיני המתנה בין בשר לחלב, היא, ממתי מונים את זמן ההמתנה. האם 

מונים מסוף הסעודה שאכל בה בשר, או מסוף אכילת הבשר, אף על פי שהסעודה 

נמשכה אחר כך?

שאלה זו נתונה במחלוקת אחרונים.

לדעת ה'ערוך השלחן', יש להמתין מסוף הסעודה. טעמו הוא, שבגמרא ממנה נלמד 

דין המתנה מוזכר שמר עוקבא המתין ‘מסעודה לסעודה'מא. לעומתו, ה'דגול מרבבה' 

סובר שיש להמתין מסוף אכילת הבשרמב.

למעשה דעת רוב הפוסקים כדגול מרבבה להמתין מסוף אכילת הבשרמג.

— מקור הברכה —

מסוף  הוא  שעות  שש  שההמתנה  “ודע  ד(,  סע’  פט  )סי’  השלחן  בערוך  כתב  מא. 

הסעודה של בשר עד תחלת הסעודה של חלב ואף אם בעת התחלת הסעודה לא 
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יאכל חלב או שבסוף סעודת הבשר לא אכל בשר מפני שבגמרא הקפידו מסעודה 

לסעודה עיין שם”.

בשר  שאכל  שמי  נראין הדברים  מקום  “ומכל  אמר(  ד”ה  ב  לז  )חולין  הר”ן  מב. כתב 

ושהה קצת ואחר כך מצא בשר בין שיניו שאינו צריך שהייה כדי סעודה מאותו זמן 

שנטל הבשר משם אלא מאכילה ראשונה חשבינן ליה לזמן שהייה ומיהו קנוח הפה 

מיהת משמע דבעינן”. והביאו הש”ך )סי’ פט ס”ק ג(.

ובדגול מרבבה )גיליון השו”ע סי’ פט סע’ א( דייק מדבריו “מכאן משמע להדיא דשש שעות 

היינו מסוף אכילת הבשר עד תחילת סעודת הגבינה, שהרי מדהוצרך לפרש שאין 

צריך להמתין משעת הסרה, משמע אבל מסוף אכילה על כל פנים צריך להמתין. 

וכן מוכח בשורש הדין שבגמרא )חולין קה א( ‘ואילו אנא בסעודה אחריתא אכילנא’, 

וכתב הרמב”ם סוף פרק ט מהלכות מאכלות אסורות שהוא כמו שש שעות, והנה לא 

מצינו מאיזה מקום למד הרמב”ם שהוא שש שעות, והלחם משנה פירש הדבר, דמר 

עוקבא שאמר בסעודה אחריתא, תלמיד חכם הוה, וזמן סעודה שלו בשעה שישית, 

והמתין עד הערב, עיין בלחם משנה. והרי סעודת תלמיד חכם היינו בשעה שישית 

)פסחים יב ב( משמע לי שהתחלת הסעודה היא בשעה שישית, וכן מפורש בבית יוסף 

)חו”מ סי’ ה(. ואף שהסמ”ע )שם ס”ק י( דחה קושית הבית יוסף, היינו שאם יושבים בדין 

יכולים לאחר הסעודה עד סוף שעה ששית ולא גרע מטעם מידי, אבל מודה הסמ”ע 

שעיקר זמן סעודה הוא בשעה ששית ממש. אם כן זמן סעודה היא בשעה ששית, 

ומסוף הסעודה עד הערב שש שעות”.

מג. כך פסקו הדרכי תשובה )סי’ פט ס”ק ד(, הכף החיים )סי’ פט ס”ק ט( וראה גם ב’בבדי 

השולחן’ )סי’ פט ס”ק ז ובביאורים ד”ה שישהה(.

ובשו”ת משנה הלכות )ח”ה סי’ צז( כתב, “מפקפק במה שאמרו ביו”ד )סי’ פט( דלא יאכל 

חלב בתוך שש שעות שאכל בשר אי היינו משעת האכילה או משעת ברכת המזון, 

ומביא דעת הערוך השלחן )סי’ פט סע’ ד בסופו( שמצריך שש שעות מסוף הסעודה של 

בשר עד תחילת הסעודה של חלב אף אם בעת התחלת הסעודה לא יאכל חלב או 

בסוף הסעודת הבשר לא אכל בשר. ותמה דמנא ליה הא, והאריך שם במכתבו.
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נפקא  אין  נמי  השלחן  ולערוך  השלחן,  הערוך  בכוונת  יפה  כיון  לא  הסליחה  לאחר 

מינא אי בירך ברכת המזון תיכף או לאחר כן ואף אם המתין זמן שיכול להמתין ולא 

ז באותו  וכן כתב להדיא שם בסעיף  בירך רק בשעה ששית ומיד אכל חלב מותר, 

דבור וז”ל, ואין חלוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון או אחר כך, ואף דכתב כן 

מדברי רמ”א עצם הדין אפילו לדידן דצריכין להמתין שש שעות כן הוא ובזה ליכא 

חולק וזה פשוט.

ומה שכתב הערוך השלחן בסעיף ד ‘תחלת הסעודה וסוף הסעודה’ אין הכוונה ברכת 

אכל  עוד  הסעודה  ובאותה  שש  בשעה  בשר  אכל  למשל  שאם  כוונתו  אלא  המזון 

תפוחי אדמה או שאר דברים ולא השלים הסעודה עד חצי שעה שאחר כך, מתחיל 

למנות השש שעות מסוף האכילה של אותה הסעודה היינו שש וחצי אף שלא בירך 

עדיין וזה פשוט.

ומיהו גם בזה לכאורה צריך עיון, דמנא לן הא, ואף דבגמרא אמרו מסעודה לסעודה, 

הרי הש”ך הביא בשם התורת חטאת, דאין צריך להמתין אלא מאכילת הבשר וכן 

מבואר באמת שם )כלל עו סע’ א( בסופו וז”ל, וכתב הר”ן לענין שיעור ו’ שעות דחשבינן 

ציין  ויפה  הבשר  אכילת  היינו  האכילה  עיקר  לשון  והנה  האכילה.  עיקר  מזמן  להו 

כבוד תורתו לדגול מרבבה שגם כן מבואר דשש שעות הוא מסוף אכילת הבשר עד 

תחילת סעודת הגבינה. והגם שבסוף דברי הדגול מרבבה יש לפלפל במה שחלק על 

הסמ”ע עיין שם, מכל מקום לדינא נראה ודאי צדקו דבריו דמסוף אכילת בשר מונין 

השש שעות”.
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טו. שינה במקום המתנה

מסופר על ה'חת"ם סופר':

שש  להמתין  שיש  להלכה  שנפסק  שמה  לו  התחדש  בחלב,  בשר  הלכות  כשלמד 

ישן,  האכילה  ואחרי  בלילה  שאוכל  מי  אבל  ביום.  שאכל  למי  דווקא  זה  שעות, 

השינה  ידי  שעל  מאחר  שעות,  שש  עברו  שלא  אפילו  חלב  לשתות  יכול  כשיקום 

האוכל מתעכל מהר יותר )דבר שהרפואה היום אינה מסכימה איתו(.

את חידושו זה, חשב החת"ם סופר לממש הלכה למעשה ופעם אחת אחרי שאכל 

בשר בלילה, הכין לו כלי עם חלב על מנת להכין ממנו קפה ולשתותו כשיקום. כשקם 

ללמוד, לקח את הכלי שהיה בו החלב והניח אותו על האש, לחימום. כשהניחו, נשבר 

הכלי ונשפך החלב.

אמר החת"ם סופר: “רואה אני שמן השמים אין מסכימים להוראתי זו"מד.

רובם  מסקנת  בפוסקים.  נידונה  ההמתנה,  זמן  את  ממעטת  שינה  האם  זו,  שאלה 

שש  להמתין  צריך  מקרה  ובכל  ההמתנה  את  ממעטת  אינה  שהשינה  היא  ככולם 

שעותמה.

— מקור הברכה —

מד. סיפור זה מובא בספר ‘מנהגי רבותינו והליכותיהם - רבינו החת”ם סופר’ )פרק 

כו ס”ק קיט(, בשם ספר ‘זכרון למשה’, שכתבו משם תלמידו של החת”ם סופר, הגאון 

רבי דניאל פרוסטיץ אב”ד פרעשבורג.

על  שומר  הקב”ה  כיצד  רואים  בהם  סיפורים  שני  עוד  להביא  מעניין  זה  בהקשר 

המדקדקים במאכלות אסורות שלא יבוא מכשול לפיהם.

א. הסיפור הראשון מובא גם הוא בספר הנ”ל )פרק כ ס”ק פט, שהעתיקו מספר ‘חכמת חיים’ 

על התורה פרשת שמיני עמוד פקט( משם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ”ל ששמעו מרבו 

‘הכתב סופר’.

לפרנסתם בהעברת  שעסקו  מתלמידי החת”ס,  סוחרים  שני  התגוררו  “בפרשבורג 
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שם  ונעצרו  ספרד  של  לחופה  ספינתם  התקרבה  אחת  פעם  הים,  למדינת  סחורה 

גנובה. באותה תקופה עדיין שררו בספרד מעט מחוקי  בחשד שסוחרים בסחורה 

להתיחסות  זכו  ואכן  יהדותם,  את  הסוחרים  הסתירו  לכן  הארורה,  האינקוויזיציה 

החקירות  גמר  עד  בביתו  שיארחו  המס  מפקידי  לפקיד  אחד  כל  ונמסרו  בכבוד 

והבירורים.

ויין, אבל הפקיד הבחין באורח שמחויר ורועד,  הסוחרים הוזמנו לסעודה של בשר 

ומיד הבין שהאורח שלפניו יהודי הוא ותפסו בידו והורידו למרתף, ואמר לו מפחדך 

והכל  האנוסים  מצאצאי  ישראל  מזרע  אני  אף  כמוך,  כמוני  יהודי,  שהנך  מבין  אני 

כשר, ולאות אמת הראה לו את סכין השחיטה. הסוחר השני לא אירע לו כן, ומחמת 

פחד מות לא גילה את יהדותו ובאונס אכל את הבשר.

כששמע הסוחר השני את הנס שאירע לחבירו והוא לא זכה לכך פרץ בבכי רב על 

לו  וסיפרו  החת”ס  מרן  לרבם  נכנסו  לפרעשבורג  כשחזרו  פיגולים.  בבשר  שנכשל 

פשעי  מה  בשאלתו  לבו  מכאב  גנח  השני  כשהסוחר  עלייהו,  דעדו  ההרפתקאות 

וחטאתי שלא זכיתי שיארע לי נס ונגעלתי במאכלות אסורות.

נענה מרן החתם סופר ושאלו: האם תוכל להזכר אם נכשלת פעם אחת בימי חייך 

נזכר  שהוא  התלמיד  ענה  בדבר  שהרהר  אחר  טריפה.  חשש  בה  שהיה  באכילה 

בידי היתר הוראה  וכיון שהיה  עוף עם שאלה,  זוגתו  לפניו  נישואיו הביאה  שאחרי 

פסקתי שהעוף כשר, זוגתי שעדיין היה ליבה נוקפה בהוראתי שאלה את השאלה 

לרב אחר שלא רצה להכשירו, אבל אני בטוח הייתי בהוראתי, הוריתי לזוגתי לבשל 

את העוף ואכלתי ממנו.

אמר לו מרן החתם סופר: כך מקובלני ממורי ז”ל )רבי נתן אדלר זצ”ל(, שמי שנזהר 

כל ימיו מלהכניס לפיו אכילה עם פקפוק של שאלה, מן השמיים שומרים עליו, שלא 

יכשל במאכל איסור אפלו מתוך אונס. וכנראה שחברך אכן נזהר מזה, ולפיכך זכה 

לזה הנס”.

ופרישותו. לסיפור  זהירותו  ‘הגאון מוילנא’, דרך הנהגתו,  ב. הסיפור השני הוא על 

זה כמה מקורות, כאן נביא את לשונו היפה של הרה”ג יהודה לייב הכהן מיימון זצ”ל 

בספרו תולדות הגר”א )עמ’ צה. הובא גם בספר שרי המאה כרך ב עמ’ 20(.

“בשכנותו של הגר”א גר חייט אחד, יהודי תמים וירא שמיים, אבל עני ואביון ומטופל 
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בילדים. והנה באחד מערבי שבתות של ימות החורף הקצרים, עלה בידי חייט מסכן 

זה לקנות עוף לכבוד שבת, שחטו אצל אחד השובי”ם והביאו לביתו בלב שמח. אשת 

החייט הדיחה ומלחה את העוף ונחפזה לבשלו מבעוד יום, אבל מתוך פזיזות טעתה 

ותחבה כף של חלב לתוך קדרת הבשר ונתעוררה שאלה של תערובת בשר בחלב.

הלך החייט לבית הרב רבי שמואל )רבה של וילנא( לשאול את חוות דעתו בשאלה זו. אך 

הדרך מדירתו של החייט לבית הרב רבי שמואל היתה רחוקה והיום קצר, והנה נזכרה 

אשת החייט, כי באותה חצר דר הגר”א והלכה לשאול את השאלה מפיו. לבקשת 

האשה העניה נזדקק הגר”א לשאלה זו ופסק לאיסור. בינתיים חזר החייט מבית הרב 

ובשורת שמחה בפיו: הכל כשר. אשת החייט עמדה נבוכה ולא ידעה כיצד לנהוג. 

סיפרה את הדברים לבעלה, והלה חזר לבית רבי שמואל וסיפר לו, כי הגר”א פסק 

לחומרא והטריף. נאנח רבי שמואל ואמר לו: לך לביתך ואכול בשמחה תבשילך, ואני 

והגר”א נבוא יחד הערב לטעום מן המטעמים שהכינה אשתך.

בליל שבת, לאחר הסעודה, נכנס רבי שמואל לבית הגר”א ואמר לו בדחילו ורחימו: 

שאני  ומכיון  דאתרא,  מרא  הנני  אני  אבל  רגליו,  כפות  תחת  אני  עפר  ורבי,  מורי 

הכשרתי את השאלה שנפלה בביתו של אותו חייט הדר בשכנותו, הלכה כמותי, וכדי 

שלא יחולל כבוד הרבנות, אני מבקש את כבוד תורתו ללכת איתי יחד לבית החייט, 

ושנינו נטעם מתבשיל זה שהכשרתי. אם הרב דמתא דורש זאת ממני, השיב הגר”א, 

חייב אני להכנע לו, הבה ונלך. הם נכנסו לבית החייט ורבי שמואל ביקש לטעום מן 

בתוכה  עוף  וחתיכה  קערה  לקחה  החייט  אשת  שבת.  לכבוד  הכינו  אשר  התבשיל 

להגיש לפני האורחים החשובים, אבל מתוך גילה ורעדה נכשלה בדרך הלוכה ודחפה 

לתוך  נפל  ֵחלב  של  ונר  השולחן,  על  עמדה  אשר  שבת  של  המנורה  את  במרפקה 

הקערה. נבהלו בני הבית ובתוכם גם רבי שמואל.

הוא נגש אל הגר”א ואמר לו: יסלח לי רבי ומורי. מן השמיים הוכיחו, כי טעיתי והלכה 

כמותו  הלכה  בודאי  להיתר  שפסק  דאתרא  מרא  הגר”א,  החזיר  ולא,  לא  כמותו. 

יורוך...  פי התורה אשר  ‘על  יא(  יז  )דברים  וחייבים לשמוע בקולו כמו שכתוב בתורה 

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל’, אבל מכיון שאני הוריתי לאיסור, הרי 

לגבי דידי, תבשיל זה הוא בבחינת ‘שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא’, לפיכך מנעוני 

מן השמים, שלא אכשל בדבר שאסרתי”.
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מה. כתב הרב גיורא ברנר שליט”א בחוברת ‘טעמו וראו’ )עמ’ 50 -51(, “כתוב בספר 

ויעש אברהם )מנהגי הגאון ר’ אברהם מטכנוב זצ”ל סי’ נא( בחג השבועות רציתי לאכול מאכלי 

חלב, אבל לא עברו עוד שש שעות מאכילת בשר. ושמעתי אומרים כי בחג השבועות 

מקילים בזה28, ושאלתי את רבינו זקני זצ”ל ואמר לי אם ישנת בצהרים יכול אתה 

לאכול מאכלי חלב. ושמעתי שכן הורה דודי הגאון הקדוש מו”ר דוב בעריש זצ”ל 

מביאלא, והתיר לשתות משקה טהע עם חלב בבוקר השכם אף שלא עברו עוד שש 

שעות מאכילת בשר בערב ובלי ספק קבל כן מאביו רבינו זקני זצ”ל” והדברים הובאו 

גם בספר פסקי תשובה )סי’ רפה(.

ידי שינה בנתיים  “ועל  )סי’ פט סע’ א( שכתב  ומצאנו גם בדעת קדשים מבוטשאטש 

בהגהות  ואמנם  שתיים”,  או  שעה  בפחות  די  פנים  כל  שעל  קולא  צד  כן  גם  אולי 

בלשון  המדקדק  )ולענ”ד  עיון  בצריך  דבריו  הניח  שם(  קדושים  הדעת  )על  מעט  מקדש 

הדעת קדושים בכללותם שם יראה שמה שכתב לגבי שינה אינו כהיתר מעליא אלא 

כצירוף בלבד(.

ובהגהות עטרת זקנים )על הויעש אברהם שם ס”ק קנה( כתב “לא מצאתי יסוד לזה. ושמא 

טעמו דעיקר כפירוש רש”י ז”ל )חולין קח א( דהטעם משום דהבשר מוציא שומן והוא 

בהמתנת  דסגי  כהפוסקים  פוסק  ז”ל  דהרמ”א  וכיון  בטעמו.  ומאריך  בפה  נדבק 

שעה אחת וכתב שכן המנהג בזמנו, אלא שנהגו עתה להחמיר כהרי”ף ורמב”ם ז”ל 

דבעינן ו’ שעות. ואם כן כשישן וטבע השינה להיטיב העיכול ולמהרו להתעכל. יש 

לסמוך על התוס’ וראבי”ה והגהות מיימוני והגהות אשר”י דסברי דסגי בשעה אחת” 

]ולענ”ד יש להעיר ממה שידוע בימנו שהדברים הפוכים והשינה דווקא מעכבת את 

העיכול ולא מזרזת את העיכול.[

תלא(  סי’  )ח”א  והנהגות  תשובות  ובשו”ת  זו,  קולא  נזכרה  לא  הפוסקים  ברוב  ואמנם 

הביא מהחת”ם סופר שמתחילה חשב גם הוא להקל בזה אך אחר כך חזר בו ואסר, 

ולכן כתב התשובות והנהגות שאין להקל כדברי הויעש אברהם”. ]עד כאן מהחוברת 

הנ”ל[

ונפסק  שעות  שש  להמתנת  טעמים  שני  בראשונים  מצאנו  שהרי  להוסיף,  ונראה 

28. בעניין האם יש להקל בהמתנה בין בשר לחלב בשבועות, ראה בנספח ב.
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כשתיהם וכפי שכתב הטור )סי’ פט(, “לפי שהבשר מוציא שומן ומושך טעם עד זמן 

ארוך ולפי זה הטעם אם לא אכלו אלא שלעסו לתינוק אין צריך להמתין דכיון שלא 

אכלו אינו מוציא טעם, והרמב”ם נתן טעם לשהייה משום בשר שבין השינים ולפי 

והלועס לתינוק  בין השינים  דבריו לאחר ששהה כשיעור מותר אפילו נשאר בשר 

צריך להמתין וטוב לאחוז בחומרי ב’ הטעמים”.

גבינה  יאכל  לא  ועוף,  חיה  של  אפילו  בשר,  “אכל  א(,  סע’  פט  )סי’  השו”ע  פסק  וכך 

אחריו עד שישהה שש שעות. ואפילו אם שהה כשיעור, אם יש בשר בין השינים, 

צריך להסירו. והלועס לתינוק, צריך להמתין”. הרי שגם הוא פסק את חומרת שני 

הטעמים.

ולפי זה לא שייך להקל בשינה, שהרי גם אם העיכול מהיר יותר, ועל ידי כך הטעם 

נגמר בפחות משש שעות, עדיין, יש לחשוש לטעם הרמב”ם שיש בשר בין השיניים 

ולזה השינה לא מועילה ואין להקל.

טז. בירך על מאכל חלבי לאחר אכילת בשר

כבר למדנו שאחרי אכילת בשר יש להמתין לפי רוב הדעות שש שעות.

שאלה מעניינת מתעוררת במקרה הבא:

ובירך בטעות על מאכל  ובתוך שש השעות שאחר האכילה, שכח  אדם אכל בשר 

חלבי.

מה יעשה? אם יאכל, נמצא שאכל מאכל חלבי בזמן שהיה אסור בכך. אולם, אם לא 

יאכל, נמצא שבירך ברכה לבטלה?

הפוסקים חלוקים בשאלה זו:

א. דעת הלבושי מרדכי והשדי חמד - עדיף שלא יאכל ויעבור על ברכה לבטלה 

מאשר שיאכל ויעבור על איסור אכילת חלב אחרי בשר. השדי חמד מנמק זאת 

קורה  זה  בברכה  אולם  בפועל,  האיסור  את  מפר  הוא  האכילה  שבמעשה  בכך 

ממילא )מאחר וכשבירך עשה זאת בטעות(.

אמנם, השדי חמד מסייג את האיסור, באופן שאם עברו ארבע שעות מהאכילה - 
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עדיף שיאכל, לפי שיש שיטות שחשבון שש שעות הוא בשעות זמניות, ובחורף 

שש שעות זמניות הם ארבע שעות קבועותמו.

ב. דעת היביע אומר ורוב הפוסקים - עדיף שיאכל מעט ולא יעבור על איסור ברכה 

לבטלה, למרות שבאכילה זו עובר על האיסור לאכול חלב אחרי אכילת בשר. אחד 

הטעמים שהביא היביע אומר הוא שמאחר ויש ראשונים המתירים לאכול חלבי 

זאת איסור ברכה לבטלה הוא  ולעומת  וסילוק השולחן,  מיד אחרי ברכת המזון 

חמור )שיש אומרים שהוא לאו דאורייתא(, עדיף שלא יעבור על ברכה לבטלה 

מאשר שלא יעבור על איסור אכילת חלב אחרי אכילת בשרמז.

— מקור הברכה —

בשר  שאכל  אחר  “אם  יב(,  סי’  בחלב  בשר  מערכת  דינים,  )אסיפת  חמד  בשדי  כתב  מו. 

ועברו כמו ד’ שעות בימות החורף, שכח ובירך על גבינה קשה ונזכר קודם שאכלו 

בעודו בפיו, מותר לבלוע מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה דהא לדעת הפרי חדש 

בימות החורף סגי בד’ שעות.

ועם שהאחרונים הלעיגו על מי שרצה לפסוק בזה כפרי חדש, מכל מקום בנדון דידן 

זכור לאברהם בדף  כולי עלמא מודו כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. כך כתב הרב 

קפח ע”ב, שעשה כן בדידיה, דהכי הוה עובדא, כן יעויין שם.

ומספקא לי בכוונתו אם הוא באופן דליכא למאן דאמר דשרי )דתכף לאכילת בשר 

שכח ובירך על גבינה קשה( אם גם בזה מתיר משום שלא תהיה ברכתו לבטלה )אלא 

דעובדא דידיה הכי הוה(, או דילמא בכי האי גוונא מודה דאסור לו לאכול ולא יחוש 

לברכה לבטלה?

וצד זה נראה יותר בדעתו, שהרי הוא עצמו בחלק אורח חיים במערכת תענית דף 

קנו ע”ב, הביא מחלוקת הפוסקים במי ששרוי בתענית ושכח ובירך על האוכל ונזכר 

ויש  יאבד בזה תעניתו,  ולא  טרם שאכלו, דיש סוברים דיאכל מעט משום הברכה 

סוברים דלא יאכל כלל ולא יחוש לברכה שתעשה לבטלה ממילא. ומתבאר שם דכן 

דעת רבני האחרונים.

והוא הדין לנידון זה, יש לומר דאסור לו לאכול ולא יחוש על שתהיה ברכתו לבטלה. 



    101        

סימן טז בירך על מאכל חלבי לאחר אכילת בשר

אהא  נודר  לענין  ה  סי’  התשובות  בחלק  לחזקיהו  מכתב  בספר  שכתבתי  מה  ועיין 

בתענית עד שאשנה פרק זה ושכח ובירך על האוכל טרם שלמד, הן לו הובא שם 

דברי רבני האחרונים לדעת מה יעשה ישראל, ומתבאר דדעת הסוברים שלא יאכל 

עד שישנה, דמוטב שיעבור על איסור ברכה לבטלה שנעשית מאליה בלי מתכוין 

ממה שיעבור בקום עשה על נדרו, היא אפילו באיסור דרבנן בעלמא, כמו כן בנידון 

דידן אין לו לעבור עליו משום חשש שלא תהיה ברכתו לבטלה”.

ובשו”ת לבושי מרדכי )יו”ד מה”ת סי’ קסז ס”ק א( העלה כדברי השדי חמד, ומסקנתו היא 

שלא יטעם מהמאכל החלבי, אלא יאמר “ברוך שם כבוד וכו’” )עי’ שו”ע או”ח סי’ רו סע’ ו(.

ובכף החיים )סי’ פט ס”ק ו( כתב, “בדידי הוה עובדא שלאחר שאכלתי בשר ועברו כמו 

ד’ שעות שכחתי ונתתי לתוך פי מעט גבינה קשה ואז נזכרתי והיה זה בימות החורף. 

נראה דמותר לבלוע מעט כדי שלא תהיה ברכה לבטלה והטעם דהגם דמרן פסק 

וכמו  סגי,  ובירך  דבסילק  להו  וסבירה  חולקים  יש  מקום  מכל  שעות,  שש  דבעינן 

שכתב מור”ם בהג”ה. גם ידוע ס’ הפרי חדש דבחורף סגי בד’ שעות, ועם שהאחרונים 

חלקו עליו, מכל מקום בנידון דידן כולי עלמא יודו כי היכי דלא תהוי ברכתו לבטלה”.

מז. הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל ביביע אומר )ח”ב יו”ד סי’ ה, וביחוה דעת ח”ד סי’ מא( תלה 

תחילה את הספק, במחלוקת הראשונים האם איסור ברכה לבטלה הוא דאורייתא 

לאכול  צריך  מדאורייתא,  הוא  לבטלה  ברכה  שאיסור  הרמב”ם  לשיטת  דרבנן.  או 

מאחר והמתנה היא רק מדרבנן. אך לשיטת התוס’ שאיסור ברכה לבטלה היא רק 

מדרבנן, לא יאכל מאחר ובאכילה הוא עובר על איסור דרבנן בקום עשה.

]ומצאתי שנחלקו ראשונים בשאלה כעין שאלתנו ממש, ראה במגן אברהם )סי’ רעא 

ס”ק יב( שהביא מחלוקת בין הריצב”א )מובא בשו”ת מהר”ם מרוטנבורג סי’ שב( לשלטי גיבורים 

שלדעת  הפת,  על  ובירך  להבדיל  ששכח  אדם  בדין  טו(  אות  קמג  רמז  ברכות  המרדכי  )על 

השלטי  לדעת  ואילו  המוציא  שוב  יברך  כך  ואחר  יבדיל  אלא  יאכל  לא  הריצב”א 

גיבורים )וכך פסק רמ”א או”ח סי’ רעא סע’ ה( יאכל ואחר כך יבדיל. והנה איסור אכילה לפני 

הבדלה הוא רק מדרבנן, בדיוק כמו חיוב ההמתנה בין בשר לחלב. ושמחתי כשראיתי 

שהראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל הביא בתשובתו הנ”ל את המחלוקת הזו[.

ואחרי שהאריך לבאר את צדדי הספק ולהביא פוסקים רבים מסוגיות שונות, העלה 

בחלב,  בשר  בעניין  ובין  בתענית  שבין  ופסק  כמותו,  והסוברים  חמד  כשדי  שלא 
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צריך לטעום קצת אם בירך כדי שלא יאמר ברכה לבטלה. וזה לשונו בסיכום דבריו 

הארוכים:

“זאת תורת העולה שמותר לטעום קצת ממאכלי החלב, בכדי שלא תהיה ברכתו 

לבטלה. ומכל שכן אם הוא מסופק אם יש תערובת חלב במאכל שבירך עליו. כגון 

ביסקויט. ואגב אורחין עלה בידינו יד כהה כי המברך על אוכל ביום תענית שיוכל 

לטעום קצת מפני הברכה. וכל שכן במי שבירך על בשר בשבוע שחל בו ט’ באב, 

על  כשמברך  זה  וכל  מנהג.  מתורת  אלא  איסורו  ואין  הואיל  קצת,  לטעום  לו  שיש 

איסור  אלא  אינו  אפילו  עצמו,  מצד  האסור  מאכל  על  המברך  אבל  היתר,  מאכל 

מדרבנן, אינו רשאי לטעום כלום, אלא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו. כדקייימא לן 

באו”ח )סי’ רו( על פי הירושלמי. ועיין עוד בתשובות פנים מאירות )ח”ג סי’ ט( עיין שם”.

רמ”א  כדעת  הנוהגים  שלאשכנזים  כתב  שפט(  סי’  )ח”ב  והנהגות  תשובות  ובשו”ת 

שעיקר הדין הוא להמתין שעה, ממילא יש להקל במקרה זה, שיאכל ממאכלי החלב 

מאכילת  שעה  עברה  שכבר  ובתנאי  לבטלה,  ברכה  איסור  על  יעבור  שלא  בשביל 

הבשר ושרחץ פיו )וכתב שאם לא רחץ קודם לכן ירחץ עכשיו קודם הטעימה ולא 

הוי הפסק כיון שהוא לצורך הטעימה(.

יז. התחיל לאכול חלב בטעות בזמן ההמתנה

בזמן שהיה  הדין במי שבטעות התחיל לאכול מאכל חלבי אחרי מאכל בשרי  מה 

צריך להמתין?

לכאורה, אין כאן כלל שאלה. אלא חייב להפסיק מיד ולנקות את פיו.

‘דעת קדושים', שלא צריך להפסיק ואותו טועה  אך, ב'כף החיים' כתב בשם ספר 

יכול לסיים את סעודתו. כמו כן, כתב שם, שאם אכל בשוגג לא צריך כפרה מאחר 

שכשאוכל חלב אחרי בשר אינו אוכל איסור, אלא עובר על גדר שקבעו חז"למח.

למעשה - אין להקל כדברי הדעת קדושים ואם התחיל לאכול חלבי בזמן שהיה עליו 

להמתין, יפסיק לאכול וינקה את פיו היטבמט.
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— מקור הברכה —

מח. כתב בכף החיים )יו”ד סי’ פט ס”ק ח( “ואם שכח והתחיל לאכול גבינה בתוך השש 

סגנון  בכך  אין  כי  שגגתו  על  להתענות  צריך  ואין  להפסיק.  צריך  ואין  גומר  שעות 

אכילת איסור, רק גדר. דעת קדושים )סי’ פט אות ב( ובמקדש מעט )שם אות ב(”.

מט. מאחר ואף הכף החיים עצמו כתב לפני כן )ס”ק ו הובאו דבריו לעיל ס”ק מו( להתיר 

לאכול מעט אם טעה ובירך, ולא כתב שם שיאכל את כל המאכל שבירך עליו.

שעות  שש  חלפו  ובטרם  בשרי,  שאכל  “מי  כתב,  מג(  סע’  י  )פרק  ‘הכשרות’  ובספר 

התחיל לשתות או לאכול בטעות חלבי - יפסיק מיד וידיח את פיו היטב”. ובהערה 

)שם ס”ק קד( כתב, “פשוט, כדרך שאמרו בגמרא וכי מי שאכל שום יחזור ויאכל שום? 

ואף שבכף החיים יו”ד )סי’ פט ס”ק ח( בשם דעת קדושים, שיגמור ואינו צריך להפסיק, 

הוריני הגר”מ הלברשטאם שליט”א שאין נוהגים כדבריו”.

וכל שכן לשיטת הלבושי מרדכי והשדי חמד )לעיל ס”ק מו( שאפילו אם בירך לא התירו 

לאכול מוצרי חלב, וגם המתירים לא אמרו דבריהם אלא משום חשש ברכה לבטלה.

יח. סתימה, כתר או גשר בשיניים, לעניין בשר 
בחלב

התפתחות הרפואה בדורות האחרונים מביאה עמה שאלות הלכתיות רבות.

או  כתר  בשן,  סתימה  לו  שיש  אדם  האם  היא  בפוסקים  שהובאו  מהשאלות  אחת 

גשר, צריך להחמיר באכילת חלב אחרי בשר )ולהיפך( מאחר ואולי החומר שממנו 

שבולעים  כלים  כמו  הבשר,  טעם  את  בולע  הגשר,  או  הכתר  הסתימה,  את  עושים 

טעם )ולכן צריך כלים נפרדים לחלבי ובשרי(.

למעשה הפוסקים העלו להקל בזה מכמה טעמים:

א. החומר ממנו עשויות הסתימות אינו בולענ.

ב. האוכל שמכניסים לפה אינו חם בשיעור ‘חום שהיד סולדת בו', ולכן אין בכוחו 
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להבליע טעם בסתימה בכתר או בגשרנא.

ג. החום שבפה מקלקל את הטעם הבלוע, ואפילו בפחות מ24 שעות נחשב הטעם 

לטעם פגום. לכן לא חשו כלל לטעם בלוע בפהנב.

— מקור הברכה —

נ. בדרכי תשובה )סי’ פט ס”ק יא( כתב, “וכן כשהייתי בוייען שאלתי לרופא מומחה 

מהו תוכן השיניים הללו, ואמר לי במסיח לפי תומו שהוא נעשה ממין אחד המובא 

מאמריקה שטבעו אינו בולע שום בלוע בתוכו, כי כן יסדו הרופאים לעשותן ממין זה 

דווקא שהוא מהכרח שאם יהיה בהשינים איזה בלוע ממאכל יבוא מזה ענין העיפוש 

להבולע וכשהוא בפיו יצמיח מזה חולאים שונים לגוף... אבל יש כמה אנשים שיש 

להם נקבים גדולים בשיניהם והרופא מדביק הנקבים במין דבק ולפעמים הדבק הוא 

בכמות גדולה יותר מן השן. ועל זה לא ראיתי ולא שמעתי שיזהר שום אדם למנוע 

שלא לתקן השיניים מחשש תקלה זו שאוכלים בהם פעמים חלב ופעמים בשר ובעל 

כורחנו שסומכין על היתר זה שהדבק הוא דבר שאינו מקבל שום בלוע לתוכו”.

נא. בכף החיים )יו”ד סי’ פט ס”ק כב(, הביא את דברי הדרכי תשובה וכתב עליו, “ומיהו 

עיין לקמן סי’ קה סע’ ב דחום שאין היד סולדת בו, לכולי עלמא אינו מפליט ומבליע, 

ואם כן זה האוכל ודאי שאינו יכול לאכול דבר שהיד סולדת בו מחמת חומו, ואם כן 

אפילו אם יהיו השיניים מה שיהיו, אין בולעים ואין פולטים מחמת שאין האוכל יד 

סולדת בו ואם כן לפום דינא די ברחיצה בין בשר לחלב ובין לפסח”.

זצ”ל,  אויערבך  הגרש”ז  בשם  הביא  ב(  סע’  פט  סי’  )יו”ד  אברהם  נשמת  בספר  נב. 

“בדרך כלל רגילים אנשים לאכול ולשתות אוכלין ומשקין גם כשיד האדם סולדת 

בהם. כמו כן בפלטה העליונה יש חלק שהוא כסף או זהב וזה מתכת ולא כזכוכית. גם 

הרי יש שיש להם כותרות של זהב על השיניים. גם אוכלים בהם גוש שלדעת הרבה 

פוסקים חשיב ככלי ראשון. אולם עיקר הטעם להיתר הוא, שהחום הטבעי שבתוך 

הפה מקלקל ומפסיד טעם הבלוע וגם לאחר זמן קצר דינו כאינו בן יומו ולכן לא חשו 

כלל על הטעם הבלוע שבתוך התותבות”.

לטעם זה שהביא הנשמת אברהם בשם הגרש”ז נראה שיש ראייה מחידושי החת”ס 
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)חולין קג ב( שכתב, “נ”ל מה שבתוך חלל השינים להחוששים ויש להם חלל להמאכל 

בין  הבשר  בעוד  קאמר  קרא  ונ”ל  כנלע”ד  בשר  חשוב  אין  זה  בתוכו  ונמאס  נסרח 

על  עונתם  ותהי  ע”ד  עמם  וחטאם  האחר  לעולם  שיבואו  בעונם  ימוקו  שיניהם 

עצמותם”.

מ’יוטה’  זמנית  סתימה  לו  שיש  למי  להתיר  כתב  נא(  סי’  )ח”ב  אהרן  זקן  ובשו”ת 

)צמר גפן( לאכול בשר וחלב ללא החלפה של הסתימה, וכך כתב: “ולפי זה משמע 

מאכלים,  משארי  יותר  הרבה  ופולט  ובולע  הוא  רך  שדבר  ביואטא  רק  דהסותמים 

דהיה ראוי באמת להחמיר ולהסירם ולהחליפם בחלב לבשר, דעל טעם השני - מה 

שאוכלים על פי רוב רק מכלי שני, על טעם זה לחוד כנראה לא סמכו להתיר בלי 

צירוף טעם דנעשים מדבר קשה דלא בלעי ופלטי, וביואטא הא לא שייך טעם זה. 

אכן בכל זה ראיתי הנח להם לישראל אם אינן נביאים בני נביאים הם, כי מצאתי מה 

שכתב החת”ס בחידושיו לחולין דף קה שהאוכל הנמצא בשיניים החלולים נמאס 

לנקבי  כשבא  מי  נפסל  בעין  גמור  אוכל  ואם  שם,  עיין  כלום  צריך  ואין  מיד  ונפסל 

גורמת  דהיואטא  השיניים  בנקבי  המונחת  היואטא  בתוך  הבלוע  שכן  כל  השיניים, 

עוד לחמם ולעפש, ודאי שנעשה עיפוש ונפסל מיד מתורת אוכל ואין צריך כלום”.

יט. שיניים תותבות לעניין בשר בחלב

לעניין  בפה,  גשר  או  כתר  סתימות,  לו  שיש  באדם  הדין  מה  למדנו  הקודם  בסימן 

המתנה בין בשר לחלב.

מה הדין בשיניים תותבות?

שיניים  של  שתי מערכות  לו  ירא שמיים שיהיו  לכל  כתב, שראוי  תשובה'  ב'דרכי 

תותבות, אחת לבשר ואחת לחלב.

באותם  לאכול  לכתחלה  ומותר  לכך  לחשוש  שאין  היא  הפוסקים  הכרעת  אולם 

שיניים בשר וחלב. טעמי ההיתר הם כטעמי ההיתר שלמדנו לגבי סתימה, כתר או 

גשר בשיניים:

א. החומר ממנו עשויות התותבות אינו בולענג.
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ב. האוכל שמכניסים לפה אינו חם בשיעור ‘חום שהיד סולדת בו', ולכן אין בכוחו 

להבליע טעם בתותבותנד.

ג. החום שבפה מקלקל את הטעם הבלוע, ואפילו בפחות מ24 שעות נחשב הטעם 

לטעם פגום. לכן לא חשו כלל לטעם בלוע בפה.

— מקור הברכה —

]המקורות בסימן זה הובאו בסימן הקודם, וכאן מובאים רק דברים שיש בהם תוספת 

על האמור שם[.

נג. בדרכי תשובה )סי’ פט ס”ק יא( כתב, “וכן כשהייתי בוייען שאלתי לרופא מומחה 

מהו תוכן השיניים הללו, ואמר לי במסיח לפי תומו שהוא נעשה ממין אחד המובא 

מאמריקה שטבעו אינו בולע שום בלוע בתוכו, כי כן יסדו הרופאים לעשותן ממין זה 

דווקא שהוא מהכרח שאם יהיה בהשינים איזה בלוע ממאכל יבוא מזה ענין העיפוש 

להבולע וכשהוא בפיו יצמיח מזה חולאים שונים לגוף. אמנם עם כל זה, הנני מזהיר 

עצמן  בפני  בשר  של  שיניים  לו  שיהיו  שמיים  ירא  לכל  דמהראוי  אותי,  שואל  לכל 

ושל חלב בפני עצמן, ומכל שכן לפסח שראוי להחמיר לעשות לו חדשים וכן ידעתי 

מכמה אנשים יראי ה’ שנזהרים בזה”.

אך יש לציין שכיום המציאות שונה, בימינו מכינים שיניים תותבות מחומרים נוספים 

ביניהם גם חומרים פלסטיים רכים שבולעים )החומר נקרא ואלפלסט - חומר ניילון 

דק וגמיש(. הרה”ג אליהו שלזינגר שליט”א מביא עדות )אתקינו סעודתא סי’ יח( מטכנאי 

שיניים שטוען שכשמובאות השיניים התותבות מהסוג הזה לתיקון, הם מדיפות ריח 

זה מוכיח לכאורה  ושטיפה בחומרים חריפים. דבר  גם אחרי השריה ממושכת  רע 

בולעות מהאוכל שאכלו בהם. ממילא מה שכתב הדרכי תשובה לסמוך על  שהם 

זה שהשיניים לא בולעות כלל אינו נכון במציאות שלנו, ויש לעיין האם ניתן למצוא 

היתרים אחרים לשימוש בשיניים תותבות מסוג זה לבשר וחלב.

נכונות גם כאן  אכן יש לומר שההיתרים שהובאו לעיל לגבי סתימה, כתר או גשר 

- בדרך כלל לא אוכלים מאכלים שהם יותר מחום שהיד סולדת בו, כמו כן האוכל 
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מתקלקל ונפגם בתוך הפה בזמן קצר מאד. לכן מותר להשתמש גם בשיניים תותבות 

מסוג זה לבשר וחלב ללא צורך לשתי מערכות נפרדות.

יש בזה שאלה )שאף אם נאמר שלא אוכלים מאכלים בחום  ועדיין  מאידך מאחר 

שהיד סולדת, הרי אוכלים ‘דבר גוש’ ובדבר גוש יש מחמירים גם אם הוא בכלי שני( 

שיניים  בפיו  שיש  שמי  נראה  “למעשה  )שם(,  שליט”א  שלזינגר  אליהו  הרה”ג  כתב 

תותבות מסוג זה, מן הראוי על כל פנים שיזהר ככל האפשר שלא לשתות חלב חם 

וגם ראוי לו להקפיד שכל המאכלים החלביים  מאד, במידת חום שהיד סולדת בו, 

ולהפליט.  להבליע  שיכולה  בו  סולדת  שהיד  חום  במידת  יהיו  לא  שאוכל  הגושיים 

שכן בדרך כלל נוח יותר להקפיד בזאת במאכלי חלב מאשר במאכלי בשר )ונוסף על 

כך, כדאי גם להקפיד שלא לאכול דברים חריפים יחד עם מאכלי חלב, כדי לצאת מן 

החשש שמא יפלט על ידם טעם בשר הבלוע בתוך השיניים(” ]עד כאן מאתקינו סעודתא[.

על  היה  לעיל  הדיון שהובא  בימינו מכינים תותבות מחומרים שונים,  לעיל  כאמור 

החומר ‘ואלפלסט’, אך יש גם שיניים תותבות על בסיס זכוכית, והעלה הרה”ג הנ”ל 

)שם( שלכאורה יש להעדיף אותם על פני הסוגים האחרים שהרי לגבי כלי זכוכית יש 

מחלוקת גדולה האם הם בולעים בכלל, שלדעת השו”ע כלל לא בולעים ואילו רמ”א 

לג(, אך דברי רמ”א הם רק לכתחלה   - לב  סי’  )ראה לקמן  מחמיר להחשיבם ככלי חרס 

ובדיעבד מודה. כמו כן יש סוברים שרמ”א מחמיר רק לגבי פסח ובשאר איסורים 

מאחר  זכוכית  בסיס  על  תותבות  להעדיף  יש  לכאורה  ממילא  זכוכית.  בכלי  מקל 

ובהם יש פחות חששות לגבי בשר וחלב. 

לציין  צריך  אך  זה.  מטעם  להקל  שכתב  קצז(  סי’  )ח”א  מהרש”ם  בשו”ת  עיין  נד. 

שפרט זה אינו מוסכם, שכן הגדרת שיעור ‘חום שהיד סולדת בו’ נתונה במחלוקת 

‘חום  הוא  וכפי שציין המהרש”ם עצמו בתשובתו. שיש אומרים שהשיעור  גדולה, 

בינוני  אדם  של  שיד  חום  הוא  שהשיעור  אומרים  ויש  נכוית’  תינוק  של  שכריסו 

מעשה  בשו”ת  שליט”א  היילפרין  יצחק  לוי  הרה”ג  בדברי  וראה  לסבול.  יכולה  לא 

חושב )ח”א סי’ יט( שהעלה להחמיר שבין 34 מעלות צלזיוס ל45 מעלות צלזיוס, יש 

להחשיב כספק יד סולדת לעניין איסורי דאורייתא, דהיינו במקום בו החומרא היא 

להחשיבו כיד סולדת מחשיבים ובמקום בו החומרא היא שלא להחשיבו ליד סולדת 
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חמים  משקאות  שותים  ודאי  שהרי  להחמיר,  יש  בשאלתנו  ממילא  מחשיבים.  לא 

בשיעור העולה על חום זה.

אלא שמהרש”ם צירף שם טעם נוסף והוא שיש אומרים שכל שלא שוהה האיסור 

במקום לא מבליע. לדוגמא, טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר וניער את הקדרה 

במקרה  רק  נכון  שהדבר  טעמו,  על  להעיר  יש  אמנם  ב(.  סע’  צב  )סי’  מותר  הכל  מיד 

)כגון שאוכל  גבינה חמה  ששתה חלב חם, שאז לא שהה החלב בפה, אבל באוכל 

פיצה(, ודאי שוהה החלב בפה ונאסר.

כ. המתנה אחרי אכילת גבינה רכה

בגמרא כתוב בשם רב חסדא, שאם אכל גבינה ורוצה לאכול בשר לא צריך המתנה 

שאין  לוודא  ]כדי  והידיים  הפה  של  והדחה,  קנוח  שצריך  אלא  מיד.  לאכול  ומותר 

שאריות של חלב[.

בשעה  חלב  אחרי  בשר  שאוכל  למי  חמורות  אזהרות  כתובות  ה'זהר'  בספר  אולם 

אחת ובסעודה אחת ]אמנם בדבריו יש מחלוקת. לפי שיש אומרים שדיבר על חלב 

אחרי בשר[.

למעשה - בשו"ע פסק, “אכל גבינה, מותר לאכול אחריו בשר, מיד" בתנאי שפיו נקי 

וידיו נקיות.

הט"ז ביאר שלשיטת הרמב”ם שטעם ההמתנה אחרי בשר היא מחמת בשר שבין 

השיניים, בחלב אין להמתין כלל, שהרי אף בשר שבין השיניים לא היה נחשב בשר 

אלולי שהתורה הייתה כותבת ‘עודנו הבשר בין שיניהם', לכן חלב שבין השיניים אינו 

כלום. ואף לסיבה השניה שאסור מחמת שהטעם נמשך שש שעות, בגבינה רכה אין 

חשש כלל ומותרנה.

לכן להלכה אין צריך להמתין כלל אחרי אכילת גבינה רכה, אבל צריך לבדוק שידיו 

נקיות ואין בהם שאריות גבינה. ואם אינן נקיות צריך לרוחצןנו.

ויש נוהגים להמתין חצי שעה או שעה אחרי אכילת גבינה רכהנז.
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— מקור הברכה —

גבינה  )קה א( למדנו “אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול  נה. במסכת חולין 

גבינה מותר לאכול בשר”.

וכתב הרי”ף )חולין לז ב( “דקיימא לן דהא דרב חסדא הילכתא היא”

וכן פסק הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ו( “מי שאכל גבינה או חלב תחלה מותר 

לאכול אחריו בשר מיד”. וכן פסק הרא”ש )חולין פ”ח סי’ ה(.

הרשב”א בתורת הבית )הקצר ב”ג ש”ד פו ע”א( ביאר “שהטעם שמותר לאכול בשר אחר 

גבינה מיד הוא מפני שהגבינה רכה היא ואינה מתעכבת בין השינים” ]אמנם לשיטת 

כולם צריך קינוח והדחה כמבואר לקמן[.

ויש שהחמירו בזה, כמו שכתב בבית יוסף )אורח חיים סי’ קעג(, “ויש מחמירין על עצמם 

פרשת  הזוהר  בספר  שכתוב  מפני  אחת  בסעודה  גבינה  אחר  בשר  לאכול  שלא 

משפטים )קכה א( וז”ל, אשכחן דכל מאן דאכיל האי מיכלא כחדא או בשעתא חדא 

או בסעודתא חדא ארבעין יומין אתחזיא גדיא מקלסא בקלפוי לגבי אינון דלעילא 

וסייעתא מסאבא מתקרבין בהדיה וגרים לאתערא דינין בעלמא דינין דלא קדישין 

קדישא  איהי  דלא  אחרא  מסטרא  נשמתא  ליה  אוזפין  יומין  באינון  בר  אוליד  ואי 

עכ”ל”.

]תרגום: מצאנו שכל מי שאוכל מאכלים אלו ביחד, או בשעה אחת, או בסעודה אחת ארבעים יום מראים לו את 

הגדי המקולס שאכל עטוף בקליפות וכל החבורה של המזיקים מצטרפים אליו וגורם לעורר דינים בעולם, ואם 

מוליד בן בימים אלו, מתעברת בבנו נשמת רשע[

בשו”ע )סי’ פט סע’ ב( פסק כדעת הרי”ף והרמב”ם ולא הזכיר כלל את החומרה שהביא 

מהזוהר להמתין אחרי אכילת גבינה.

ובט”ז )סי’ פט ס”ק ד( ביאר שלשיטת הרמב”ם שטעם ההמתנה אחרי בשר היא מחמת 

בשר שבין השיניים, בחלב אין להמתין כלל. שהרי אף בשר שבין השיניים לא היה 

נחשב בשר אלולי שהתורה הייתה כותבת ‘עודנו הבשר בין שיניהם’, לכן חלב שבין 

השיניים אינו כלום. ואף לסיבה השניה שאסור מחמת שהטעם נמשך שש שעות, 

מתולעת  בגבינה  אלא  לאסור  שאין  הסיק  לכן  ומותר.  כלל  חשש  אין  רכה  בגבינה 

ומיושנת ששה חודשים ]וראה לקמן סי’ כא[.
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נו. במסכת חולין )קד ב( למדנו, “תנא אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין 

באפיקורן הוא תני לה והוא אמר לה בלא נטילת ידים ובלא קינוח הפה רב יצחק בריה 

דרב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה אכל אייתו ליה בשרא אכל ולא 

משא ידיה אמרי ליה והא תאני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן 

עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא חזינא”.

]תרגום: שנה אגרא חמיו של רבי אבא - עוף וגבינה נאכלין באפיקורן, מהו אפיקרון? ביאר אגרא: בלי נטילת 

ידיים ובלי קינוח הפה. רב יצחק בנו של רב משרשיא הגיע לבית רב אשי הביאו לו גבינה ואכל ואחר כך הביאו 

לו בשר ואכל בלי נטילת ידיים. אמרו לו והרי מה שהתיר אגרא הוא רק לגבי עוף, אבל לאכילת בשר אחרי גבינה 

צריך ליטול ידיים? ענה להם שדווקא בלילה הדין כך, אך ביום מאחר ואפשר לראות שהידיים נקיות לא צריך 

נטילה[.

מגמרא זו נלמד שאחרי אכילת גבינה בלילה יש לשטוף את הידיים מאחר ויש חשש 

שנשאר לכלוך על הידיים ורק אחר כך מותר לאכול בשר. וביום שניתן לעיין ולראות 

אם היד נקייה די בכך ואין צורך ליטול ידיים, וכך פסק הרי”ף )חולין לו ב( להלכה.

ובבית יוסף )או”ח סי’ קעג( הביא שרבינו ירוחם כתב שאף בלילה אם יש לו נר שמאיר 

יפה אינו צריך נטילה אלא מספיק בעיון בלבד.

אולם הביא שם )הבית יוסף( שלשיטת רבינו פרץ צריך להדיח את ידיו במים בכל מקרה 

ואף ביום, “לפי שפעמים שהגבינה שמנה ונדבקת בלחלוחית הידים ולאו אדעתיה”.

למעשה פסק השו”ע29  )סי’ פט סע’ ב( כדעת הרי”ף ורבינו ירוחם. שכתב “ובלבד שיעיין 

ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהם. ואם היה בלילה, שאינו יכול לעיין אותם 

היטב, צריך לרחצם”, וממה שכתב ‘ואם היה בלילה שאינו יכול לעיין אותם היטב’, 

משמע שאם יכול לעיין היטב אף בלילה מותר וכדברי רבנו ירוחם.

והביא  לא.  נר  בסתם  אבל  היתר  יש  יפה  בנר  שדוקא  ביאר  ט(  ס”ק  פט  )סי’  ובש”ך 

ואפשר לעיין היטב.  היינו שיש הרבה אור  יפה הוא אבוקה,  שמהרש”ל ביאר שנר 

ולמעשה העלה הש”ך להחמיר כדעת רבנו פרץ וכתב שכן דעת האחרונים וכן פסק 

הלבוש.

29. ברמב"ם )הל' מאכלות אסורות פ"ט הכ"ו( פסק, "מי שאכל גבינה או חלב תחלה מותר לאכול אחריו בשר 

מיד, וצריך שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר". ומשמע שלא חילק בין יום ללילה והצריך הדחה לידיים 

בכל מקרה, וצ"ע למה לא הביאו בבית יוסף ולא פסק כמותו בשו"ע, אחר שדרכו לפסוק כרמב"ם )ראה בספר 

'עין יצחק' לראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, ח"ג כללים בדעת השו"ע אות ד(.
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לכן במקום שיש אור מנורת חשמל )פלורסנט, להט, הלוגן וכדומה(, לכאורה לדעת 

השו”ע מותר לאכול בשר אחרי גבינה על ידי עיון הידיים בלבד ולא צריך נטילה. אך 

לדעת הש”ך יש להחמיר ובכל מקרה להצריך נטילה.

ובפרי חדש )סי’ פט ס”ק ט( כתב שמי שאוכל במזלג לא צריך הדחת ידיים כלל לא ביום 

ולא בלילה לפי שידיו לא מתלכלכות כלל. אבל בפרי מגדים )סי’ פט שפתי דעת ס”ק כ( 

כתב “ומכל מקום נכון להחמיר בדבר שאין בו טורח”.

*איזה מים ראויים לנטילה זו?

הש”ך )סי’ פט ס”ק י( הביא שיש מחלוקת בין הבית יוסף למהרש”ל האם כל משקה כשר 

לנטילה זו ]ולמים אחרונים[ או שדווקא מים כשרים. שלדעת מהרש”ל כל המשקים 

כשרים, אבל לדעת הבית יוסף בשם הראב”ד דווקא מים כשרים.

ודעת הש”ך להחמיר וכתב שאין להקל בדבר שאין בו טורח כלל.

*קינוח והדחה.

במסכת חולין )קד ב( שנינו, “תניא בית שמאי אומרים מקנח ובית הלל אומרים מדיח 

מאי מקנח ומאי מדיח אילימא בית שמאי אומרים מקנח ולא בעי מדיח ובית הלל 

בפת  אלא  פה  קינוח  אין  זירא  רבי  דאמר  הא  אלא  מקנח,  בעי  ולא  מדיח  אומרים 

כמאן כבית שמאי?! אלא בית שמאי אומרים מקנח ולא בעי מדיח ובית הלל אומרים 

אף מדיח הוי ליה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ולתנייה גבי קולי בית שמאי 

הלל  ובית  למדיח  הדין  והוא  מקנח  אומרים  שמאי  בית  אלא  הלל?!  בית  וחומרי 

אומרים מדיח והוא הדין למקנח, מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי”.

ובפירוש קינוח והדחה והאם צריך לקיים שניהם מצאנו כמה שיטות ראשונים.

א. רש”י )ד”ה והוא הדין( כתב “דתרווייהו בעינן”, דהיינו בין לבית הלל ובין לבית שמאי 

צריך גם קינוח וגם הדחה. וכן פסקו הרי”ף )חולין לז ב( והרא”ש )חולין פ”ח סי’ ה(. ומדיח 

פירושו הוא הדחת הפה על ידי שתיית מים.

ב. בהגהות מיימוניות )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ו ס”ק ב( כתב בשם מהר”ם מרוטנבורג 

שאין צריך לדקדק בקנוח ובהדחה אלא איזה מהם שירצה יעשה.

ג. הטור )או”ח סי’ קעג ויו”ד סי’ פט( כתב שיקנח ואחר כך ידיח. ובבית יוסף )או”ח שם( כתב 
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ואיזה מהם שרוצה  כך קינוח  ואחר  זה אינו מחוייב, אלא הוא הדין הדחה  שסדר 

יקדים.

ד. ריב”א )הובא בהגהות מיימוניות שם( נהג שאחר אכילת גבינה היה מדיח ידיו ופיו ואחר 

כך מכניס אצבעו לפיו ובודק יפה שלא יהא שום דבר בפיו ואחר כך עשה קינוח 

הפה.

ה. רבינו יהודה בשם ר”י )ג”ז בהגהות מיימוניות שם( מיקל שאפשר לטבול את הפת במים 

או יין ולאכול ובזה מקיימים גם קינוח וגם הדחה במעשה אחד.

ו. לדעת הרמב”ם )הל’ מאכולות אסורות פ”ט הכ”ו( מדיח הוא נטילת ידיים והדחתן, קינוח 

וז”ל, “מי שאכל גבינה או חלב תחלה  הוא קינוח הפה, וצריך לעשות את שניהם 

מותר לאכול אחריו בשר מיד, וצריך שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר”. 

וכן כתב הר”ן.

ובבית יוסף )או”ח שם( כתב “והעולם נהגו לקנח ולהדיח וכן נכון לעשות כדברי המחמיר 

בדבר שאין בו טורח. לכן פסק השו”ע “וצריך לקנח פיו ולהדיחו”.

)סי’ פט ס”ק יא(  ואף על פי שהשו”ע כתב שצריך לקנח ואחר כך להדיח, כתב הש”ך 

בשם מהר”ם )דלעיל( שאין צריך לדקדק בסדר, אלא או קנוח קודם או הדחה קודם.

*במה מקנחים ובמה מדיחים.

במסכת חולין )קה א( למדנו “גופא אמר רבי זירא אין קינוח הפה אלא בפת והני מילי 

בדחיטי אבל בדשערי לא ודחיטי נמי לא אמרן אלא בקרירא אבל בחמימא משטר 

שטרי והני מילי ברכיכא אבל באקושא לא והלכתא בכל מילי הוי קינוח לבר מקמחא 

תמרי וירקא”.

]תרגום: גופא, אמר רבי זירא אין קינוח הפה אלא בפת, ודווקא פת חיטים אבל לא פת שעורים, וגם חיטים דווקא 

צוננים ולא חמים מאחר וחם נדבק בחניכיים, והפת צריכה להיות רכה ולא קשה כי פת קשה מתפוררת בפה. 

ולהלכה בכל דבר ניתן לקנח מלבד קמח, תמרים וירקות[.

ופסק הרמב”ם )שם( “ובמה מקנח פיו בפת או בפירות שלועסן ובולען או פולטן, ובכל 

מקנחין את הפה חוץ מתמרים או קמח או ירקות שאין אלו מקנחין יפה”.

והשו”ע פסק “והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה, וכן בכל דבר שירצה, חוץ 
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מקימחא ותמרי וירקא, לפי שהם נדבקים בחניכים ואין מקנחים יפה. ואחר כך ידיח 

פיו במים או ביין”.

דווקא  הוא  שקינוח  ז(  ס”ק  פט  )סי’  תואר  מהפרי  הביא  ה(  ס”ק  פט  )סי’  תשובה  ובפתחי 

באופן שבולע את הלחם ולא שלועס ופולט. וכתב עליו שבכל מקרה חייבים לבלוע 

ולא לפלוט מחמת ביזוי אוכלים כמבואר באו”ח )סי’ קעב סע’ ב(.

מועילים  אינם  וירקא  שתמרי  מתבאר  בגמרא  לקנוח.  נחשבים  אם  פירות  ובעניין 

לקינוח וכך פסק השו”ע. ובפתחי תשובה )סי’ פט ס”ק ו( הביא מהגהות הכנסת הגדולה 

לטור שיש אומרים שאף שאר פירות אינם טובים לקינוח, אבל לדעתו בשאר פירות 

מותר לקנח.

צחצוח שיניים נחשב גם הוא כקינוח והדחה. כך עולה מדברי ה’לקט יושר’ )או”ח עמ’ 

35( שכתב על רבו תרומת הדשן שהיה מנקה את שיניו בנוצת אווז אחרי אכילת גבינה 

הבאר  בשם  קיב(  ס”ק  )פ”י  הכשרות  בספר  כתב  וכן  יא(.  ס”ק  פ”ג  וראו  ‘טעמו  בחוברת  )הביאו 

משה.

נז. בכף החיים )סי’ פט סוף ס”ק י וס”ק ל( כתב, “דכל ירא שמיים יחמיר לעצמו ולאחרים 

הנשמעים לו שלא יאכל בשר אחר גבינה, אפילו רכה או אחר מאכלי חלב או שתה 

חלב עד אחר שעה אחת וסעודה אחרת דהיינו עד אחר שיברך ברכה אחרונה על 

אותו דבר שאכל”, מאידך בהמשך הסימן כתב, “רבים נהגו להחמיר, יש מי שממתין 

נהגו להחמיר שש שעות...  גדולי ישראל  והרבה  וגם שיהיה בסעודה אחרת.  שעה 

ונראה דכל זה החומרות הוא דוקא באוכל גבינה אבל לא בשותה חלב או אוכל מאכלי 

חלב”. ונראה שכוונתו לא להחמיר שש שעות אלא רק שעה כפי שפירש לעיל.

אכילת  אחרי  להמתין  למנהג  מקור  להביא  כתב  קכד(  עמ’  )ח”א  יצחק’  ‘נחלת  ובספר 

או  חדא  דבשעתא  הקדוש,  הזוהר  מדברי  המנהג  דמקור  “נראה  וז”ל,  רכה,  גבינה 

דבריו  בביאור  המנהגים  ונחלקו  הבשר,  עם  הגבינה  לאכול  אסור  חדא  בסעודתא 

‘בשעתא חדא’, דזה ברור דסילק ובירך בעינן דהרי כתב ‘או בסעודתא חדא’, וחילוקי 

המנהגים הם רק בביאור מה שכתב ‘בשעתא חדא’ מה כוונתו.

הזוהר הקדוש דשעה  דדייק לשון  נראה  ו(  )סי’ פט ס”ק  דבחגורת שמואל על הלבוש 

הכוונה שעה ממש, וזכר לדבר מצינו באגלי טל בהלכות בורר שביאר דעת המרדכי 

שכתב דלאלתר הכוונה עד שעה, דהיינו שעה ממש כפשוטו, ואם כן הוא הדין בנידון 

דידן דצריך להמתין שעה ממש.
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דווקא  לאו  ד’שעה’  להו  סבירא  מזה,  פחות  קצת  או  שעה  חצי  להמתין  והנוהגים 

אלא הכוונה פרק זמן ותו לא, ]וכמו דפירשו האחרונים מה שכתב המרדכי ‘שעה’ 

בלאלתר דבורר, דכוונתו לפרק זמן הנצרך להכנה לסעודה[, דהרי כל הכוונה הוא הרי 

להפסיק בין הגבינה ולבשר ותו לא ‘וכעין היכרא’.

ויש שמסמיכין דין זה להא דפרק קמא דשבת )ט ב(, דאיתא שם לא ישב אדם לפני 

הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, ושם בר”ן דשיעור סמוך למנחה הוא כחצי שעה, 

ושעתא חדא דהזהר הוי דומה להר”ן. וכן הוא במטה ראובן )סי’ קפו( בראייתו מפרק 

קמא דשבת.

ועיין עוד בפרי הדר )סי’ פט בשפתי דעת( הביא משו”ת מהרש”ם )ח”ג סי’ כג( וז”ל, והבאתי 

שכתוב  כמו  ארמי  בלשון  שעה  הוא  דרגע  ח(  אות  כב  סי’  דברכות  )פ”ט  יו”ט  מהמעדני 

בתרגום עיין שם, והבאתי מכמה מקומות בזה, וגם מש”ס דראש השנה דף טז, אדם 

נידון בכל שעה שנאמר לרגעים תבחננו וכו’, עד כאן דבריו.

ונראה משם דשעה אין הכוונה שעה ממש רק פרק שיעור זמן המתנה ותו לא, וכן 

הוא להדיא בשו”ת מהרש”ג )ח”א יו”ד סי’ יג(” ]עד כאן מספר נחלת יצחק[.

אך למעשה רוב הפוסקים לא הזכירו מנהג זה והתירו לאכול בשר מיד אחרי גבינה 

רכה ללא שום המתנה.

שכן כתב רמ”א )או”ח סי’ תצד סע’ ג( שבחג שבועות, “נוהגין בכל מקום לאכול מאכלי 

חלב... ונראה לי הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח 

וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר”.

וכתב שם המגן אברהם )ס”ק ו( “ומנהג אבותינו תורה היא אך יש ליזהר שלא יבא לידי 

איסור ועיין ביורה דעה סי’ פט דאין צריך להפסיק בברכת המזון אם אינו אוכל גבינה 

קשה, ויזהר ליקח מפה אחרת”. הרי שלשיטתו לא צריך המתנה כלל בין גבינה רכה 

לבשר. וכך פסק גם המשנה ברורה )שם ס”ק טז(.

גם בערוך השלחן )סי’ פט סע’ ט( העיד שמנהג רוב העולם להקל בזה, “בזוהר משפטים 

החמיר מאד שלא לאכול בסעודה אחת חלב ואחר כך בשר אלא כשרוצה לאכול 

אין  רובם  בזה אבל  ויש מדקדקין שנזהרין  וימתין שעה  יפסיק בברכת המזון  בשר 

נזהרין בזה”.
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ובשו”ת שבט הלוי )ח”ב סי’ לה( כתב להחמיר בכל גבינה קשה ולהקל בכל גבינה רכה 

וז”ל, “מכל מקום גם אנכי דרכי להחמיר בזה, וטעמי דכהיום הכל נמכר בחנות ויש לו 

כל מיני גבינות אלה שהם פחות מו’ חדשים ואלה שהם יותר מו’ חדשים והיה צריך 

לזה לוח זמנים מתי נעשו, וזה בלתי אפשרי, על כן עלינו להחמיר בכל קשה, דבלאו 

הכי מצאתי באחרונים שנוטים להחמיר בקשה אפילו פחות מו’ חדשים ולהקל בכל 

רכה גם כשהיא קצת מלוחה וגם כשנותנים לתוכה איזה טיפות מעמיד כידוע. זה 

הנלענ”ד בהלכה זאת”.

וראה גם בבדי השולחן )סי’ פט ס”ק סח(.

כא. המתנה אחרי אכילת גבינה קשה

על  חולק  רמ"א  גבינה.  אחרי  כלל  להמתין  צריך  לא  השו"ע  שלדעת  ראינו  לעיל 

השו"ע וסובר שבגבינה קשה צריך להחמיר. וכפי שראינו לעיל, הט"ז מסיק שבגבינה 

מתולעת ומיושנת ששה חודשים צריך להמתין, שש שעות כמו אחרי בשר.

למעשה יש בזה מנהגים חלוקים בין האשכנזים לספרדים.

פוסקים  יש  אולם  שעות.  שש  להמתין  רמ"א,  דברי  לפי  נוהגים   - אשכנז  בני 

שמסתפקים להקל ולהצריך רק המתנת שעה אחתנח.

בני ספרד - לספרדים מצינו שלשה מנהגים:

1. דעת הבן איש חי - זמן ההמתנה תלוי במשך הכנת הגבינה, כנגד כל   

חודש ממתינים שעהנט.

2. דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל - ממתינים שעה אחתס.

3. דעת הראשל"צ הגר"ע יוסף זצ"ל - לא צריך להמתין כללסא.
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— מקור הברכה —

)דפוס פראג סי’ תרטו(  )חולין סי’ תרפז( הביא מתשובת מהר”ם מרוטנבורג  נח. במרדכי 

גזרתי להחמיר על  בין שינים  גבינה  שכתב, “פעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי 

עצמי בבשר אחר גבינה כמו בגבינה אחר בשר ובבשר עוף אני מיקל”.

ומהר”ם )שם( כתב לבאר את שיטתו “ואין זה כחולק על התלמוד ולא כמוסיף שהוא 

חד  וכל  וכו’  חמרא  בר  כחלא  מילתא  להא  אנא  הבשר  כל  פרק  חזינא  דהא  גורע 

נאכלין  ועוף  כיון דגבינה  ובעוף אני מיקל  מצי לאחמורי אנפשיה לעשות משמרת 

באפיקורן” ובבית יוסף העיר שאילו היה רואה את דברי הזוהר היה נזהר גם בבשר 

עוף אחר גבינה אלא שלא זכה לראותו וסיים שלכן, “אנו שזכינו לראותו טוב ונכון 

להחמיר אפילו בבשר עוף”30.

)כלל מ סי’ ח וי( שכתב שאם  )סי’ פט ס”ק ב( הביא מהאיסור והיתר הארוך  ובדרכי משה 

לאכול  מותר  חלב  מיני  שאר  או  חדשים  ששה  עליו  שעברו  קודם  רך  גבינה  “אכל 

בשר מיד באותה סעודה על ידי קינוח והדחה לידיו ולפיו אבל אם אוכל גבינה ישנה 

לאחר שעברו עליו ששה חדשים או גבינה המתולעת אף על פי שאין איסור בדבר 

מכל מקום מידת חסידות שלא לאכול אחריו בשר באותה סעודה כתשובת מהר”ם”. 

קשה  גבינה  אחר  בשר  לאכול  שלא  נוהגים  הרבה  “וכן  משה,  בדרכי  זה  על  וכתב 

הנדבקת בין השינים כמו שאין אוכלין גבינה אחר בשר”.

)כללים, מערכת ח כלל פח(  30. בעניין להחמיר על עצמו בחומרה שאינה כתובה בתלמוד. ראה בשדי חמד 

שכתב, "מי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו האמוראים, כגון מה שנתבטל בס' או בכלי 

שני, הוי כמו אפיקורסות ויצא שכרו בהפסדו דלא כמו שכתב האיסור והיתר סוף כלל ז"ן. כן כתב הרב סלת 

ויש להתיישב  למנחה )כלל עו דין ח( בשם תורת האשם. והביא דבריו הרב פתחי תשובה ביו"ד )סו"ס קטז(. 

במה שהאריך בעניינים אלו הרב פתח הדביר )ח"א סי' קמו אות ג( באיזה עניין אפשר להחמיר ובאיזה עניין אין 

להחמיר".

מאידך כתב החסיד רמח"ל במסילת ישרים )פי"א ד"ה והנה מי שיש לו(, "והנה מי שיש לו מח בקדקדו, יחשוב 

איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי. כי הנה לו דבר זה יארע, היקל אדם 

על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה? ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה 

נחשב אלא לשוטה גמור. אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם כן מי אפוא יהיה המקל 

במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה נאמר )משלי כג ב( 'ושמת סכין בלעך אם בעל נפש 

אתה'".  להרחבה בעניין זה עיין בנספח ו.
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ובהגהת השו”ע )סי’ פט סע’ ב( כתב רמ”א “ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה, וכן 

נוהגין שכל שהגבינה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף, כמו בגבינה אחר בשר. 

ויש מקילין. ואין למחות, רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת ידים, מיהו טוב להחמיר”.

אמנם הש”ך )ס”ק יז( הביא בשם מהרש”ל בים של שלמה )חולין פ”ח סי’ ו( שכתב שמי 

שממתין אחר גבינה הוא כמו מינות, וכתב שדוקא מהר”ם שבאה לידו תקלה מותר 

לו להחמיר, אבל מי שלא באה לידו תקלה אסור לו להחמיר בזה כלל. והש”ך חלק 

על דבריו וכתב שמדברי מהר”ם לא משמע כך.

]ונראה שכוונת הש”ך היא למה שכתב מהר”ם בתשובתו “בימי חורפי הייתי מתלוצץ 

בבני אדם שהיו עושין כן ואדרבה שרא לי מרי היה נ”ל בעיני כמו מינות עד שפעם 

אחת מסעודתא לסעודתא מצאתי גבינה בין שיניי גזרתי להחמיר על עצמי בבשר 

אחר גבינה כמו גבינה אחר בשר ואין בדבר זה כחולק על התלמוד ולא כמוסיף שהוא 

גורע דבפרק כל הבשר אמר אנא להא מלתא כחלא בר חמרא דאילו אבא כדאכיל 

בישרא כו’ וכל חד מצי לאחמורי על נפשיה לעשות משמרת ובבשר עוף אני מיקל 

כיון דעוף וגבינה נאכלין באפיקורן”[.

נט. כתב בבן איש חי )שנה ב, פרשת שלח סע’ טו(, “כל זה שכתבנו באוכל חלב קודם 

הבשר, אבל באוכל גבינה, אף על גב דמן שורת הדין סגי בקנוח והדחה ונטילת ידים 

כדי לאכול הבשר מיד מכל מקום כבר נהגו לשהות זמן ביניהם. ויש נוהגים לשהות 

שעה אחת, וגם שיהיה בסעודה אחרת. ויש שוהים שלש שעות. והרבה גדולי ישראל 

נהגו להחמיר שש שעות, וכמו שכתב הגאון חיד”א ז”ל ב’שיורי ברכה’ אות יג. ופה 

או  גבינה קשה שעברו עליה ששה חודשים  כך: אם היא  עירנו בגדד אנחנו מורים 

יותר, שוהין שש שעות, ואם לא עברו עליה ששה חודשים, ממתין שעה אחת לכל 

חדש אחד. שאם עבר חדש ממתין שעה, ואם שני חדשים, ממתין שתי שעות, וכן 

על זו הדרך. והרב הגאון מורנו רבי אליהו מני נר”ו העיד, דאין מנהגם בעיר הקודש 

ירושלים ת”ו להמתין אחר גבינה כלום - בין חדשה, בין ישנה. ודע, דהנוהגים להמתין 

בגבינה, הוא אפילו שלוקה או צלויה. ומנהג רבנו האר”י ז”ל היה מחמיר ביותר - דכל 

אותו יום שאוכל גבינה אינו אוכל בשר. אשריו ואשרי חלקו”.

ס. ספר הכשרות )פ”י ס”ק קכב( בשם הגרב”צ אבא שאול.
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מותר  הדין  שמעיקר  דדינא  “מסקנא  ז(  סי’  יו”ד  )ח”ו  יביע אומר  בשו”ת  כתב  סא. 

לאכול בשר אחר גבינה, לאחר שיקנח פיו בפת וכיוצא בו, וידיח פיו במשקים, ויטול 

ידיו, או ינקה אותם היטב. ומי שנהג להחמיר על עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה 

אלא כעבור שעה או יותר וידע שהוא נוהג כן דרך חומרא וחסידות, ויש לו צורך לבטל 

מנהגו, יעשה התרה על שלא אמר מתחלה שהוא נוהג כן בלי נדר, ואז יהיה מותר לו 

לאכול בשר אחר גבינה, אבל מי שנהג כן לפי שחשב שכן הדין לאסור אכילת בשר 

אחר גבינה כדין גבינה אחר בשר, יכול לבטל מנהגו בלי התרה כלל, ויאכל בשר אחר 

גבינה על ידי נטילת ידיים וקינוח והדחת הפה”.

כב. המתנה אחרי אכילת גבינה צהובה

גבינה  האם  הפוסקים  נחלקו  קשה,  גבינה  אחרי  להמתין  שיש  הסוברים  לשיטת 

צהובהסב היא בכלל גבינה קשה או לאסג.

בגבינה  אף  להחמיר  יש   - שליט"א  וואזנר  והגר"ש  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  לדעת 

צהובה, אפילו אם התרככה )כגון בפיצה וכד'(.

לדעת הגרי"י פישר זצ"ל - אין להחמיר בגבינה צהובה ומספיק להמתין חצי שעה.

— מקור הברכה —
סב. בקובץ ‘בנתיב החלב’ )תשרי תשס”ג עמ’ 97 -100(, כתב רב תנובה, “זמן הבשלתן 

גבינות  של רוב הגבינות הקשות הישראליות נמשך חודש חודשיים, אך יש מספר 

בהן זמן ההבשלה מגיע לשלושה או ארבעה חודשים, ויש גם גבינות מועטות בהן זמן 

ההבשלה נמשך חצי שנה, שנה ואף יותר. גבינות מתולעות לא מיוצרות בארץ, אך 

יש גבינות מיוחדות שבהן מפתחים טעמים פיקנטיים והן בעלות ארומה וטעם חריף 

הנמשך זמן רב בפה )הכוונה כמובן, לגבינות בהן הטעם החזק אינו נובע מתבלינים 

או תוספים אחרים שהוספו לגבינה(.

יש לציין שכיום המדד להגדרת גבינה קשה מתחשב באחוז החומר היבש שבגבינה, 

ומינרלים,  לקטוז  שומן,  חלבון,   – החלב  של  התזונתיים  המרכיבים  אחוז  דהיינו, 

המרוכזים בגבינה לעומת אחוז מי החלב שנשאר בגבינה וכן ביחסים שבין מרכיבי 
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החומר היבש. המעניין הוא, שככל שמעלים את אחוז החומר היבש שבגבינה היא 

יכולה לשהות זמן רב יותר מבלי להתקלקל. עובדה זו רומזת אולי לאפשרות, שגם 

הקריטריון ההלכתי של שישה חודשים הינו למעשה קריטריון הבוחן האם הגבינה 

אמנם יבשה וקשה, דהיינו, שיש בה אחוז חומר יבש גבוה.

הן  מתיישנות  והיבשות  הקשות  שהגבינות  שככל  היא,  נוספת  מעניינת  עובדה 

אחוז  בהן  גבינות  זאת,  לעומת  יותר.  וחריף  חזק  נהיה  וטעמן  ומשתבחות  הולכות 

החומר היבש הינו נמוך אינן יכולות להגיע לשישה חודשים מבלי שיתקלקלו ואיכותן 

תפגע, וגם הטעמים המתפתחים בהן הינם פחות חריפים.

מתצרוכת   - כ80%  המהוות  הרגילות  הצהובות  הגבינות  של  הבשלתן  שזמן  מכיוון 

חודש  בין  הינו   - וכו’  חלב,  גוש  אחוזה,  עמק,  טירן,  ירושלים,   - הצהובות  הגבינות 

לקריטריונים  בהתאם  הן  קשות,  לגבינות  נחשבות  אינן  שהן  נראה  לחודשיים, 

המופיעים באחרונים, והן בהתאם לקריטריונים המקובלים כיום.

יגיעו בעת אכילתן לשישה  והן  וייתכן  ואף שיש גבינות שחיי המדף שלהן ארוכים 

חודשים, ספק אם הן ייחשבו לגבינות קשות, מכיוון שתהליך ההבשלה בעת היותן 

בקרור הינו איטי וחלקי בלבד, וספק אם זמן זה נחשב לחשבון שישה חודשים. כאן 

המקום לציין, שתהליכי הייצור המודרניים אינם מזרזים את תהליך הבשלת הגבינות, 

שהינו תהליך טבעי של תסיסה ופרוק שרשרות חלבון - תהליך הדורש את הזמן שלו 

כפי שגם ייצור יין כיום דורש זמן, ולמרות אמצעי הייצור המודרניים אינו דומה חדש 

לישן.

שמצא  שמביא  לה(  סי’  )ח”ב  שליט”א  וואזנר  לגר”ש  הלוי”  “שבט  בשו”ת  ראה  אך 

באחרונים שנוטים להחמיר בגבינה קשה אפילו שהבשלתה נמשכה פחות משישה 

חודשים, וראה גם את דברי הגרי”ש אלישיב המובאים בחוברת זו שאף הוא מחמיר 

בכך.

בכל אופן יש גבינות שלגביהן לכולי עלמא יש להתייחס כאל גבינות קשות, וגבינות 

מיוחדות כאלו מצויות גם בתנובה. הכוונה למשל, לגבינת פרמזן שהינה גבינה בעלת 

המיוחד  וטעמה  ויותר,  שנה  נמשך  הבשלתה  ושזמן  מאד,  גבוה  יבש  חומר  אחוז 

מתחזק והולך ככל שהגבינה תתישן יותר. כמוה גם גבינות צאן הנקראות קצ’קבל, 

שאף היא גבינה שזמן הבשלתה נמשך כחצי שנה.

בנוסף לגבינות אלו יש כמה גבינות שזמן הבשלתן קצר אך הן בעלות ארומה וטעם 
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פיקנטי חריף הנמשך בפה זמן רב, וייתכן וגם בגבינות אלו יש מקום להחמיר ולראותן 

כגבינות קשות, למרות זמן הבשלה קצר יחסית. גם גבינות אלו אינן נמצאות כיום 

עליהן  מתולעות  גבינות  אינן  אלו  שגבינות  אלא  המהדרין.  גבינות  במיגוון  עדיין 

מדברים האחרונים, אלא רק גבינות בעלות טעם חזק הנשאר בפה זמן ממושך, והן 

גם אינן שוהות שישה חודשים, ולכן ייתכן והכל יודו שלגביהן די להמתין שעה אחת 

בינן לבין אכילת בשר במיוחד אם רוצה לאכול אחריהן עוף”.

סיכום זמני ההבשלה של גבינות שונות:

גבינות צהובות: טירן, עמק, ירושלים, אחוזה, גוש חלב וכד’ - זמן ההכנה בין חודש 

לחודשיים.

פרמזן: זמן ההכנה שנה וככל שמתיישנת יותר משתבחת יותר.

קצ’קבל: זמן ההכנה חצי שנה.

באופן כללי ניתן לסכם ולומר שבגבינות המיוצרות על ידי המחלבות הגדולות, אין 

כמעט גבינות שמיוצרות בתהליך של למעלה מששה חודשים. אך בגבינות ממחלבות 

פרטיות )גבינות בוטיק( מצויות גבינות שמשך ייצורן יותר מששה חודשים. הקונה 

גבינה כזו, צריך לבדוק מה משך ייצורה.

עוד  מצאתי  רב  זמן  לאחר  “שוב  כתב,  קכח(  עמ’  )שם  יצחק’  ‘נחלת  בספר  סג. 

ממחברי זמנינו שדברו בזה, דבשו”ת אבן ישראל )להגרי”י פישר זצ”ל ח”ט סי’ סח( פשיטא 

ליה דאין צריך להמתין ו’ שעות, כיון שגבינה צהובה אשר הנדון בה אינה קשה כל כך 

כמו גבינה ישנה שהיה אז שנשארה בין השיניים, וגם מכיון שאינה ישנה כל כך כמו 

שהיה מלפנים שהיתה ישנה יותר מששה חודשים ולכן אין הטעם נמשך יותר מחצי 

שעה, וגם אינו חריף יותר מכל גבינה עיין שם. וכן נוטה במגילת ספר )סי’ פט אות ה( 

וביאר שם הדברים באריכות ובטוב טעם. ומאידך בקובץ תשובות להגרי”ש אלישיב 

ואף  הנמשך מהגבינה,  לטעם  וחשש  בזה  להחמיר  נטה  נח(  סי’  )ח”א  זצ”ל  )שליט”א( 

בנתרככה הגבינה ]וכגון במאכל פיצה וכד’[ סבירא ליה להחמיר”.

ועיין בקובץ ‘מבית לוי’ )כרך ו שנת תשנ”ה עמ’ צב( שמסקנתו של הרה”ג יעקב מאיר שטרן 

שליט”א שאחרי גבינה צהובה יש להמתין שעה.

ומה שכתבתי שגם דעת הגר”ש וואזנר להחמיר, מבואר לעיל סוף ס”ק נז.
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כג. אכילת מאכל חלבי אחרי תבשיל בשרי

כבר למדנו שאחרי אכילת בשר בהמה או עוף יש להמתין שש שעות )או פחות לפי 

המנהגים השונים(.

בכלי  שהתבשל  במאכל  או  בשרי?  במאכל  בשר?  של  בשומן  גם  נכון  זה  דין  האם 

בשרי?

מאכל בשרי הוא מאכל שבושל עם בשר או עוף, כגון תפוחי אדמה שנאפו בתנור עם 

בשר, או ירקות ממרק עוף. אם אכל מהמאכל הבשרי צריך להמתין כאילו אכל את 

הבשר עצמוסד.

וכן הדין לגבי שומן של בשר, שגם אחרי אכילתו צריך להמתין כמו אחרי אכילת 

הבשר עצמוסה.

אבל, אם אכל מאכל שבושל בכלי בשרי, כגון אורז שבושל בסיר בשרי )נקי(, לא 

צריך להמתין אחריו ומותר לאכול חלבי מיד כשסיים לאכול מאכל זה, אפילו אם 

בכלי בושל בשרי באותו יוםסו.

— מקור הברכה —

סד. ]כבר הובא לעיל בס”ק לט ונשנה כאן כי זהו מקומו[

בין  נחמן לא שנו אלא  רב  “]מים[ אמצעיים רשות אמר  ב( למדנו  )קה  חולין  במסכת 

תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה”.

ובראשונים מצאנו כמה פירושים מהו ‘בין תבשיל לתבשיל’.

שבין  מפרשים  שיש  הביאו  ז(  סי’  פ”ח  )חולין  וברא”ש  שנו(  לא  ד”ה  שם  )חולין  בתוס’  א. 

תבשיל תבשיל הוא בין תבשיל בשר לתבשיל בשר ובין תבשיל חלב לתבשיל חלב, 

שבזה הוא רשות ליטול ידיים. אבל בין תבשיל גבינה לתבשיל של בשר חובה ליטול 

ידיים, ובין תבשיל של בשר לגבינה שאחריו צריך להמתין עד לסעודה האחרת.

לתבשיל  בשר  של  תבשיל  בין  הוא  לתבשיל  תבשיל  שבין  ביאר  שם(  )תוס’  ר”ת  ב. 

של גבינה יש רשות ליטול ידיים. ולפי שאין הבשר והגבינה בעין אלא יש רק טעם 

לא החמירו שתהיה חובה ליטול ידיים ביניהם. אבל אם רוצה לאכול גבינה אחרי 
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תבשיל של בשר חייב ליטול ידיו, ויש אומרים שיש איסור גם בבשר אחרי גבינה 

וצריך ליטול ידיו גם בזה. בטור )או”ח סי’ קעג( נטה לדברי ר”ת לכן כתב “מים אמצעיים 

לגבינה  תבשיל  בין  אבל  לתבשיל  תבשיל  בין  אלא  שנו  לא  נחמן  רב  אמר  רשות, 

חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל אפילו היה הראשון של בשר והשני של גבינה אין 

צריך ליטול כיון שאין הבשר בעין ואין בו אלא טעם וגם הב’ אין בו אלא טעם גבינה 

אבל אם אכל אחר התבשיל של בשר הגבינה בעין חובה הוא ליטול”.

ג. במרדכי )חולין סי’ תרפז( כתב “ראיתי מורי שאסר לאכול גבינה אחר ביצים מטוגנים 

בשומן משום גזירה אטו בשר בחלב”. וכתב עליו הבית יוסף “וכן נהגו העולם שלא 

לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כלל ואין לפרוץ גדר”.

למעשה פסק השו”ע )סי’ פט סע’ ג( כר”ת, “אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו 

הגבינה  לאכול  בא  אם  אבל  רשות.  אלא  אינה  ביניהם  והנטילה  גבינה,  של  תבשיל 

עצמה אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול 

ידיו”.

אך הפוסקים בני ספרד החמירו להמתין שש שעות גם אחרי תבשיל של בשר, כדעת 

רמ”א )לקמן(. שכן כתב הכף החיים )סי’ פט ס”ק נה( שהמנהג הוא להחמיר שש שעות, 

לחם  חדש,  )פרי  כך  שהכריעו  פוסקים  כמה  והביא  כשו”ע  ולא  יוסף  בבית  שכתב  כפי 

הפנים, ברכי יוסף, זבחי צדק(. גם הגר”מ מאזוז שליט”א בשו”ת מקור נאמן )סי’ תקצא( כתב 

להחמיר שש שעות. וכך הכרעת הראשל”צ הרה”ג יצחק יוסף שליט”א בילקוט יוסף 

)איסור והיתר ח”ג סי’ פט סע’ לג( “והמנהג אצל הספרדים להחמיר ולהמתין שש שעות גם 

באכל תבשיל לבד, כמו באכל מהבשר עצמו, ואין לפרוץ גדר. והדין כן גם בתבשיל 

שנתבשל בו עוף”.

ורמ”א הביא מהגהות שערי דורא שיש אומרים שצריך נטילה בין תבשיל של בשר 

לתבשיל של חלב ואינו רק רשות בעלמא.

ובכל אופן סיים רמ”א בשם האיסור והיתר הארוך )כלל מ סי’ י( “ונהגו עכשיו להחמיר 

שלא לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כמו אחר בשר עצמו ואין לשנות ולפרוץ 

גדר”. והוא כדברי הבית יוסף לעיל.

סה. כתב הרשב”א בתשובה )ח”א סי’ שז( “אמרת עוד שהם חלוקין במעשה אלפס 
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שנעשה בשומן של בשר. שמתיר האחד לאכול אחריו מיד גבינה ועושה בזה כמו כן 

מעשה והאחד אוסר. 

תשובה: הדין עם האוסר והמקל הזה טועה בשקול הדעת. שהוא סבור שלא אסרו 

בשר ואחר כך גבינה אלא מפני בשר שבין השינים. וכשהוא אוכל ממשו של בשר יש 

לחשש זה מפני חוטי בשר וגידין שנאחזין בבין השינים והחנכין. אבל שומן הנתך הרי 

הוא כגבינה ואחר כך בשר דדי לך בקנוח הפה ונטילת ידים. ואינו, לפי שלא חלקו 

באכילת בשר עד שנאמר האוכל בשר גס אסור והאוכל דק דק של בשר מותר. שאם 

אתה אומר כן נתת דבריך לשיעורין ולדברי המתיר אין קצבה. ואיני רואה בזה צד 

פקפוק כלל. שומר פיו שומר מצרת נפשו”.

ויש להמתין אחרי  ובין הבשר עצמו  היינו שלשיטתו אין חילוק בין שומן של בשר 

אכילת שומן של בשר כמו אחרי אכילת הבשר בעצמו.

ובדרכי משה )ס”ק ו( הביא בזה מחלוקת ראשונים.

א. הסמ”ק )הביאו בהגהות מיימוניות שם הי”ב( והמרדכי )שם(, סוברים שדינו של מרק של 

בשר הוא כדין הבשר עצמו.

ב. רבינו יונה )ברכות מ ב בדפ”ר( סובר שדינו של מרק של בשר הוא כדין תבשיל של 

בשר.

ג. רבינו ירוחם בשם רבותיו )הובא בבית יוסף סי’ פט( מחלק בין מרק צלול שדינו כדין 

תבשיל לבין מרק עב שדינו כדין הבשר עצמו.

דינו  בשר  של  “ושומן   - והמרדכי  הסמ”ק  כדעת  ג(  סע’  פט  )סי’  רמ”א  פסק  למעשה 

כבשר עצמו”.

ובט”ז )סי’ פט ס”ק ה( הביא מהתורת חטאת שאף בשומן אווז יש להחמיר. ובמרק של 

בשר יש לחלק בין צלול לעב, שבצלול יש לו דין תבשיל ובעב )כגון שיש בו ירקות( 

יש לו דין הבשר עצמו.

ובש”ך )סי’ פט ס”ק יח( הביא גם הוא מהרמ”א להחמיר אף בשומן עוף.

)או”ח שם( “מיהו אם אין בשר בתבשיל אף על פי שנתבשל  סו. כתב בבית יוסף 
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בקדרה שמבשלין בה בשר לא נהגו להחמיר ומותר לאכול אחריו גבינה”.

וכן פסק רמ”א להלכה “מיהו אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה של בשר, 

מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר” ]ועיין לקמן ס”ק סז[.

אמנם יש ליטול ידיים לפני אכילת הגבינה, או לפני אכילת הבשר לפי שתבשיל של 

בשר או של גבינה נדבק בידיים יותר מהגבינה או הבשר עצמו, לכן אפילו ביום חייב 

ליטול )ש”ך ס”ק כ(.

כד. מזיגת משקה פרווה דרך פייה חלבית בזמן 
ההמתנה

קרים,  או  חמים  משקאות  לממכר  מכשירים  מצויים  רבים  ציבוריים  “במקומות 

כאשר לאחר הכנסת מטבע מתאים יש באפשרותו של המשתמש במכשיר לבחור 

חפץ"   הוא  בה  המשקה  כוס  את   - המתאים  המתג  על  לחיצה  באמצעות   - לעצמו 

)לשון הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א בספרו ‘אתקינו סעודתא'(.

האם מותר לשתות משקה פרווה ממכשיר זה, אחר אכילת בשר? הרי ייתכן שבפיית 

המכשיר נשארו טיפות חלב מהמשקה החלבי שנמזג דרכה לפני כן.

שנתבשל  רק  בתבשיל  בשר  אין  “אם  רמ"א,  כתב  לחלב  בשר  בין  המתנה  בעניין 

בקדירה של בשר מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר". והש"ך ביאר 

שכוונת הרמ"א היא “אפילו נתבשל בקדירה שלא הודחה יפה, דהוי קצת ממשות 

של איסור"סז.

סיבה  עוד  יש  שכאן  ובפרט  מותר.  חלביות  שאריות  קצת  יש  אם  שאפילו  יוצא 

להתיר, שאולי מי שקנה קודם לכן במכונה קנה משקה פרווה )ועכשיו הצינור נקי(, 

וכן יש עוד צד להתיר, מאחר ויתכן שיש ששים במשקה כנגד שאריות החלב שאולי 

ישנם במכונה.

לכן למסקנה, מותר לקנות משקה פרווה ממכונה כזו גם אחר אכילת בשר. אך יש 

להיזהר לא לשתות משקאות אלו תוך כדי שאוכל בשרסח.
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— מקור הברכה —

סז. כתב בבית יוסף )או”ח קעג( “מיהו אם אין בשר בתבשיל אף על פי שנתבשל 

בקדרה שמבשלין בה בשר לא נהגו להחמיר ומותר לאכול אחריו גבינה”.

וכן פסק רמ”א להלכה )סי’ פט סע’ ג( “מיהו אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה 

של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר”.

ויש להקשות בין לבית יוסף ובין לרמ”א. לפי שבסימן צה נחלקו בדין ‘נ”ט בר נ”ט’ 

לכן  שאסור31.  רמ”א  ודעת  לכתחילה  שמותר  השו”ע  ודעת  לכתחילה,  מותר  אם 

קשה מה שכתבו פה, שלשו”ע מה החידוש בלאכול אחרי? הרי אפילו לאכול יחד 

‘נ”ט בר נ”ט’ אסור  ‘נ”ט בר נ”ט’. ולרמ”א מה ההיתר הרי לשיטתו  מותר לפי שזה 

ולמה כאן התיר?

את השאלה על השו”ע הקשה הש”ך )סי’ פט ס”ק יט על פי הסבר הפרי מגדים( ותירץ שכאן 

החידוש הוא שמותר לאכול גבינה אחר תבשיל זה אפילו אם בסיר היה קצת ממשות 

של בשרי, שבאופן זה אסור לאכול יחד אולם אין צריך להמתין32.

יא(  )ס”ק  היטב  באר  יג(,  ס”ק  עו  )סי’  יעקב  במנחת  שהרי  להעיר,  יש  הש”ך  ובשיטת 

ומהרי”ט )באהי”ט ס”ק יד( הקשו על הש”ך. שבסי’ צה השו”ע הוא המתיר בנ”ט בר נ”ט 

על ידי בישול ורמ”א שם אוסר, לכן צריך רמ”א להשמיענו כאן שלאוכלם בזה אחר 

זה מותר וממילא אין לחדש בשיטת רמ”א שגם בקדרה שאינה רחוצה יפה לא צריך 

להמתין. אמנם בסוף דבריו כתב המנחת יעקב שאף שמה שכתב הש”ך קשה בביאור 

דברי רמ”א, הרי שלמעשה הדין דין אמת דאפילו אינה רחוצה יפה מותר לאכול מיד 

אחריה גבינה והוסיף שכן היא דעת הב”ח.

)סי' צה סע' א(, "דגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה של בשר רחוצה יפה, שאין שום שומן דבוק  31.  שו"ע 

בה, מותר לאכלם בכותח, משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא". ורמ"א )שם סע' ב( חלק וכתב, "ויש 

מחמירין בצלייה ובישול לאסור נותן טעם בר נותן טעם והמנהג לאסור לכתחלה, ובדיעבד מותר בכל ענין". 

ועיין לקמן סי' לו.

32.  והגאון רבי עקיבא איגר )הגהות השו"ע סי' פט סע' ג( תירץ שיש נפקא מינא בין כאן לסי' צה, בחריף, שאז 

לא הוי נ"ט בר נ"ט ולאכול יחד אסור אבל אין צריך להמתין. וממילא לא קשה לרמ"א, שדווקא יחד אסר לאכול 

בנ"ט בר נ"ט, אבל לא החמירו עד כדי כך שיצטרכו להמתין וראה לקמן בסי' כו ושם בס"ק עא.
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והפרי מגדים )שפתי דעת סי’ פט ס”ק יט( והיד אברהם )הגהות השו”ע סי’ פט סע’ ג( תירצו שדברי 

על  השאלה  הייתה  מה  למעלה  שהתבאר  ]וכפי  יוסף  הבית  לשיטת  נכונים  הש”ך 

הבית יוסף ואותה בא הש”ך לתרץ[.

הקדרה  הודחה  לא  אם  שאפילו  יט(  ס”ק  פט  )סי’  חדש  הפרי  גם  סובר  הש”ך  וכדעת 

הבשרית יפה בכל זאת מותר לאכול מיד אחרי אכילת מאכל פרווה שהתבשל בה, 

גבינה.

ביד אברהם הוסיף שאפילו אם ידוע שאין ששים כנגד השומן הדבוק על הקדירה 

מותר, שהרי אם היה מדובר שאינו יודע הרי מבואר במנחת יעקב שאמרינן בסתמא 

שהיה ששים כנגדו ובזה פשוט שמותר.

כעין זה כתב הפתחי תשובה )סי’ פט ס”ק ז( להתיר אפילו כשאין ששים כנגד השומן 

שדבוק ואפילו אם שם בעצמו מעט שומן בתבשיל יהיה מותר לאכול מיד אחר כך 

דווקא  הוא  הש”ך  שהיתר  וכתב  שחולק  יהודה  לחם  מהבית  שם  הוסיף  אך  גבינה 

כשיש ששים כנגד השומן אבל בלי זה אין להתיר.

ויש שחלקו על הש”ך והתירו רק באופן שיש ששים נגד הלכלוך )אליה רבה או”ח סי’ קעג 

וביד יהודה סי’ פג סע’ ג(.

)קובץ תורני ‘צהר’ יד( הובאו בספר  סח. ]מדברי הרה”ג לוי יצחק היילפרין שליט”א 

אתקינו סעודתא )סי’ כ([.

לעיל ראינו שמותר לאכול חלב אחרי תבשיל שהתבשל בסיר בשרי ואפילו אם הסיר 

היה קצת מלוכלך והיו בו שאריות של בשר.

לכאורה כך הוא גם להיפך, אדם שאכל בשר ורוצה אחר כך לאכול תבשיל שהתבשל 

בסיר חלבי שהיו בו שאריות חלב, מותר לו ולא צריך להמתין שש שעות על מנת 

לאכול את התבשיל הזה.

סי’ תצד אשל  )או”ח  דברי הפרי מגדים  -מב( כתב שלפי  מ  )סי’ פט ס”ק  תשובה  אך בדרכי 

אברהם ס”ק ו( יש לאסור באופן זה, שהרי הפרי מגדים אסר לאכול צנון שנחתך בסכין 

חלבית בתוך שש שעות לאכילת בשר.

וביד יהודה )סי’ פט פירוש הארוך ס”ק ה( כתב “ויש לעיין אם אכל תחילה בשר, אם מותר 

לאכול אחריו דבר חריף שנתבשל בקדרה של חלב, דגם המקלין בתבשיל של בשר 
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אחריו  לאכול  שמותר  בשר  של  תבשיל  מתחילה  אכל  אם  אלא  שהקלו  מצינו  לא 

גבינה כיון שלא אכל בשר ממש, אבל אם אכל תחילה בשר ממש לא מצינו קולא 

באו”ח  מגדים  בפרי  ומצאתי  ופוסקים.  בתוס’  עיין  חלב,  של  תבשיל  אחריו  לאכול 

סי’ תצד )אשל אברהם ס”ק ו( שכתב ‘ולאכול צנון שחתך בסכין חולב אחר בשר תוך שש 

שעות יש לומר דאסור עיין יו”ד סי’ פט וצו’. מיהו גם שם )בסי’ צו( הרבה מקילין, זולת 

בסכין דשמנונית קרוש על פניו, כמו שיתבאר אי”ה שם )ס”ק ב( וצריך עיון. ובקדירה 

שאינה בת יומה נראה להקל”.

ולפי כל זה אין דימיון בין דין הש”ך לשאלה שאנו עסוקים בה )האם מותר לשתות 

תה ממכונה שיש בה שאריות חלב בתוך שש שעות לאכילת בשר( ובשאלתנו יש 

להחמיר.

אך, למעשה כתב הרה”ג לוי יצחק הלפרין שליט”א )קובץ ‘צהר’ יד והובאו דבריו בספר אתקינו 

סעודתא סי’ כ( שהחילוק בין אכילת חלב אחרי תבשיל שהתבשל בסיר בשרי לאכילת 

תבשיל שהתבשל בסיר חלבי אחרי אכילת בשר ממש, אינו פשוט משני טעמים.

לגבי תבשיל פרוה שהתבשל  ולא  ‘תבשיל של חלב’  לגבי  יהודה הסתפק  היד  א. 

בקדרה חלבית ובתבשיל פרוה שהתבשל בכלי חלבי מקילים יותר מתבשיל חלבי.

בשאריות  מלוכלת  בשרית  בקדירה  שהתבשל  שתבשיל  שכתב  הש”ך  מדברי  ב. 

גבינה עצמה אסור אבל בכל אופן  גבינה’ משמע שדווקא עם  ‘עם  אסור לאוכלו 

אחר מותר. לדוגמא, אם אכל גבינה קשה שיש להמתין אחריה שש שעות, יהיה 

מותר לאכול אחריה תבשיל שהתבשל בקדרה בשרית מלוכלת מעט. ממילא כן 

הוא להיפך, שאכל בשר עצמו מותר לאכול אחריו תבשיל פרוה שהתבשל בקדרה 

שיש בה שאריות חלביות.

ובשו”ת טוב טעם ודעת )תליתאי סי’ קפג( העלה להתיר לאכול תבשיל שהתבשל בסיר 

חלבי אחרי אכילת בשר עצמו ואפילו כשהסיר בן יומו.

ובכל מקרה בשאלתנו יש להקל לפי שיש ‘ספק ספקא’, שהרי ספק אם השתמשו 

במכונה זו לחלב לפני כן, ואפילו אם נאמר שהשתמשו בו לחלב שמא יש בתה ששים 

כנגד טיפות החלב שנשארו בפיית המכשיר.

לכן למסקנה: “מותר להשתמש במכשיר זה למשקאות פרוה גם בתוך שש שעות 

מאכילת בשר, ואין צורך לחשוש שמא נותרו בו טיפות חלב.
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אך יש להזהר כמובן שלא לשתות משקאות אלו יחד עם אכילת בשר” )הרה”ג אליהו 

שלזינגר שליט”א באתקינו סעודתא שם, עד כאן מהספר הנ”ל(.

יש להוסיף שלפי זה כך הוא הדין גם במקרה הבא - במקומות ציבוריים )כגון בתי 

כנסת, ישיבות, כוללים, חדרי מורים וכדומה( מצוי שמכינים בבוקר ‘נס קפה’ ולוקחים 

יהיה מותר  כן  סוכר מכלי מרכזי בכפית שיש עליה מעט חלב. השאלה היא האם 

להשתמש בסוכר זה לשתיית קפה שחור או תה אחרי ארוחת צהריים )בשרית(?

לפי האמור לעיל הדבר מותר מכמה טעמים. א. אם יש בסוכר ששים כנגד החלב, 

הרי התבטל החלב בסוכר ומותר. ב. גם אם אין ששים בסוכר אך לאחר העירוב בכוס 

התה או הקפה יהיה ששים, גם כן מותר ואין בזה ‘ביטול איסור לכתחלה’ כי לא ביטל 

חלב בבשר אלא במאכל פרווה. ג. לפי דברי הש”ך המובאים לעיל אפילו אם לא יהיה 

ששים כלל, הדבר מותר שבאופן זה לא גזרו על המתנה.

)ח”ג סי’ אלף לב( שנשאל ממש  וידידי הרב אייל שמאי הי”ו הראה לי בשו”ת הרדב”ז 

כעין זה, “שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שנהגו לתת בתוך הסוכר בזמן שמבשלין 

אותו חלב של בהמה טהורה ושאלת את האומנין ואמרו לך שנותנין תרי למאה ואם 

כן לא נתבטל טעמו של חלב ואם כן איך אוכלין הסוכר עם בשר והרי יש בו טעם חלב 

כיון שהוא פחות מששים?” והשיב הרדב”ז שמאחר והחלב מתבטל בסוכר מותר. 

עם  שיאכלו  ובשעה  היתר,  עדיין  הכל  שכאן  לפי  לכתחילה  איסור  ביטול  בזה  ואין 

בשר הרי הוא כבר מבוטל. וראה שם בהמשך תשובתו. וממנו קל וחומר לנידדנו שלא 

מדובר לאכול עם בשר אלא רק בזמן ההמתנה, שדינו קל יותר, ודאי מותר.

כה. תה עם לימון חלבי בזמן המתנת שש שעות

אדם חתך לימון בסכין חלבית. עתה הוא רוצה לשתות כוס תה עם לימון, אבל, אותו 

אדם ‘בשרי' )שעדיין לא עברו שש שעות מאכילתו בשר(. האם מותר לו לתת את 

הלימון בתה ולשתותו?

‘דבר חריף', חריפותו מעוררת את הטעם  הבעיה בזה היא שמאחר והלימון מוגדר 

החלבי שבסכין, וכך הלימון בולע טעם חלבי מהסכין ונעשה חלבי בעצמוסט.
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למעשה נחלקו בזה הפוסקים.

1. יש שכתבו לחלק:

24 שעות מחיתוך  - כלומר, שהשתמשו בה לחיתוך חלבי בתוך  יומה  א. סכין בת 

הלימון: אסור לתת את הלימון בתה ולשתותו, תוך שש שעות מאכילת בשר.

ב. סכין שאינה בת יומה - כלומר שהשתמשו בה לחיתוך חלבי למעלה מ24 שעות 

מחיתוך הלימון: מותר לתת את הלימון בתה ולשתותו, גם בתוך שש שעות מאכילת 

הבשרע.

2. לעומתם יש אומרים שאף בסכין בת יומה מותרעא.

— מקור הברכה —

סט. עקרון זה, שהחריפות משביחה את הטעמים ויש בכוחה להוציאם מהסכין, 

מופיע בשני מקומות בתלמוד.

משום  טעמא  מאי  חילתית  של  “והקורט  שנינו,  א(  )לט  זרה  עבודה  במסכת  א. 

חורפיה  אגב  מותר  לפגם  טעם  נותן  מר  דאמר  גב  על  אף  בסכינא  ליה  דמפסקי 

דחילתיתא מחליא ליה שמנוניתא והוה ליה כנותן טעם לשבח ואסור”.

ב. במסכת חולין )קיא ב( שנינו, “אמר חזקיה משום אביי הלכתא דגים שעלו בקערה 

מותר לאוכלן בכותח צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח. והני 

מילי צנון דאגב חורפיה בלע אבל קישות גריר לבי פסקיה ואכיל. קילחי דליפתא 

שרי דסילקא אסירי ואי פתך בהו דליפתא שפיר דמי”.

ומבואר מגמרא זו, שאם חתך צנון, שצנון הוא דבר חריף, בסכין בשרית, אסור לאכול 

את הצנון בכותח, שהוא מאכל חלבי. וכך פסק הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ד( 

חריפין  מדברים  בו  וכיוצא  צנון  בה  וחתך  וחזר  צלי  בשר  בה  שחתך  “סכין  להלכה, 

אסור לאכלן בכותח, אבל אם חתך בה בשר וחזר וחתך בה קישות או אבטיח גורד 

מקום החתך ואוכל השאר בחלב".

וראה לקמן סי’ מג.
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ע. הפרי מגדים )או”ח סי’ תצד אשל אברהם ס”ק ו( כתב, “ולאכול צנון שחתך בסכין חולב 

אחר בשר תוך ו’ שעות יש לומר דאסור”.

ובספר יד יהודה )סי’ פט פירוש הקצר ס”ק כט( הביא את דברי הפרי מגדים וכתב לחלק בין 

אם הסכין הייתה בת יומה מבליעת החלב, לאינה בת יומה. שאם הייתה הסכין בת 

יומה, יש להחמיר, לפי שבחריף לא מועיל נותן טעם בר נותן טעם כמבואר בדברי 

רמ”א )יו”ד סי’ צה סע’ ב( שכתב “וכל זה כשהמאכל אינו דבר חריף, אבל אם היה דבר 

חריף, כגון שבשלו דברים חריפים בכלי של בשר, אפילו אינו בן יומו, או שדכו תבלין 

במדוך של בשר, אם אכלו בחלב, אוסר אפילו בדיעבד עד דאיכא ששים נגד הבשר 

הבלוע בהם”.

אולם אם הסכין אינה בת יומה מבליעה חלבית, אפשר להקל. למרות שלהלכה דבר 

חריף משביח את הטעם והופך את הכלי להיות כאילו הוא בן יומו, כמבואר בשו”ע 

)יו”ד סי’ צו סע’ א(, מאחר וכאן השאלה היא לא לאכול עם בשר ממש, אלא רק אחרי 

אכילת בשר, בתוך השיעור שיש להמתין, יש להקל ]ע”פ ספר ‘נחלת יצחק’ סי’ פט סע’ ג אות 

א, שכתב בשם ספר ‘פרי הדר’[.

ויש להעיר כאן הערה חשובה- לא כל סכין ‘חלבית’ היא אכן ‘חלבית’. כלומר, על 

מנת שהסכין יבלע טעם ויהפך לחלבי או בשרי צריך שיחתכו בו דבר חם. כפי שכתב 

בערוך השלחן )סי’ צד סע’ לה( “ודע דסכין חולבת במדינתנו כשבא שאלה לפני החכם 

יחקור במה הסכין חולבת דעל פי רוב אין משמשין בסכין של חלב ברותח כלל ורק 

חותכין גבינה וחמאה ואין בו דין סכין חולבת כלל ולכן צריך החכם לחקור בזה כדי 

שלא להפסיד ממון ישראל חנם דהשואלים אינם בקיאים בזה כידוע לנו”. לכן מי 

שמסתפק האם הסכין שלו ‘חלבית’ או ‘בשרית’ ישאל מורה הוראה על מנת שלא 

יתיר את האסור או יאסור את המותר.

עא. בדעת תורה למהרש”ם )סי’ פט סע’ ג( הביא את דברי הפרי מגדים שהחמיר 

וכתב  בשר,  מאכילת  שעות  שש  בתוך  חלבית  בסכין  שנחתך  חריף  דבר  לאכול 

ויש  נקי  שאינו  סכין  בסתם  איירי  מגדים  דהפרי  לומר  “וצריך  דבריו,  על  מהרש”ם 

בעין, אבל בידוע שהסכין נקי יש להקל גם לשיטת הפרי מגדים”.

להחמיר  סיבה  אין  שלכאורה  מגדים,  הפרי  של  דינו  בעיקר  לדון  מהרש”ם  והוסיף 

ויש  מספיקה  אחת  שעה  שהמתנת  שסוברים  פוסקים  ויש  מאחר  שהביא  במקרה 
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אם  ובפרט  ספיקא  ספק  כאן  שיש  הרי   - חריף  דבר  אינו  שצנון  שסוברים  פוסקים 

הסכין אינו בן יומו.

כמו כן, לכאורה אין כאן שייכות לשני טעמי ההמתנה )בשר בין השיניים, טעם מושך 

בגרון(, שהרי הטעם הבלוע בצנון הוא קלוש.

וע”ע בספר ‘נחלת יצחק’ )שם( שכתב, “שוב לאחר זמן מצאתי בשו”ת עמק התשובה 

יומו, דכיון  )ח”ו סי’ שיא(, שדעתו פשוט שאין שום חשש בדבר, ואף בחתך בסכין בן 

רבי  מהגהות  נמי  וכדמשמע  לחשוש,  ואין  להקל  סומכין  חלב  טעם  טועמין  שאין 

עקיבא איגר סי’ פט עיין שם”.

וכך העלה להלכה בשו”ת תשובות והנהגות )ח”א סי’ תלג(, “וכשהשתמש בדבר חריף 

בסכין בשרי מותר לאכול אחריו גבינה וכמבואר בהגהות רע”א )סימן פט( אבל לאכול 

עמו לחם וחמאה אסור”.

כו. סלטים שנשארו מסעודה בשרית, בסעודה 
חלבית

כפי שכבר למדנו, חז"ל גזרו כמה הרחקות בדיני בשר בחלב.

אחת ההרחקות היא ששולחן שאכלו עליו בשר לא יאכלו עליו גבינה )וכן להיפך( כל 

זמן שלא ינקו אותו משאריות הפת שמונחות עליו מהסעודה הקודמת.

להרחקה זו מצאנו שני טעמים. הטור הסביר שהחשש הוא שמא יגע האוכל בעודו 

צונן. לעומתו, בפני משה ביאר שהחשש הוא  וגזרו אף על  ויאסר  רותח בשאריות 

שמא יבוא לאכול מן השאריות ויאכל בשר וחלב יחדעב.

לפי  חלבית,  בסעודה  להגישם  אין  בשרית,  בסעודה  לשולחן  שהוגשו  סלטים  לכן, 

שיש חשש שמא נפל בסלט מעט בשר. אמנם, אם להגשת הסלט משתמשים בכף 

ולא באותם כלים בהם משתמשים לאכילה, מעיקר הדין מותר להשתמש  נפרדת 

בסלט בסעודה חלבית, אבל מצוה מן המובחר לא לעשות כןעג.
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— מקור הברכה —

עב. בירושלמי מסכת פסחים )פ”ו ה”ד( שנינו, “תני חגיגה הבאה עם הפסח היתה 

תימר  חצות  עד  נאכל  ופסח  ימים  לשני  נאכלת  חגיגה  חמי  איתא  עמו.  מתבערת 

הכין בעולה עמו על שולחנו התבשילין העולים עמו על השולחן צריכין להתבער 

עמו. אמר רבי יוסה הדא אמרה הדין דאוכל חובץ ובדעתיה מיכול קופד צריך מבער 

פיסת”.

צריך  בשר  לאכול  ורוצה  גבינה  שאוכל  מי  אומרת  “זאת  )שם(,  העדה  בקרבן  וביאר 

זה  דין  וטעם  הגבינה”,  שאכל  בשעה  השולחן  על  שהיה  לחם  החתיכת  גם  לבער 

נתבאר בפני משה )שם( “שמא יבא לאכול ממנה אחר הבשר”.

הבשר  יגע  שמא  הוא  שהטעם  אלא  משה,  כפני  דלא  שפירש  נראה  צא(  )סי’  ובטור 

שאין  כתב  בארוך  הש”ך  אמנם  בצונן.  גם  וגזרו  ברותח  וזהו  שניהם,  ויאסרו  בחלב 

פירושו של הטור מוכרח בירושלמי.

)סי’ פט סע’ ד( “מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבער  ולהלכה פסק השו”ע 

מעל השולחן שיורי פת שאכל עם הגבינה”.

גבינה  שאוכל  מי  “ובדבר  כתב  לח(  סימן  א  חלק  דעה  )יורה  משה  אגרות  בשו”ת  עג. 

ורוצה לאכול בשר שאיתא ביו”ד סי’ פט שצריך לבער שיורי פת שאכלו עם הגבינה 

לבד  חלב  ולמאכלי  לבד  בשר  למאכלי  פת  לייחד  שצריך  שמשמע  ידידי  שהקשה 

ולמה אין נזהרין בזה?

הנה האיסור הוא רק על שיורי חתיכת הפת שאכלו בה הגבינה או אף על החתיכה 

עם  לאוכלה  שחשב  כיון  נזהר  אינו  זו  שעל  הגבינה  עמה  לאכול  כדי  שחתך  קטנה 

הגבינה ולכן אף אם יאמר שלא נגעה בה הגבינה הוא כמלתא דלא רמיא עליה ולאו 

אדעתיה כדאיתא בסי’ יח בש”ך )ס”ק ח(. אבל פת הגדולה שהיא עומדת בין למאכלי 

חלב בין למאכלי בשר נזהרין בה ואין לחוש שמא נגעה בה הגבינה או הבשר. 

לגירסת הטור בסי’ צא  זה  דין  )פ”ו ה”ד( שהוא מקור  וניחא מה שבירושלמי פסחים 

פתיתין  מבער  צריך  קופד  מיכל  ובדעתיה  חוביץ  דאכיל  הדין  יוסי  רבי  אמר  איתא 

הוא  נמי  פיסת  מבער  לגירסתנו  ואף  פט.  בסי’  והגר”א  יוסף  הבית  גירסת  הוא  וכן 

כוונת פתיתין אך נקט לה בלשון יחיד... משום דדוקא הפתיתין מהחתיכה שאכל בה 
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הגבינה אוסר ולא פת הגדולה והוא מהטעם דבארתי שנזהרין בה... אך מי שרוצה 

להחמיר שלא לאכול כל הפת שהיה על השולחן של מאכל גבינה עם בשר או להיפוך 

אף שאין בה חשש לדינא, יש בזה מעלה להרחקה יתירא וזהו כוונת הגהות אשר”י 

בחולין פרק כל הבשר סי’ ז’ שכתב ומצוה מן המובחר היכא דאכל גבינה ורוצה לאכול 

בשר צריך להעביר מעל השולחן הלחם וכל המאכל שעלו עם הגבינה על השולחן 

עיין שם דכוונתו אף לפת הגדולה ואינו מדין הירושלמי דשם הוא דין ממש ואיך כתב 

שהוא רק למצוה מן המובחר אבל הוא סברת עצמו שכיון שעל החתיכה שאכל עמה 

הגבינה איכא איסור שייך שיהיה מצוה מן המובחר על כל הפת שהיה על השולחן”.

ועל פי זה כתב בילקוט יוסף )איסור והיתר ח”ג סי’ פט סע’ סד(, “סלטים שהיו על השולחן 

מהם  לקחו  אם  חלבית,  בארוחה  לאכלם  ראוי  אין  מהם,  ונותרו  בשרית,  בארוחה 

במזלג או בכף שאכלו בו בשר שיש לחוש שנפלו לתוכם שיירי בשר. אבל אם לקחו 

מהם בכף או במזלג המיוחד לסלטים, מותר לאכול הנשאר עם חלב”.

ובהערה כתב בשם האגרות משה, “דכל זה הוא מן הדין, אבל מצוה מן המובחר שכל 

המאכלים שהיו על השולחן כשאכל גבינה, יעבירם מעל השולחן כשבא לאכול בשר, 

ובפרט במקום שנמצאים קטנים הממשמשים בכל”.

כז. מפות נפרדות לחלבי ובשרי

לאכול  אין  הבשרית,  מהסעודה  משאריות  נקי  לא  שהשולחן  זמן  כל  לעיל  כאמור 

עליו סעודה חלבית )וכן להיפך(.

לכן מעיקר הדין אין לאכול חלבי על מפה שאכלו בה בשרי, כי הרבה פעמים המפה 

מתלכלכת ויש עליה שאריות של בשר )וכן להיפך(.

אולם, בשו"ת הרדב"ז כתב להקל בדין זה, שאם לא מניחים את האוכל על השולחן 

עליו  חלק  יעקב  המנחת  ולנערה.  המפה  את  להפוך  מספיק  בכלים,  אוכלים  אלא 

והעלה להחמיר בכל מקרה.

שמעיקר  פי  על  אף  ובשרי.  לחלבי  נפרדות  במפות  להשתמש  רבים  נהגו  למעשה 

הדין, מספיק לנקות את המפה.

ניילון, מספיק לנגב היטב שיצא כל הלכלוך ואז מותר לאכול עליה  ובשעוונית או 

אפילו אם מניחים את המאכל ישירות על המפהעד.
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— מקור הברכה —

)ח”א סי’ עו( “שאלת אם מותר לאכול גבינה על גבי  עד. כתב הרשב”א בתשובה 

מפה שאכלו עליה בשר אם לאו מפני שהמפה בלועה מבשר. והבאת לראיה קצת 

)חולין צה ב( אשר תבושל בו אין לי אלא  לאיסור, ההיא שמעתתא דפרק דם חטאת 

שבשל בו עירה לתוכו רותח וכו’. ושאלת לפרש לך אותה שמועה.

תשובה: הדבר נראה לי ברור שאסור לאכול גבינה על מפה שאכלו עליה בשר. וכן 

לאכול בשר על מפה שאכלו עליה גבינה. לפי שאין לך כל מפה ומפה שאין עליה 

אני אומר, שהבלוע  ולא מחמת מה שנבלע בתוכה  כמה טיפי בשר שאכלו עליה. 

אינו יוצא אלא על ידי דבר חם. ואם משום בלע היה אסור להניח עליה גבינה חמה 

יש על המפה. פעמים  וכן האמת שלכלוכי בשר  אבל צוננת לא. אלא שאני אומר 

הרבה שנופלין עליה טיפי התבשיל וזה תדיר תדיר וכן שמקנחין עליה סכין שחותכין 

בה הבשר. וכל שהוא בעין כשמניחין עליה גבינה בין חמה בין צוננת נוגעין זה בזה 

ובלבד  אחת  במטפחת  וגבינה  בשר  אדם  צורר  וכדתנן  בעי.  מיהא  והדחה  לפחות 

שלא יהיו נוגעין זה בזה. ואקשינן עלה בגמרא וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן 

הוא. ואהדרינן נהי דקליפה לא בעו הדחה מיהא בעו. ועוד שזה חמור יותר. כי הרבה 

פעמים ידבקו לכלוכי הבשר בעצמו בגבינה עצמה או בלחם אשר הוא אוכל עליה 

ויאכל בשר וגבינה בתפישה אחת. וזה דבר ברור. ועל כן אנו רגילין לשמור עצמנו 

מזה הרבה שומר נפשו ירחק מהם”.

בה  שאכלו  מפה  על  גבינה  לאכול  “ואסור  להלכה,  ד(  סע’  פט  סי’  )יו”ד  השו”ע  ופסקו 

בשר”.

נכונים  הרשב”א  שדברי  תשכא(  סי’  )ח”ב  הרדב”ז  בשם  הביא  ח(  )ס”ק  תשובה  ובפתחי 

האוכל  את  מניחים  ואנחנו  מאחר  אבל  עצמה,  המפה  על  המאכלים  במניח  דווקא 

את  להפוך  מספיק  אלא  אחרת,  מפה  צריך  לא  עצמה,  המפה  על  ולא  כלים  בתוך 

המפה ולהסיר את השאריות.

ובספר בדי השולחן )סי’ פט ס”ק קב( כתב בשם המנחת יעקב לחלוק על הרדב”ז ולדעתו 

אין חילוק בין אם האוכל מונח בכלים או אם האוכל לא מונח בכלים אלא ישירות על 

המפה.
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אפילו  אחרת  מפה  תמיד  לפרוס  המנהג  “וכהיום  השולחן,  בבדי  כתב  דבריו  ובסוף 

כשאוכל בקערה או שאוכלים אחד מהם על השולחן עצמו בלא מפה ופורסים מפה 

להשני ואין סומכים על קינוח השולחן והדחתו לאכול שניהם עליו אף שמצד הדין 

היה רשאי בכך”.

ובילקוט יוסף )שם סע’ סה( כתב שיש שנהגו להחמיר והצריך שני מפות אולם מעיקר 

הדין אם אוכלים בכלים והאוכל לא מונח על השולחן עצמו, לא צריך להחליף מפה 

ודי לנקותה מהשאריות.

ובעניין שעוונית כתב שם )ס”ק סו( “מפה שעוונית או ניילון שעל ידי ניגוב היטב יוצא 

וכך להיפך לאחר  גבינה,  יש להקל לאכול עליה בשר אחר  בה,  כל הלכלוך הדבוק 

דווקא  ]ולאו  המפה  על  מונחים  עצמם  המאכלים  אם  אפילו  שעות,  שש  המתנת 

כל  את  להסיר  לחה  במטלית  המפה  את  היטב  שינקה  ובלבד  בצלחות[,  שמונחים 

הנדבק, ואחר כך ינגב במטלית יבשה. וכל שכן אם אוכל באמצעות צלחות. ובשבת 

ויו”ט יש ליזהר שלא לנגב בחוזק במטלית לחה. ומפה שאפשר להשתמש בה בשני 

צדדים וניכר הבדל בין הצדדים כדי שלא יתחלף, מותר להשתמש בה לבשר ולחלב”.

כח. הנחת בשר בכלי חלבי

פשוט וברור שאין להניח בשר חם בכלי חלבי, מאחר והחום גורם לבשר לפלוט טעם 

לתוך הכלי, ולכלי לפלוט טעם לתוך הבשר.

אבל מה הדין בצונן? הרי אין העברה של טעמים, האם מותר להניח בשר צונן בכלי 

חלבי?

התשובה בדין זה תלויה במצב הבשר.

בשר מבושל - בשר צונן שנוגע בחלב, אסור לאוכלו בלי שטיפה. לכן בשר מבושל, 

מאחר והרגילות היא לאוכלו ללא שטיפה, אסור להניחו בכלי חלבי אפילו כשהוא 

צונן. שחוששים שישכח לשטוףעה.

להניחו  מותר  לאכילה,  הכנתו  לפני  אותו  לשטוף  היא  והרגילות  מאחר   - חי  בשר 

)כשהוא צונן( בכלי חלביעו.
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חלבי,  בכלי  להניחו  מותר  לחלוחית,  שום  בו  ואין  לחלוטין  יבש  הבשר  אם   - יבש 

בתנאי שכלי זה בלע קודם לכן בצונן ולא בחםעז. אולם היתר זה הוא רק כשעושה 

כן דרך עראי. אבל באופן קבוע אסור, מחשש שיבוא לעשות כן גם כשהבשר חםעח.

— מקור הברכה —

עה. כתב הרשב”א )תורת הבית הארוך ב”ד ש”א( “וכל שאיסור והיתר נוגעין זה בזה צריך 

וגבינה במטפחת אחת  הדחה לכל הפחות, דתנן בפרק כל הבשר צורר אדם בשר 

ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. ואמרינן עלה בגמרא וכי נוגעין זה בזה מאי הוי אמר 

אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. ולפיכך צריך ליזהר דלכתחילה לא יגיעם 

זה בזה שמא ישכח ולא ידיח וזהו ששנינו צורר ובלבד שלא יהו נוגעים זה בזה”.

וכך פסק השו”ע )סי’ צא סע’ ב( להלכה “כל מידי דבעי הדחה כגון להניח בשר היתר צונן 

בקערה של איסור צונן אסור לכתחילה דילמא אכיל בלא הדחה”.

והנה הטור כתב בדין זה שמאחר וצריך הדחה ‘שמע מינה’ שכל דבר שצריך הדחה 

אסור להניחו לכתחילה. והקשה הט”ז )ס”ק א( מה פירוש ‘שמע מינה’? הרי זה הדין 

בעצמו כמבואר במשנה חולין )קז ב( “צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד 

שלא יהו נוגעין זה בזה”.

הוא  הדין  עצמה  והגבינה  עצמו  בבשר  שרק  אומר  הייתי  שמהמשנה  הט”ז  ותירץ 

שאסור שיגעו, אבל בכלים שבהם מונח הבשר או החלב אין צריך להקפיד, קמ”ל 

שיש להקפיד אף בכלים שלא יניח בשר בכלי של חלב ולהיפך. ובש”ך )ס”ק ב( כתב 

של  בכלי  צונן  להניח איסור  כגון  רק בבשר בחלב,  ולא  גם באיסורים  נכון  זה  שדין 

היתר צונן.

ולפי שאסור לכתחילה להניח היתר על איסור, כתב מהרש”ל בים של שלמה )חולין 

פ”ח סי’ מד, הביאו הט”ז ס”ק ב( “לא יפה עושין ההולכי דרכים שאוכלים הרינג”ש מלוחים 

עם כלי הגויים, שהרי צריך הדחה אחר שמונח עליהם”. אמנם העיר הט”ז שרמ”א 

אחר  אופן  לו  ואין  הגוי  בבית  שמתאכסן  כגון  הדחק  שבשעת  כתב  חטאת  בתורת 

חשיב כדיעבד ומותר.

ובט”ז )סי’ פט ס”ק א( מקשה למה אסור לכתחילה, הרי השו”ע עצמו כתב בבית יוסף 
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)סי’ ב( שבכל דבר בו מתירים בדיעבד לא חוששים לכתחלה שמא ישכח, ואף כאן הרי 

מותר בדיעבד בלא הדחה ולמה חוששים שמא לא ידיח ויאכל?

וביאר הט”ז, שכלל זה אינו מוחלט. אלא, במקום בו אין לפנינו איסור ברור והחשש 

הוא שמא יגיע לאיסור שאותו איסור מותר בדיעבד, בזה לא חוששים מתחילה. אבל 

במקרה שלנו הרי יש איסור ברור שאין לאכול בלא הדחה, במקרה כזה ודאי חוששים 

לכתחילה.

וביד אפרים )אוצר מפרשים על שו”ע סי’ פט ט”ז ס”ק א(, כתב לדחות את קושיית הט”ז. 

ומה  איסור  עשה  קלף  שלא  כל  שהרי  בדיעבד,  עובר  שאינו  מדובר  לא  שכאן  לפי 

שמותר כאן בדיעבד היינו אחר שבישל )שכך מבואר בסע’ ד( שאז אי אפשר לקלוף, 

לא  כלל  הט”ז  קושיית  זה  ולפי  איסור.  על  עבר  קלף  ולא  לקלוף  שאפשר  כל  אבל 

מתחילה.

עו. בהמשך דבריו כתב הרשב”א )שם(, “וכתב הרב בעל העיטור ז”ל דדוקא בבשר 

מבושל דלאו אורחיה בהדחה ואתי למיכל מיניה בלא הדחה אבל בשר חי שאין דרכו 

לאכלה בלא הדחה אפילו נוגעין זה בזה צורר ואינו נמנע.

וכן כתב הראב”ד ז”ל דכל מידי דבר הדחה כגון לשים דגים שלא הודחו או בשר שלא 

נתבשל ולא הודח בכלי שנשתמש באיסור אפילו לכתחילה מותר שאפילו תמצא 

לומר שיאכל באומצא האידנא למיכל באומצא לא שכיח. וכן כלי שדרכו של אדם 

להדיחו קודם שישתמש בו אין נמנעין מלהשתמש בו באיסור צונן ואחר כך ידיחנו 

וישתמש בו היתר ואין חוששין לפשיעה בכך שהרי לוקחין כלים אסורין מן הנכרים 

ואין חוששין לפשיעת הכשר שלהן”.

לכן פסק השו”ע לחלק בין האיסורים, ופסק שדווקא במאכל )חלבי או בשרי( שבדרך 

כלל לא מדיחים אותו לפני האכילה )כגון שהוא מבושל או אפוי(, אסור לכתחילה 

שיגע באחר )חלבי או בשרי(, מחשש שמא יאכלנו ללא הדחה.

אבל דבר שלא אוכלים אותו אלא בהדחה )כגון בשר חי(, לא חוששים שיאכל בלי 

הדחה ולכן מותר אפילו לכתחילה שיגע במאכל מן המין הנגדי.

)סי’ צא ס”ק ג( הביא מחלוקת אחרונים במה שייך היתר זה של דבר  ובפתחי תשובה 

שדרכו בהדחה:
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א. הפרי מגדים כתב שדווקא בכלי נקי מותר להניח אם דרכו בהדחה, אבל על גבי 

איסור בעין אסור ואפילו אם האיסור אינו שמן, אסור.

ב. אבל שיטת הש”ך היא שאין לחלק בזה וכל שדרכו בהדחה מותר להניחו אפילו 

על גבי איסור. ודווקא אם האיסור שמן שצריך שפשוף ולא מספיק הדחה, אסור 

לכתחילה.

ג. והחוות דעת ובית אפרים מקילים יותר מהש”ך ואף בשמנונית אינם אוסרים לפי 

שלשיטתם אפילו אם יש שמנונית מספיק הדחה כל שלא היה דוחקא דסכינא.

עז. בדרכי משה )ס”ק א( הקשה על האיסור הנזכר כאן להשתמש בכלי )חלבי או 

“כלי  שנינו  ב(  )ל  פסחים  במסכת  שהרי  צונן.  בשרי(  או  )חלבי  למאכל  צונן  בשרי( 

שמותר  הרי  תנא(.  סי’  )או”ח  הטור  פסק  וכך  מצה”.  בו  משתמש  חמץ  בו  שנשתמש 

להשתמש בצונן בכלי של איסור אפילו אם לא ידיחנו לבסוף, ולמה כאן אסרו?

רמ”א כתב שלשה תירוצים:

 א. יש לחלק בין חמץ ומצה לבשר, שהחמץ יבש אבל הבשר יש בו לחלוחית ולכן 

אסור. ולפי זה יוצא שלהשתמש לדבר יבש יהיה מותר ונשאר רמ”א בצ”ע בדין זה.

ב. יש לחלק בין חמץ לשאר איסורים )צ”ב מה החילוק ולמה כיוון(.

לבין  בצונן,  אפילו  בו  להשתמש  אסור  ואז  בחמין  הכלי  כשבלע  בין  לחלק  יש  ג. 

שהוא  זה  תירוץ  על  רמ”א  וכתב  בצונן.  בו  להשתמש  מותר  שאז  צונן  כש”בלע” 

העיקרי.

להלכה  הראשון,  התירוץ  על  עיון  בצריך  רמ”א  נשאר  משה  שבדרכי  למרות  והנה 

פסק במפה כתירוץ זה, “ודוקא דבר שיש בו לחלוחית קצת, אבל דבר יבש ממש אם 

לא בלע הכלי רק בצונן, מותר להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל”.

ועי’  לצונן  חם  בין  ]ונראה שכוונתו לחלוקה  “ועיין לקמן סימן קכא”  והוסיף רמ”א 

לקמן בדברי הש”ך[.

עח. כאמור לעיל אחד התירוצים שכתב רמ”א היה לחלק בין אם הכלי בלע בחם או 

בצונן.

הט”ז והש”ך הביאו את דברי רמ”א בדרכי משה ובתורת חטאת וביארו את דבריו, 

וזהו סיכום וביאור דבריהם.
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1. סיכום הט”ז )ס”ק ג(:

יז סי’ ד( הקשה על הטור שכתב שדבר שאין דרכו  )כלל  א. רמ”א בתורת חטאת 

בהדחה אסור בצונן, ממה שפסק הארחות חיים )הלכות איסורי מאכלות סו”ס ס( שכלים 

דרכו  שאין  דבר  הוא  תבלין  והרי  תבלין,  בהם  לתת  מותר  יפה  שהודחו  גוי  של 

בהדחה ואם כן קשה על הטור שאסר.

בין חם  יש לחלק  כל  ב. רמ”א עצמו תירץ את קושייתו בשני אופנים. ראשית 

רמ”א  וסיים  לא.  או  נקי  היה  הכלי  אם  בין  לחלק  יש  ועוד  לעיל.  כאמור  לצונן 

שלכתחילה יש להחמיר בכל עניין ולהתיר בדיעבד.

ג. ומה שכתב רמ”א לחלק בין כלי נקי לכלי שאינו נקי, כתב הט”ז לדחות שודאי 

הכלי  אם  שהרי  הבלוע  לאיסור  אלא  חשש  ולא  נקי  כשהכלי  דיבר  הטור  גם 

מלוכלך ודאי יש לאסור.

ד. אולם התירוץ הראשון שכתב רמ”א לחלק בין אם השתמשו בכלי בחם תחילה 

או בצונן תחילה הוא ודאי נכון וברור, כפי שהביא רמ”א מכמה מקומות )רשב”א 

לכן  תנא(.  סי’  באו”ח  למצה  חמץ  כלי  נסך,  יין  בו  שהיה  בכלי  בשר  מליחת  לגבי  שפה  סי’  ח”א  בשו”ת 

בו  שהתשמשו  על  מדבר  בכלי  להניח  שאוסר  אצלנו  שהטור  לפרש  מוכרחים 

תחילה בחם.

ה. ומכל הנ”ל יוצא שכלי שהשתמש בו איסור צונן מותר להניח בו יבש חם ואם 

כן קל וחומר שמותר להשתמש גם צונן לח, שהרי יבש חם גרוע מצונן לח כפי 

“כל  שם  שנפסק  למצה  חמץ  כלי  בעניין  כב(  סע’  תנא  )סי’  חיים  באורח  שמשמע 

הכלים, אפילו של חרס, שנשתמש בהם חמץ בצונן, מותר להשתמש בהם מצה 

אפילו בחמין”.

ו. אולם מדברי רמ”א בהג”ה משמע שדווקא צונן יבש בכלי צונן מותר ולא חם 

יבש בכלי שהתשמשו בו צונן ודבר זה הוא תמוה. ולכן טוען הט”ז שיש טעות 

סופר בדברי רמ”א.

ז. וכתב עליו הש”ך בנקודות הכסף “כל מה שכתב כאן ליתא, ולא ירד לעומק 

הדברים וכבר נתבאר הכל על נכון בש”ך ס”ק ג ע”ש”.

2. וזהו סיכום וביאור דברי הש”ך בס”ק ג:

א. דברי רמ”א בתורת חטאת ובהג”ה צריכים ביאור. שהביא כמה חילוקים בין 
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הכלים השונים )כמבואר כל זה לעיל( והמורם מדבריו הוא, “דדעתו דאף שהכלי 

הוא אסור מפני שיש בו בליעת איסור, מכל מקום כיון שלא נבלע בו האיסור על 

ידי חמין רק על ידי כבוש או מליחה וכהאי גוונא, מותר להשתמש בו צונן”.

ב. “אבל כל דבריו מתחילתן ועד סופן אינם מובנים לי”, והולך הש”ך ומונה את 

קושיותיו על רמ”א.

לכלי שהשתמשו  בחם  בו תחילה  כלי שהשתמשו  בין  שכתב רמ”א  ג. החילוק 

בו תחילה צונן והביא ראייה מה שכתוב בטור סי’ קכא. קשה, שכן בטור שם לא 

שהשתמשו  “כלים  הטור  כתב  ששם  הפוך  שם  משמע  ואדרבא  זה  דבר  נמצא 

יכול  צונן  אלא  בו  להשתמש  ירצה  לא  ואם  ויורות...  קדרות  כגון  בחמין  בהם 

אם  אף  צונן  להשתמש  ר”י(  )בשם  שהתיר  הרי  צונן”.  בו  ולהשתמש  להטבילו 

תחילה השתמשו בכלי בחם.

ד. מה שהביא רמ”א ראייה מכלי חמץ בפסח שמותר להשתמש בהם חמץ וכתב 

זה  בדין  שכן  קשה,  זה  גם  בחם.  ולא  בצונן  השתמשו  שבחמץ  באופן  שמדובר 

נחלקו הראשונים.

דעת הרי”ף, הרמב”ם, הרמב”ן והרשב”א שאפילו אם נבלע החמץ בבית שאור 

)דהיינו צונן( אסור להשתמש בו אחר כך במצה אפילו צונן. אולם דעת הרא”ש 

שבבית שאור מותר להשתמש אחר כך במצה צונן.

על כל פנים משמע שלרא”ש אין הבדל בין חמין לצונן, ואפילו אם בלע תחילה 

בחם יהיה מותר, שהרי דין בית שאור חמור מדין חם. לפי שהרא”ש שם הביא 

שיש סוברים שלבית שאור לא תועיל אפילו הגעלה מה שאין כן בשאר כלים 

שהתמשו בהם בחמין ודאי מועילה בהם הגעלה לכולי עלמא. ומדברי הפוסקים 

)סמ”ג, תרומה, רשב”א , ר”ן, שע”ד( משמע שאפילו צונן לח יהיה מותר להשתמש גם אם 

תחילה השתמשו בו בחם.

ה. מה שכתב רמ”א )בתורת חטאת( שכדבריו משמע בטור יורה דעה סי’ סט, 

ששם כתב הטור שאם מלח בשר בקערה שאינה מנוקבת מותר לאכול בה אחר 

מתיישב  שבזה  אמת  והנה  למאכל.  ולא  לקערה  לא  הדחה  צריך  ולא  צונן  כך 

בין חם תחילה לצונן תחילה, אבל עדיין לא נמלט מן  תירוצו של רמ”א לחלק 

השתמש  אם  שאפילו  שסוברים  אומרים  יש  שם  הביא  הטור  שהרי  הקושיה, 
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בקערה ברותח מותר אחר כך בלא הדחה להשתמש צונן, ושיטה זו היא שיטת 

שהרי  עצמו,  את  סותר  שהרשב”א  למקומה.  הקושיה  חזרה  כן  ואם  הרשב”א, 

פסק כבעל העיטור שכל דבר שצריך הדחה אסור לכתחילה והדוגמא לזה היא 

קערה שהשתמש בה איסור ועתה רוצה להניח בה בשר, ולזה תירוצו של רמ”א 

לא מועיל.

ו. גם מה שחילק רמ”א בין להשתמש בו בלח לבין להשתמש בו ביבש, לא ברור. 

חמץ,  גבי  והטור  הרא”ש  מדברי  נראה  וכן  בלח  אפילו  מתיר  הרשב”א  שהרי 

היו  זו  סיבה  הייתה  לא  שאם  הרי  להחמיץ,  שממהר  בגלל  מצה  ללוש  שאסרו 

מתירים למרות שהוא לח.

ז. ומאחר וכתב הש”ך את כל הדחיות הנ”ל, כתב ליישב באופן אחר את הסתירה 

שבין הנפסק על פי האורחות חיים לגבי כלים של גוי לבין הנפסק על פי העיטור 

שאין להניח מאכל בכלי שהיה בו איסור. 

שבאורחות חיים דיבר באופן שהדיח את הכלי או קינח אותו היטב והכלי נקי, 

ולא  בקנוח  לא  הכלי  את  ניקה  שלא  באופן  דיבר  העיטור  אולם  מותר.  ובזה 

בהיתר  יגעו  ואם  בכלי  מהאיסור  שאריות  יש  ועדיין  מאחר  אסר,  ולכן  בהדחה 

יתחייב בהדחה וחוששים שמא לא ידיח.

ח. תירוץ זה מיישב גם סתירה בדברי השו”ע. שפה פסק השו”ע “כל מידי דבעי 

הדחה, כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחילה”, ואילו 

בסי’ צד )סע’ ג( פסק “ואם אין ששים הכל אסור בהנאה אפילו הקדרה אך מותר 

סותרים  והדברים  האיסור”.  מגוף  נהנה  שאינו  כיון  צונן  או  פירות  לתוכה  לתת 

אחד את השני. אלא שכאן דיבר באופן שלא קנחו או הדיחו את הקערה ולכן 

אסור, ובסי’ צד מדובר שקינח והדיח את הקערה ובזה מותר.

ט. והנה בתוס’ ובמרדכי כתבו שאסור להשתמש בכלים אלו בלח. ואפשר ליישב 

או  קנחו  ללא  הדיחו  או  קנחו  בין  לחלק  כה  עד  שאמרנו  כמו  או  אופנים.  בשני 

הדיחו. אמנם אפשר ליישב בעוד אופן והוא העיקרי, שיש לחלק בין כלי חרס 

לכלי מתכות. שבכלי חרס מחמירים יותר מאחר ואין לו היתר בהגעלה ויש חשש 

שישהה אותו ויבוא להשתמש בו חמין. מה שאין כן כלי מתכות שיש להם תקנה 

בהגעלה אפילו אם משתמש בו צונן דרך עראי לא חוששים לזה כי מאחר ויש לו 

דרך היתר ודאי ילך בה.
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י. אמנם למעשה מסכם הש”ך שכל ההיתר אינו אמור אלא דרך עראי, אבל אם 

בהם  ישתמש  שמא  גזירה  בצונן,  אפילו  אסור  קבע  דרך  בהם  להשתמש  רוצה 

חמין.

כט. שימוש בכלים שנאסרו מבשר בחלב

כלים שנאסרו מבשר בחלב - שבשלו בהם בשר וחלב יחד, אסור לבשל בהם אפילו 

פרווה, לפי שהכלי נאסר בהנאה.

ואפילו להשתמש בהם להנחת והגשת מאכלים קרים, אסור, אם עושה כן בקביעות. 

אבל באופן חד פעמי, מותר להשתמש בהם להנחת או הגשת מאכלים קריםעט.

לעניין מכירת כלי זה לגוי נחלקו הפוסקים, יש אוסרים מאחר ומכירה זו היא בכלל 

הנאה מבשר בחלב. מאידך יש מתירים, כיון שבמכירה לגוי אין הנאה מאיסור הבשר 

בחלב שבלוע בכלי, שהרי הגוי לא משלם יותר עבור הסיר מחמת הבלוע בו, נמצא 

שהמוכר לא הרויח מהאיסור הבלוע, לכן מותרפ.

— מקור הברכה —

עט. כתב הטור )סי’ צד(, “התוחב כף חולבת בקדרה של בשר או איפכא, משערינן 

בכל מה שתחב ממנו בקדרה... ואם יש ששים לבטל הכף, קדרה והתבשיל מותרים 

ואפילו  בין עם חלב לפי שהיא בלועה מבשר בחלב,  בין עם בשר  אבל הכף אסור 

בדיעבד אוסרת אם חזרו ותחבוה בין בבשר בין בחלב כל זמן שהיא בת יומא.

ואם אין לו ששים הכל אסור בהנאה, אפילו הקדרה, אך מותר לתת לתוכה פירות או 

צונן כיון שאינו נהנה מגוף האיסור”.

וכתב על זה בבית יוסף, “משמע דאפילו דבר לח כל שהוא צונן מותר ושערי דורא 

)ריש סי’ פה( הביא ראיה לדבר וכתב דהוא הדין לדבר שאינו צורך אכילה ואפילו חמין 

כגון מים לרחוץ ראשו דשרי. אבל המרדכי בפרק אין מעמידין )עבודה זרה סי’ תתכ( כתב 

יבש הוא דשרי משום דליתיה לאיסורא בעיניה אבל לא  ליתן לתוכה דבר  דדוקא 

דבר לח”.
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ואכן פסק השו”ע )סי’ צד סע’ ג(, “ואם אין ששים הכל אסור בהנאה, אפילו הקדרה. אך 

מותר לתת לתוכה פירות או צונן כיון שאינו נהנה מגוף האיסור”.

פסק זה צריך באור שהרי בסימן צא )סע’ ב( פסק השו”ע הפוך, “כל מידי דבעי הדחה, 

כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחילה דילמא אכיל בלא 

הדחה, ודווקא מבושל דלאו אורחיה בהדחה אבל מידי דאורחיה בהדחה, כגון בשר 

חי וכיוצא בו שרי לכתחילה”.

הש”ך )סי’ צא ס”ק ג( מיישב את הסתירה, שבסימן צא דיבר באופן שלא קנחו או הדיחו 

את הקערה ולכן אסור, ובסימן צד מדובר שקינח והדיח את הקערה ובזה מותר ]וכפי 

שהתבאר לעיל ס”ק עח באריכות[.

וכך היא גם מסקנתו של החכמת אדם )בינת אדם כלל נז ד”ה נמצא( בהבנת דברי השו”ע 

של  בקערה  הרא”ש  כשיטת  והרמ”א  השו”ע  פסק  דלפי  לנו  יצא  “נמצא  שכתב, 

איסור שבלעו על ידי חמין או כבוש, אם אינו מקונח יפה אסור להשתמש בו היתר 

בין לח ובין יבש כל מידי דאין דרכו בהדחה כיון דמדינא בעי הדחה, ובדיעבד נראה 

לי דבודאי על כרחך יש ששים נגד מה שהיה בעין.

בו  להשתמש  מותר  ומתכת  עץ  של  או  חרס  של  שהוא  בין  יפה,  מקונח  הכלי  ואם 

אפילו דברים לחים, אבל דברים חריפים לחים אסורים”.

פ. נחלקו הפוסקים האם קדרה שנאסרה מבשר וחלב מותר למוכרה לגוי.

המגן אברהם )סי’ תנ ס”ק יב( כתב “ועיין בתורת חטאת כלל פה )דין ג( דפסק בקדירה 

אסור  כן  פי  על  ואף  הראש,  לחוף  חמין  בו  לעשות  דמותר  בחלב  מבשר  הבלועה 

ונהנה ממנו הוי ליה  למוכרו לגוי. וצריך לומר דדבר העומד לאכילה, כשהגוי אוכל 

כאילו ישראל נהנה ממנו, דמהנה הוא לגוי, כמו שכתוב סוף סימן תמח אבל לחוף בו 

הראש שרי דאין נהנה מחמץ שבתוכו”.

מותר  אי  קדמיכן  דשאילנא  שאלתא  “ולענין  כתב,  צח(  סי’  )יו”ד  חת”ס  בשו”ת  אך 

למכור לנכרי קדרה הבלוע מבשר בחלב, מה דאתי מעלתו עליה מטעם שהגוי נהנה 

מהבליעה שבקדרה אין מקום בראש להניחו. דבשלמא ירק הבלועה מבשר בחלב 

יש לומר שהגוי קונה ביוקר הירק משום שירגיש בו טעם בשר בחלב. אבל הקדרה 

אפילו נימא שהבלוע שבדופני הקדרה אינו נפגמת לעצמה מכל מקום הא אי אפשר 

להוציאו אלא על ידי שיבשל בתוכו ויוציאו והרי אפילו ביומא אי אפשר דלא פגמה 

פורתא, ונהי דהפגם פורתא אינו מתיר שנבשל אנחנו בתוכה אבל על כל פנים אי 
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אפשר לומר שיתן הגוי יותר בשביל זה כדי שיפגום תבשילו פורתא.

ועוד על כל פנים ליומא אוחרא פגם גמור הוא, ואם כן לענין מכירה ביומיה הוי ליה 

ספק ספיקא שמא לא יבשל היום בתוכו, ואם תמצא לומר יבשל בתוכו שמא דבר 

הפוגם בעין ואפילו נימא דאין לעשות ספק ספיקא בתחלה בידים, ועיין מגן אברהם 

שהגוי  משום  הקדרה  בעד  יותר  נותן  הגוי  אין  הכא  מקום  מכל  בסופו(,  ב  ס”ק  תסז  )סי’ 

מסופק זה הספק ספיקא בעצמו וק”ל...

אך מה דצריך לעיון משום רוצה בקיומו דדעת מהרש”ל בים של שלמה )פרק כל הבשר 

מטעם  צוננים  פירות  אפילו  בתוכו  לשמש  אסור  בחלב  מבשר  הבלוע  דכלי  מו(  סי’ 

רוצה בקיומו, והוא ז”ל מפרש רוצה בקיומו של הבלוע כי אי אפשר להוציאו כי אם 

ידי  על  להוציאו  יכול  חרס  בכלי  דאפילו  זה  הבנתי  לא  באמת  הכלי,  ביטול  ידי  על 

דדינו  נהי  מקום  מכל  חדשות  כפנים  ליה  הוה  מכבשן  הוצאה  דאחר  ונהי  כבשונות 

כפנים חדשות מכל מקום הכלי לא נתבטל ומהכין טעמא רוצה בקיומו של הבלע 

הזה ואין זה דומה ליורה שבאו”ח סי’ תן ויעויין מג”א שם )ס”ק יא(... ולע”ד אין בו בית 

מיחוש כלל למוכרו לגוי אפילו ביומיה”.

)יו”ד מהדו”ת סי’ מח ס”ק א(, לחזק את פסק  וראה עוד מה שכתב בשו”ת לבושי מרדכי 

החתם סופר.

וב’שדי חמד’ )אסיפת דינים מערכת בשר בחלב סי’ י( הביא את דברי החת”ס ואחריו הביא עוד 

פוסקים שדנו בשאלה זו וז”ל, “כלי שבלוע בו בשר בחלב... אם מותר למוכרו לנכרי, 

ואף על גב דקיימא לן דכלי שאינו בן יומו הוי נותן טעם לפגם, היינו שפוגם הדבר 

אשר יבושל בו, אבל מי מפיס שהאיסור עצמו הוא פגום, ויש לחוש מטעם שהגוי 

נשאל  קפט(  סי’  )ח”ד  ב  במהדורא  ומשיב  שואל  הגאון  גם  שבקדרה...  מבליעה  נהנה 

בזה והביא דברי האור זרוע שבש”ך )סי’ צד ס”ק יא( דמוכח מדבריו לאסור, ודברי הפרי 

אפילו  שבתורה  איסורים  דכל  והיתר  האיסור  בשם  בחלב  לבשר  בפתיחה  מגדים 

יש בנותן טעם שרי למכור חוץ מדמי איסור שבו. ושקיל וטרי, ולא ראיתי בדבריו 

מסקנא לדינא רק נראה שדעתו נוטה להיתר עיין שם שלא ראה דברי החת”ס.

)דף קמ סוף  בנימוקיו שבסוף הספר  יוסף  רייזין בספר פורת  והגאון מסלונים מוהר”י 

ע”ב(, כתב בפשיטות דאסור למכרו לנכרי ותמה על החתם סופר שנעלם ממנו דברי 

המגן אברהם )סי’ תנ ס”ק יב( דאף לתורת חטאת דמותר להחם חמין, מכל מקום אסור 

למכור, עיין שם”.
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]לכאורה דברי הגאון מסלונים שהביא השדי חמד קשים מאד, שהרי החת”ס הראה 

בתשובתו למגן אברהם שם וכתב שאינו עניין לשאלתנו[

וראה גם ביד יהודה )פירוש הארוך סי’ צד ס”ק טז( שהאריך לבאר את שיטות הראשונים 

בשאלה זו ולמסקנה העלה שקדרה הבלועה מבשר וחלב מותרת בהנאה, אך קדרה 

הבלועה מחמץ - בפסח אסורה בהנאה.

לשיטה זו צריך לבאר את לשון השו”ע, “ואם אין ששים הכל אסור בהנאה, אפילו 

הקדרה” שפשטה הוא כדברי המגן אברהם, שהקדרה עצמה אסורה בהנאה ולכן אי 

אפשר למוכרה לגוי.

בבית מאיר )אוצר מפרשים לשו”ע סי’ צד סע’ ג( עמד על זה וכתב, “משמע שאף הקדירה 

נאסרה בהנאה. וצריך עיון לאיזה עניין? אם למוכרו לגוי, וכן הבין המגן אברהם )שם( 

ומדייק הכי מהתורת חטאת, ושם לא נאמר יותר ממה שנאמר בהשו”ע.

ובאמת יש לתמוה, אם הישראל בעצמו מותר להשתמש בהקדירה מפני שאינו נהנה 

מהבלוע, מהיכי תיתי יהא אסור למוכרו, וכי מפני הבלע ישיג יותר בעדו? ודברי המגן 

אברהם שם אין בם טעם מספיק לענ”ד.

והיותר קרוב אלי, דההוא ‘אפילו’ אינו סובב על איסור הנאה, רק משמיענו דאפילו 

הקדרה נאסר, והיינו לשמש בו שהוא הנאתו תשמיש אכילה.

ועיין בשערי דורא )סי’ פה( הנוסח הכי - ואם אין ששים הכל אסור אפילו בהנאה, ומיהו 

הכלים מותר להשתמש בהן וכו’, ושם לומד מקנקנים דיין נסך שמותר לתת לתוכן 

שכר )עבודה זרה לג ב( ובעבודה זרה דף לב )א( מבואר בפשיטות דקנקנים מותרים למזבן 

לגוים, והוא הדין נמי כלי הבלוע מבשר בחלב”.

כלומר - פירוש דברי השו”ע שאפילו הקדרה אסורה, לא מוסבים על איסור ההנאה 

שנכתב לפניהם, אלא כוונתו שאפילו הקדרה נאסרת בשימושה הרגיל, לאכול בה, 

אך בהנאה - למכור לגוי, מותרת.
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ל. הפיכת כלי בשרי לחלבי או חלבי לבשרי

האם מותר להפוך כלי בשרי לחלבי )או להיפך( על ידי הגעלה? חילוק יש בדבר זה 

בין בני ספרד לבני אשכנז.

- מותר לכתחילה להגעיל כלי על מנת לעשותו חלבי )או להיפך(, אם  לבני ספרד 

הכלי אינו בן יומו )כלומר לא השתמשו בו 24 שעות לפני ההגעלה(פא.

אמנם  הדברפב.  אסור  לכתחילה  רגיל  במצב  הפוסקים  רוב  לשיטת   - אשכנז  לבני 

במספר מקרים מותר אפילו לכתחלה )הרשימה מתוך ספר ‘הכשרות' פרק ג סע' ה(:

1. בשעת הדחק כשאין ברירה אחרתפג.

2. כשמגעילים מחמץ לפסח33, מותר להחליט שיהיה מעכשיו חלבי או בשריפד.

3. אם אחרי ההגעלה ישתמשו בו לפרווה ורק אחר זמן לחלבי או בשריפה.

4. אם הכלי נאסר ומגעילים אותו על מנת להכשיר אותופו.

5. אם עברה שנה שלמה בה לא השתמשו בכליפז.

6. אם קבל את הכלי במתנהפח.

— מקור הברכה —

פא. כהקדמה כללית לנושא זה יש לדעת שלרוב ככל הראשונים אין שום איסור 

בהפיכת כלי חלבי לכלי בשרי על ידי הגעלה, אלא שהמגן אברהם )ראה להלן ס”ק 

להחליף  יתרגלו  אם  שמא  חשש  ויש  מאחר  בזה,  להחמיר  הוא  שהמנהג  כתב  פב( 

 - יש לומר שבמקום שנהגו  ]וממילא  ומכשולות  יביא לתקלות  חלבי לבשרי הדבר 

נהגו, אך במקום שלא התפשט המנהג אין לאסור[.

הדבר מתבאר בדברי הציץ אליעזר )ח”ט סי’ לח( שכתב, “אחד מצדדי ההיתר שדן בזה 

להתיר הוא מפני דתפיס ליה על המגן אברהם )בסי’ תקט ס”ק יא( שמביא מנהג העולם 

שלא להגעיל כלי חלב לאכול בשר או איפכא דנעלם ממנו כאילו דברי שו”ת הרא”ש 

רותח מגעילן במים  וקערות של עץ שאכלו בהן בשר  כ אות כה( שכתב דכפות  )כלל 

רותחין ומותר לאכול בהם חלב, וממילא רצונו להחיל על זה כלל הרמ”א בחו”מ )סי’ 

33. ראה בנספח ג אופני הכשרת כלים שונים לפסח, והוא הדין לבשר בחלב.
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כה סע’ ב( שכתב דאם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא עלה זכרונו על ספר ונמצאו 

אחרים חולקים עליו אין צריכים לפסוק כדברי האחרונים שאפשר שלא ידעו דברי 

הגאון ואי הוי שמיע להו הוו הדרי בהו...

ולדעתי אין לכל זה כל שייכות לכאן, דהרי חזינן דהמגן אברהם ידע גם ידע שראשונים 

כתבו בזה להיתר, וגוף הדין של השו”ע שם )או”ח סי’ תקט( בסע’ ה להיתר הרי לקוח 

גדולות כמובא  וכן מהגהות מיימוניות בשם ספר הלכות  ר”י  מדברי המרדכי בשם 

בבית יוסף בטור, אלא שעל זה גופיה הוסיף המגן אברהם וכתב שמכל מקום מנהג 

העולם אינו כן, ובאשר זאת שזה נגד הראשונים חתר למצוא, וגם הביא, אסמכתא 

למנהג. ואם כן מה משנה בזה אם גם הרא”ש סבר נמי כאותם הראשונים שכבר ידע 

עליהם המגן אברהם? ויתכן וקרוב לודאי שהמגן אברהם ידע גם כן מדברי הרא”ש 

בזה אלא שלא טרח להביאו בהיות שמגמת דבריו בשם היתה ליישוב המנהג שלא 

להגעיל הגם שזה נגד מה שכתבו הראשונים, והגע בעצמך, וכי לא ידע המגן אברהם 

על כל פנים מדברי הטור ביו”ד סי’ קכא שכותב נמי בפשיטות שאפשר להגעיל כלי 

ורק לא טרח להביאו  כנזכר, שידע  ודאי  או איפכא. אלא  בו חלב  של בשר לאכול 

ומטעם הנזכר...

והגע בעצמך, הרי גם הרמ”א ביו”ד )סי’ פט סע’ ד( פוסק נמי כהאי מנהגא שכותב המגן 

אברהם, והוא, דאף על פי דמדינא סכין שחותכין בו בשר מותר על ידי נעיצה בקרקע 

לחתוך בו פת לאכול עם גבינה, וכן להיפך, מכל מקום כבר נהגו כל ישראל להיות 

ישראל34,  מנהג  לשנות  ושאין  היכר  לו  שיהא  מהם  אחד  ולרשום  סכינים  שני  להם 

וכי נאמר גם כן שגם הרמ”א לא ידע מהרא”ש ומהסמ”ק? הרי דבר כזה מביא לידי 

34.  הרמ"א שם כתב "ונהגו לרשום של חלב", כלומר שהמנהג הוא לסמן את הכלים החלביים. הסבר נחמד לזה 

נמצא בספר 'כור המבחן' )פרוזדור להלכות בשר בחלב שאלה מא(:

או  לרשום  נהגו  יחד,  וחלב  בשר  של  וכפות  סכינים  יתערבו  שלא  שבכדי  המנהג  מביאים  הפוסקים  "שאלה: 

לעשות חריצין בכפות או סכינים של חלב ולא של בשר, מהו הטעם של המנהג הזה?

תשובה: שמעתי בשם הגאון המפורסם רבי העשיל זצ"ל אב"ד דקראקא טעם בזה, שבאם ינהגו לרשום כף של 

בשר ולא של חלב, יש לחוש שמא יבוא עני לבעל הבית אחד ששכחו לרשום שום כף, ויתנו לו מאכל של בשר, 

ויסבור העני שהוא של חלב מחמת שהכף איננה רשומה, וכשיבא לבית אחר וישאלו לו מה אכל, יאמר שאכל 

מאכל של חלב ויתנו לו מאכל של חלב עוד פעם, ויבא לידי עבירה. אבל עכשיו, שנהגו לרשום כף של חלב, אפילו 

אם יבא עני לבית ששכחו לרשום את הכפות, ויתנו לו מאכל של חלב, ויסבור העני שנתנו לו מאכל של בשר 
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גיחוך? ועוד, מי לנו גדול מהחת”ס ז”ל שגם כן סמך ידיו )בחיו”ד סי’ קי( על המנהג הזה 

שבמגן אברהם ולא התיר כי אם כשבלאו הכי מגעילין לפסח וכותב בזה הלשון ולא 

משכחת אלא במכשירו בלאו הכי לצורך יום טוב של פסח וזאת גם אחרי שמזכיר ודן 

שם בדברי הטור ביו”ד סי’ קכא הנ”ל”.

ואחרי הקדמה זו נקל להבין מדוע הפוסקים בני ספרד מקלים בדין זה, וכפי שפסק 

ונאסור  לכלים  נחוש  אנו  אף  לבשמים  לחוש  באנו  “ואם  א(,  ס”ק  צז  )סי’  חדש  בפרי 

להגעיל כלי מיוחד לבשר לעשותו של חלב שהרי בכלי נמי ליכא היכר וישכח ויבש בו 

בשר כמו עד עכשיו, אלא איני רואה לדברים אלו עיקר ואין לנו לגזור גזרות מדעתינו 

בדבר שלא נזכר בתלמוד אולי ישכח שיחד הכלי לבשר ויבוא לאכול התבלין בחלב, 

כין שאין לו דימיון לדין זה עם דין המוזכר בתלמוד”.

ולא  הגעלה,  ידי  על  ולהיפך  לבשרי  חלבי  כלי  להפוך  איסור  אין  שלשיטתו  מבואר 

חוששים שמא ישתמש בו כפי שהיה רגיל עד עתה לבשר או לחלב. וכדעתו כתב גם 

החיד”א במחזיק ברכה )סי’ תקט סע’ ב(.

והשיב  זה  סי’ ד( נשאל על  יו”ד  )ח”ג  יביע אומר  זצ”ל בשו”ת  יוסף  והראשל”צ הגר”ע 

פב(  ס”ק  )לקמן  אברהם  המגן  של  הוראתו  התפשטה  לא  הספרדים  ואצל  שמאחר 

להחמיר ולאסור להפוך כלי בשרי לחלבי ולהיפך, יש להקל. אך לאשכנזים שנהגו 

כחומרת המגן אברהם אין להתיר.

אך יש לדעת, שלא כל הפוסקים בני אשכנז החמירו בזה כדעת המגן אברהם. שהרי 

כאמור לעיל מדברי כמה ראשונים מפורש להיתר. וכך מתבאר מדברי הש”ך )סי’ קכא 

ס”ק טז( שכתב, “ודע דהרשב”א גופיה מודה דהיכא דהיתירא בלע כגון שנשתמש בו 

ורוצה להכשירו לבשר סגי ליה בהכשר מקצתו” ומבואר שאין שום  חלב במקצתו 

איסור להפוך כלי חלבי לבשרי. אמנם קודם לכן )שם ס”ק ח( כתב הש”ך “במחבת של 

ואחר כך יבא לבית אחר וישאלו מה אכל, ויענה שאכל של בשר, מחמת שלא נרשמה הכף, ואפילו אם יתנו לו 

עכשיו מאכל של בשר לא יבא לידי עבירה.

אבל קצת קשה, דלפי טעם זה, אפילו כמו שנהגו עכשיו לרשום כף של חלב, גם כן ליחוש שמא העני שאכל 

בבית אחד בשר, יבא לבית אחר ששכחו לרשום ויאכל מאכל של חלב, והוא יסבור שהוא של בשר מחמת שלא 

נרשמה הכף, ויבא גם כן לידי עבירה? ואולי יש לומר דלא גזרינן על למפרע שמא אכל בשר, רק גזרינן על להבא, 

כמו שמצינו גבי מת שמא מת לא חיישינין, שמא ימות חיישינן".
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חלב או בשר סגי בהגעלה”, וכתב על זה במחצית השקל “היינו מדינא, אבל כבר כתב 

המג”א באו”ח... ואם כן צריך לומר דהש”ך מיירי כאן מעיקר הדין דמותר, או אפשר 

שהמנהג לא היה עדיין בימי ש”ך במקומו”. ואם כן אין ראייה מהש”ך.

וכך פסק בערוך השלחן )יו”ד סי’ קכא סע’ יא(, “ואף שיש מי שסובר שבכלל אין להכשיר 

אין  מפוזנא[  הר”ב  בשם  תקט  סי’  אברהם  מגן  ]עי’  לבשר  מחלב  או  לחלב  מבשר 

לחוש בזה כלל ואין לנו לגזור גזרות מדעתנו מה שלא גזרו חז”ל וכן מבואר להדיא 

מדברי הטור בסימן זה שכתב וכן אם מגעיל כלי של בשר לשל חלב או איפכא צריך 

שלא יהא בן יומו”.

פב. כתב המגן אברהם )סי’ תקט ס”ק יא( “ומכאן משמע שמותר בחול להגעיל כלי 

חלב לאכול בו בשר או איפכא והעולם נוהגין איסור בדבר. ומצאתי כתוב בשם הגאון 

מהור”ר בנימין מפוזנא ששמע ממהר”מ יפה הטעם למנהג שאם יעשה כן לעולם 

לא יהיה לו רק כלי אחד ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה אסור דלמא אתי למטעי 

כדאיתא בחולין )ט ב( והא דשרינן הכא יש לומר כיון שלעולם אין משתמשין בו אלא 

על ידי ליבון ליכא למיגזר כנ”ל”.

מבשר  כלי  להגעיל  “ולעניין  וז”ל,  ז(  ס”ק  משב”ז  פט  סי’  )יו”ד  מגדים  הפרי  כתב  וכדבריו 

לחלב והוא הדין ללבן, אסור”.

וכך הכריע גם החת”ס )שו”ת יו”ד סי’ קי( ואחריהם הרבה פוסקים בני אשכנז.

מותר  הדין  שמעיקר  שכיון  כתב  יג(  ס”ק  אברהם  אשל  תנב  סי’  )או”ח  מגדים  בפרי  פג. 

להגעיל כלי בשרי לכלי חלבי ומה שאנו מחמירים בזה הוא רק מחמת מנהג, בשעת 

הדחק מותר לכתחלה. 

)יו”ד סי’ קי, וראה גם בהגהותיו לשו”ע או”ח סי’ תנא על מגן אברהם ס”ק כא(  פד. בשו”ת חת”ס 

כתב, “וקדרה של בשר לא נהיגינן להכשירו לחלב וכן בהיפוך כמו שכתב מגן אברהם 

בהלכות יום טוב, ולא משכחת אלא במכשירו בלאו הכי לצורך יום טוב של פסח שאז 

אני נוהג להתיר להחליף הכלים כרצון איש ואיש מבשר לחלב וכן בהיפוך, כיון שלא 

וחלב רק לכוונת חמץ אז ליכא למיחש למה שכתב מגן  היה ההכשר לכוונת בשר 

אברהם בהלכות יום טוב”.

“וסכינים  וכתב,  להלכה  החת”ס  דברי  את  הביא  יט(  ס”ק  תנא  )סי’  ברורה  ובמשנה 
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הבלועים מבשר לחלב די בהגעלה אך העולם נהגו איסור בזה וכתב בתשובת חת”ם 

סופר סי’ קי דהיכא דהגעיל לצורך פסח הוא נוהג להתיר להחליף מבשר לחלב או 

איפכא כיון שלא היתה כונת ההכשר לצורך זה”.

פה. כתב בשו”ת מהרש”ם )ח”ב סי’ רמא(, “ובהיותי בקהילת קודש בוטשאטש באו 

לידי כתבי הגאון הצדיק אב”ד דשם בעל המחבר דעת קדושים ז”ל, ומצאתי שכתב 

לאסור,  מנהג  בזה  ואין  מותר  חלב  ולא  בשר  לא  שאינו  לשימוש  מבשר  דלהגעיל 

ואם אחר זמן ירצה לייחדו לתשמיש חלב גם כן מותר” ]ואכן הובאו הדברים בדעת 

קדושים )על או”ח סי’ תקט([

)ח”ט סי’ לח( שביאר שאף אם נאמר שיש היתר להפוך  אך ראה בשו”ת ציץ אליעזר 

כלי לפרווה, זה דווקא באופן חד פעמי, אבל אם רוצה לעשות כך בקביעות, מבשרי 

אסור  עלמא  לכולי  הדרך,  זה  על  וכן  שוב  לשנות  שבוע  ואחרי  חלבי  ואז  לפרווה 

גוונא שדן כת”ר שהמדובר לא בלהחליף  לומר שבכהאי  לודאי  וקרוב  “ויתכן  וז”ל, 

פעם אחת מבשר לחלב או איפכא, אלא להחליף בכזאת מדי שבוע )אמנם כת”ר 

עלמא,  כולי  יודו  גוונא  שבכהאי  הדוגמא(  רק  מזכיר  ואני  פארווע  על  בלהחליף  דן 

ועל כל פנים חלק גדול מהמתירים, ששפיר יש לגזור בזה לדילמא אתי למטעי לרוב 

ההתמדה בזה.

וסמוכין לזה מצאתי בספר ימי שלמה )קמחי( על הרמב”ם בפרק טז מהל’ מאכלות 

אסורות הלכה ג שכותב לומר כן בדעת הפר”ח ביו”ד סימן צז שמתיר בזה דעל כרחך 

לא חיישינן בזה לדילמא אתי למטעי לרוב ההתמדה בזה. וסמוכין בפרק טז מהל’ 

מאכלות אסורות הלכה ג שכותב לומר כן בדעת הפר”ח ביו”ד סי’ צז שמתיר בזה, 

דעד כאן לא התיר הפר”ח אלא היכא דמייחד ליה לכלי אחר ההגעלה למאי דהכשירו 

ולא יחזור עוד להשתמש בו תשמישיה קמא, בהא דוקא הוא דליכא למיחש דילמא 

אשתלי דכיון דאסח דעתיה מתשמיש הא’ מידכר דכיר וכו’, אבל היכא דקאי בעמוד 

והחזר מכשיר והולך כל אימת דמתבעי פעם לבשר ופעם לחלב ונהפוך הוא בהא 

ודאי מודה הרב דשכיחא שכחה עיין שם. 

ומהאי טעמא יש באמת מקום עיון גם על הנידון של כת”ר, דאף על פי שהמדובר 

בלהכשיר מכלי חלב לשימוש בפארעווע אבל מכיון שיש להתמיד בההכשרה מדי 

במצרכי  החלב  מיצרכי  ויערבו  אישתלי  לדילמא  לחשוש  מקום  יש  בשבוע  שבוע 

וכדומה לזה בתערובת בכלים מכלים שונים השכיחים בבית החרושת,  הפארעווע 
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אם לא שתהיה עין מאד פקוחה ומיוחדת שתשגיח בקפדנות על כל האמור”.

פו. הפרי מגדים )או”ח סי’ תקט אשל אברהם ס”ק יא( כתב שמאחר ואין להגעיל כלי חלבי 

לבשרי )ולהיפך(, המנהג הוא להטריף את הכלי ואז להגעילו, ואחרי שיגעילו מותר 

להשתמש בו באיזה אופן שירצה, לחלבי או לבשרי. וכך פסק המשנה ברורה )סי’ תקט 

ס”ק כה( להלכה, וראה גם בשו”ת מהרש”ם )שם( שהכריע כך.

הובאו  דבריו  )ראשית  קדושים  הדעת  מדברי  הביא  )שם(  מהרש”ם  בשו”ת  פז. 

למעלה ס”ק פה( שכתב, “וגם מבשר לחלב אם עברו יב חודש שלא שימש בו כלל 

גם כן יש להקל”.

פח. בשו”ת באר משה )ח”ג סי’ קה( כתב, “נשאלתי הרבה פעמים, מי שמקבל במתנה 

כלים יקרים )כלי כסף( שכבר השתמשו בהן, והנותנים השתמשו בהן לבשר והמקבל 

מתנה רצונו להשתמש בהן לחלב או להיפך אי שרי להמקבל מתנה להכשירן לצרכו 

מבשר לחלב או להיפך?

השבתי פשוט להתיר ואין בדבר שום פיקפוק כלל.

כלי  להכשיר  דשרי  הרשב”א  בשם  טז(  ס”ק  קכא  )סי’  הש”ך  מלשון  יוצא  מפורש  הנה 

יא( אוסר מטעמא  )סי’ תקט ס”ק  לצורך בשר. אולם המגן אברהם  בו חלב  שנשתמש 

דאתי למיטעי ויחליף. ובשער המלך )הל’ יו”ט פ”ד הל”ח( כתב הטעם דשמא יטעה ויגעיל 

כלי בן יומו, ולכן ללבן שרי להחליף וכמו שכתב המגן אברהם עיין שם.

ולפי זה מי שמקבל הכלי בשר במתנה שמעולם לא הרגיל הוא המקבל מתנה לבשל 

בהן בשר, ואין כאן החשש דאתי למיטעי או יכשיר בן יומו, כמובן שפיר מצי להכשירן 

לצורך חלב, ופשוט מאד”.

ובשו”ת רבבות אפרים )ח”ה סי’ תקיט( הביא את דברי הבאר משה ופסק כמותו.
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לא. כלי זכוכית נפרדים לבשר וחלב

בהלכות פסח, ישנה מחלוקת ראשונים מה דינם של כלי זכוכית, האם הם בולעים 

וצריכים הגעלה, או שאינם בולעים כלל ומותרים.

צריכים  לא  ולכן  פולטים  ואינם  בולעים  אינם  זכוכית  כלי   - הראשונים  רוב  לדעת 

הגעלה לפסחפט.

לדעת הסמ"ג, סמ"ק תרומת הדשן ועוד ראשונים - כלי זכוכית הינם ככלי חרס, לא 

רק שבולעים אלא שלא מועיל להם הגעלהצ.

להלכה פסק השו"ע כדעת רוב הראשונים, ואילו רמ"א החמירצא.

לפי זה, לנוהגים על פי השו"ע לא צריך כלי זכוכית נפרדים לבשר וחלב, ולנוהגים לפי 

רמ"א צריך כלים נפרדים.

אך, יש פוסקים שסוברים שרמ"א החמיר רק בפסח מחמת חומרתו הרבה של איסור 

חמץ, ובבשר בחלב מקל, ויש בזה שתי שיטות:

א. רמ"א מקל בשאר איסורים - שלמרות שהזכוכית בולעת יש לה היתר על ידי 

הגעלה.

- להחשיב את הזכוכית ככלי שאינו בולע כללצב.  ב. רמ"א מקל בשאר איסורים 

לשיטה זו, גם האשכנזים לא צריכים כלי זכוכית נפרדים לבשר וחלב.

לשיטת הבן איש חי וכן נהג הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל, כוסות זכוכית שהשתמשו 

בהם בחם צריכים הכשרה לפסח על ידי עירוי בכלי ראשון, ושהשתמשו בהן בקר 

צריכים שטיפה ושפשוף. לכאורה כן הוא בדין בשר בחלבצג.

— מקור הברכה —

פט. כתוב באבות דרבי נתן )פמ”א ה”ו(, “שלשה דברים בכלי חרס, בולע ואינו פולט 

ואינו מבאיש כל מה שבתוכו. שלשה דברים בכלי זכוכית אינו בולע ומראה כל מה 

שבתוכו במקום חם חם במקום צונן צונן”.

וכתב הראבי”ה )ח”ב סי’ תסד(, “וכלי זכוכית ישנים שנשתמשו בהן חמץ או של גוי או 

יין נסך שרי דלא בלעי. והכי אמרינן בברייתא דאבות דרבי נתן שלשה דברים  של 
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נאמרו בכלי חרס ושלשה בכלי זכוכית כלי חרס בולע ומפליט ומשמר מה שבתוכו 

מה שאין כן בכלי זכוכית. וטעמא משום דשיעי, כדאמרינן גבי לב שני לב דשיע, ולא 

בלע. ולא פליט”.

מבואר מדברי הראבי”ה שסובר שכלי זכוכית אינן בולעים כלל משום שהם חלקים 

)שיע( וממילא אינם צריכים הגעלה מאיסור לעולם )ראייתו היא מדברי האבות דרבי 

נתן הנ”ל(.

כדבריו כתב גם בשו”ת הרשב”א )ח”א סי’ רלג( והעלה שכלי זכוכית אינם בולעים כלל. 

ובבית יוסף )או”ח סי’ תנא( כתב שכך סוברים גם הרא”ש, הר”ן ור’ ירוחם ושכך המנהג 

למעשה.

מפארי”ש35  יחיאל  ר’  בשם  כתב  תקעד(  רמז  )פסחים  המרדכי   צ. 

זכוכית  כלי  כוסות  דהני  אומר  היה  מפריש  יחיאל  “ור’  וז”ל,  הראבי”ה  על  שחלק 

ששתו בהן בשאר ימות השנה אסור לשתות בהן בפסח אפילו על ידי עירוי משום 

דהוי ככלי חרס הואיל ותחלת ברייתן מן החול והתורה העידה על כלי חרס שאין 

יוצא מידי דופנו לעולם ואף על גב דתשמישו בצונן מכל מקום שורין בהן פתיתין 

של לחם חם ביין והוי כבוש והוי כמבושל”. 

וכן דעת ההגהות מימוניות )דפוס קושטא הל’ חמץ ומצה פ”ה הכ”ה( להשוות דין כלי זכוכית 

לדין כלי חרס )לפי שהביא שם את דברי ר’ יחיאל מפארי”ש בשתיקה ולא העיר על 

דבריו כלום(.

ובתרומת הדשן )ח”א סי’ קלב, ח”ב סי’ קנא( כתב שהעיקר כר’ יחיאל ולא כראבי”ה, והוסיף 

שגם הסמ”ג מחמיר בזה ושכן נהגו לאסור בזה ר’ אייזיק מקרימ”א וגדולי אושטריי”ך 

ומהר”ן איגרא. ומה שהביא הראבי”ה ראיה מדין לב ששעי אינה ראיה שהרי התוס’ 

כתבו שתירוץ זה נאמר רק לדחייה ואינו מעיקר הדין36.

ובדרכי משה )או”ח סי’ תנא ס”ק יט( הביא שגם האגור כתב שהמנהג להחמיר בזה ולא 

35.  בהמשך דבריו הביא המרדכי את דברי ראבי"ה הנ"ל.

36. ושמעתי מהרב גיורא ברנר שליט"א שדברי תרומת הדשן קצת צריכים עיון שהרי עיקר ראייתו של הראבי"ה 

מהמפורש בהדיא באבות דרבי נתן שאינו בולע כלל, ואת דין לב הביא הראבי"ה רק בשביל להסביר את הדין.
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כדעת  להקל  יש  בדיעבד  אך  לכתחלה  נוהגים  שכן  משה  הדרכי  וכתב  להגעילם, 

הראבי”ה.

ובשער הציון )סי’ תנא ס”ק קצו( כתב שגם הרא”ה מחמיר להחשיבם ככלי חרס.

צא. השו”ע )או”ח סי’ תנא סע’ כו( פסק להקל כדעת הראבי”ה וסיעתו, “כלי זכוכית 

ואפילו משתמש בהם בחמין אין צריכים שום הכשר שאינם  אפילו מכניסן לקיום 

בולעים, ובשטיפה בעלמא סגי להו”.

וביאר המשנה ברורה )ס”ק קנא - קנב( שהיתר השו”ע הוא אפילו בנשתמשו בהם בחמץ 

כפסק  להלכה  שהעיקר  חדש  הפרי  וכתב  מרובה.  לזמן  חמץ  בהם  שהשהו  או  חם 

השו”ע וכן המנהג.

שהמנהג  וכתב  שמחמירים  וסיעתו  יחיאל  ר’  דעת  את  הביא  רמ”א  זאת  לעומת 

להחמיר בזה וז”ל, “ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו 

שקורין  זכוכית  התוך  בתוכן  שיש  כסף  כלי  וכן  אלו.  ובמדינות  באשכנז  המנהג  וכן 

גישמעלצ”ט, אין להגעילו אבל מבחוץ אינו מזיק”37.

וביארו הגר”א )ס”ק פה( והמשנה ברורה )ס”ק קנד( שטעם החומרה היא לפי שחוששים 

זכוכית ככלי חרס, ואף על פי שבדרך כלל תשמישם בצונן חוששים  להחשיב כלי 

למיעוט תשמישם בחמין.

גם הגרי”ח מבגדאד )הבן איש חי( כתב )שו”ת רב פעלים ח”ג או”ח סי’ כט( שמנהגם להחמיר 

בכלי זכוכית להחשיבו ככלי חרס, “המנהג פשוט וברור וידוע פה עירינו בגדאד יע”א 

כבישה  ידי  על  נכרים  יין  או  חמץ  הבלועים  אלו  דכלים  אבותינו  ואבות  מאבותינו 

דצריכים הכשר על ידי עירוי ג’ פעמים שממלאם מים ויחליף המים ג’ פעמים אחר 

מעת לעת, כסברת כמה גדולים מהאחרונים דמצריכין להם הכשר זה, ואנשי עמארה 

יע”א כולם הם מאנשי עירינו בגדאד שהלכו ונתיישבו שם, כי היא עיר שנתיישבה 

מחדש, והרי הם חייבין לעשות כמנהג אבותם ואבות אבותם שלא ישתמשו בכלים 

אלו כי אם על ידי הכשר של עירוי הנזכר ואין יכולים לנהוג היתר הפך מנהג אבותם”.

זכוכית  כלי  “וכל  יד(,  אות  צו  פרשת  א  )שנה  חי’  איש  ‘בן  בספרו  גם  כתב  אלה  וכדבריו 

37.  וכתב בשו"ת האלף לך שלמה )או"ח סי' שח( שרמ"א מחמיר רק כשנשתמש בודאי חמץ אך כשנשתמש 

בדבר שיש בו רק חשש תערובת חמץ לא החמיר הרמ"א.
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שנשתמש בהם בצונן, אפילו שנשתמש בהם משקה העשוי משעורים שהוא הנקרא 

ביר”א, יש להם היתר להשתמש בהם בפסח על ידי ערוי שימלאם מים וישארו בהם 

כ”ד שעות, ואחר כ”ד שעות ישפכם ויחזור וימלאם מים חדשים ויהיו גם כן בהם כ”ד 

שעות, וישפכם ויחזור וימלאם עוד מים חדשים שיהיו בהם כ”ד שעות, ובזה מותרים 

להשתמש בהם בפסח, מפני שבליעתם בתחילה היתה בצונן”.

)סי’ תנא ס”ק קנו( כתב שאם אין לו כלים אחרים ואין לו גם אפשרות  ובמשנה ברורה 

לקנות חדשים יש להקל שינקה היטב היטב את הכלי זכוכית ויכשירו על ידי עירוי 

שלשה ימים מעת לעת38.

ועיין לקמן )ס”ק צג(.

צב. נחלקו הפוסקים האם חומרת הרמ”א בכלי זכוכית היא דווקא לגבי פסח, או 

שרמ”א החמיר להצריך הכשר לכלי זכוכית בכל האסורים.

בשו”ת ציץ אליעזר )ח”ט סי’ כו( כתב, “ובכיוון זה שקלו וטרו בזה שם כמה מרבני הזמן, 

הגרי”ל צירלסאהרן פסק פסקו להחמיר, וז”ל: על פי הרמ”א )או”ח סי’ תנא סע’ כו( נקבע 

ונתפשט המנהג להורות לגבי גיעולי כל האיסורים כאותם המחמירים שהביא הבית 

)סו”ס תנא( דכלי זכוכית מצד שתחילת ברייתם מן החול דינם ככלי חרס אשר  יוסף 

ידי הגעלה, מבלי לסמוך  יוצא מידי דופים על  עליהם העידה התורה שאין הבלוע 

כלל על מעלת כלי זכוכית דשיעי, אם כן כיון דמוקמינן להו בסוג כלי חרס ממילא 

לא מהני כלל הא דלא פקעי אף שאופים ומבשלים בתוכם על האור, כמו שלא מהני 

כלל,  אותם  מקלקלת  אינה  שבתוכם  והבישול  האפיה  שהתמדת  מה  חרס  כלי  גבי 

ההמצאה ביחס כלי זכוכית היא אמנם חדשה, אבל חדלת כח הוא מלחדש גם את 

אותה ההוראה שכבר נתאזרחה אצלנו, ההוראה נשארת איפוא בתקפה, שגם כלי 

זכוכית כאלה אין להתירם לכתחלה על ידי הגעלה עכ”ל.

והגאון ר’ אליעזר סגל מישעל ז”ל אב”ד טורקא בעל המחבר ספר משנת אליעזר, 

)באות כז ובאות לו( והעלה דעל כל פנים בשאר ימות השנה  כתב בזה שם ב’ תשובות 

ודאי יש להקל על ידי הגעלה.

 38. וראה בשער הציון )סי' תנא ס"ק רא( שמשמע שאם ידוע שהשתמש בכוס בחמץ חם ממש צריך הגעלה 

ולא מועיל לכלי זה עירוי ג' פעמים.
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והעורך הגר”י וועלץ הביע שם דעתו להתיר להגעילן בשאר איסורין עיין שם. ולפי 

בירורנו דלעיל שלא על ידי הגעלה ודאי שאין כל מקום להתיר, ועל ידי הגעלה יש 

להתיר וכנ”ל”.

ואילו בשאר איסורים יש להתיר לכתחילה  ויוצא מדבריו שבפסח אין להתיר כלל 

על ידי הגעלה, ודעת הגרי”ל צירלסאהרן לאסור בשאר איסורים כמו חמץ בפסח 

- לכתחילה. 

לעומתו כתב בשו”ת משנה הלכות )ח”ט סי’ קסח(, “דהרי כתבו הפוסקים דאף לדעת 

המחמירים בכלי זכוכית דוקא לענין חמץ בפסח החמירו לפי שאיסורו במשהו אבל 

בשאר איסורים לא חששו אפילו המחמירין. וכן כתב הכנסת הגדולה בהגהות הטור 

)יו”ד סי’ קכא אות כה( ובספר קהל יהודה הביא דברי הכנסת הגדולה וכתב דגם המחמירין 

שאר  לענין  אבל  פסח  לענין  רק  זכוכית  בכלי  מחמירין  אין  ספרד  מבני  והמהדרין 

איסורין נתפשט המנהג שלא לחוש כלל.

אלא שבשו”ת מהר”ם שיק יו”ד החמיר בדבר. אבל בספר יד יהודה )יו”ד הלכות מליחה סי’ 

סט בפירוש הארוך ס” ק פט ובפירוש הקצר ס”ק יז( כתב לדינא דכלי זכוכית לא מיבעיא שאינו 

ואין צריך שום  נאסרו בדיעבד  לן דלא  נאסר מחמת כבוש אלא אף בחמין קיימא 

הכשר.

ועיין דרכי תשובה יו”ד )סי’ קכא( שהביא דבריהן באריכות וכנראה דדעתו גם כן כדעת 

המקילין וכיון דכבר כן נהוג עלמא הנח להם לבני ישראל אם אינם נביאים בני נביאים 

הם ומינה לא תזוע. 

איברא דנראה לפענ”ד לחדש דלהשתמש בזכוכית חלב ובשר בזה אחר זה יש עוד 

ושאר  לחמץ  דמי  ולא  הוא  התירא  תרוייהו  בחלב  דבשר  והוא,  להתיר  אחר  טעם 

איסורין דאיסור הם והוה ליה נותן טעם בר נותן טעם דאיסורא, אבל הכא נותן טעם 

בר נותן טעם דהתירא הוא.

ואם כן יש כאן כמה ספיקות להתירא חדא דלמא קיימא לן דכלי זכוכית אינו בולע 

כלל והיתר גמור הוא, ואם תמצי לן בולע דלמא יש חילוק בין חמץ לשאר איסורין 

כדעת הפוסקים המחלקים ואם תמצי לומר אין לחלק בין איסור לאיסור, מכל מקום 

יש לומר דלמא בין איסור לאיסור אין מחלקין דמה לי איסור חמץ וממה לי שאר 

הוא  בהיתר  דהיתר  חלב  כך  ואחר  בשר  אבל  קמן,  הוא  איסור  סוף  דסוף  איסורין 
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ולא נאסר מדאורייתא אלא על ידי בישול ובלא בישול לא הוי אלא דרבנן לאכילה 

ולעולם לא אתי לידי איסור דאורייתא - כהאי גוונא סמכינן דודאי אינו בולע דבדרבנן 

הולכין אחר המיקל וכל שכן דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם דהתירא. ואפילו למאן 

דאמר דעירוי מבשל הרי אינו מבשל רק עד כדי קליפה ואם יפליט איכא ס’ כהאי 

גוונא לכולי עלמא ליכא למיחש ולכן הקילו בני ישראל והנהיגו לשתות מכוסות חלב 

או בשר בלי הכשר בינתיים רק שיראה שיהיה הכוס נקי ומצוחצח. 

של  כוסות  וליקח  להחמיר  רצתה  הרבנית  שאשתו  בדורנו  אחד  מגדול  ושמעתי 

הצדקנית  אמי  בבית  ראיתי  כך  ואמר  בה  ומיחה  לבד  ולחלב  לבד  לבשר  זכוכית 

שהיתה מקובלת מגאוני וצדיקי הדור הקודם וכן ראיתי אצל שאר צדיקי הדור העבר 

ואיני רוצה לשנות ממה שראיתי בבית אמי, ואל תטוש תורת אמך. וכנראה דבכיון 

עבד עובדא כדי להורות הלכה למעשה. ומכל מקום במקום שיש לחוש לתערובת 

יש להחמיר” ]עד כאן משו”ת משנה הלכות[.

גם הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל הביא )יחוה דעת ח”א סי’ ו וראה גם בחזון עובדיה פסח עמ’ קנה - 

קנו( כמה פוסקים שסוברים שכל מה שהחמיר רמ”א הוא רק לגבי חמץ בפסח ולא 

לגבי שאר איסורים ואלו הם: הגאון מהר”י אשכנזי בספר קהל יהודה )יו”ד סי’ קכא דף נג 

ע”א(, שו”ת זרע אמת )ח”ב יו”ד סי’ מג(, מנחת יעקב )כלל פה אות יב וראה גם בפרי מגדים יו”ד סי’ 

קה משבצות זהב ס”ק א באמצע( ושו”ת בית לחם יהודה )או”ח סי’ יח(. 

וראה בעניין זה גם בשו”ת שבט הלוי )ח”ב סי’ מג ד”ה רמ”א ס”ה, ח”ג סי’ סד, ח”ו סי’ קטו - קטז( 

ושו”ת תשובות והנהגות )ח”א סי’ תלב(.

רב  בשו”ת  שהחמיר  חיים  יוסף  רבי  הגאון  שיטת  את  הזכרנו  צא(  )ס”ק  לעיל  צג. 

פעלים )ח”ג או”ח סי’ כט( כשיטת רמ”א לגבי הכשרת כלי זכוכית לפסח. דהיינו שצריך 

להכשיר כלי זכוכית שבלע בכבישה, על ידי עירוי וכבישה ג’ ימים מעת לעת.

כשיטתו הלך גם הראשל”צ הגר”מ אליהו זצ”ל )הלכות חגים מה’ תשס”ב עמ’ 32( שכתב:

התירו  לא  זכוכית  כלי  להכשיר  המתירים  ואף  הכשרה.  להם  אין   - זכוכית  “סירי 

בזכוכית שלנו שמוסיפים לה חומרים שונים בעת יצירתה )שו”ע תנא סע’ כג(. בדיעבד, 

שבישל בהם בפסח - יעשו שאלת חכם.

כוסות זכוכית לחם - שהתשמשו בהם בחמין בחמץ, מכשירים בעירוי רותחין מכלי 

ראשון. ונוהגים להחמיר ולא מכשירים זכוכית שהשתמשו בחמין.



           158

וסעדו לבכם סימן לב

די להם  זכוכית שהשתמשו בהם רק לשתיה קרה רגילה  - כלי  זכוכית לקר  כוסות 

הדבוק  האיסור  ולמרק  להסיר  כדי  במים  היטב  וישפשפם  שידיחם  דהיינו  שטיפה 

בהם בעין ואחר כך חוזרם ושוטפם במים ללא שפשוף )כה”ח שם ס”ק רצג משם ר”ז(.

כוסות זכוכית למשקה חריף - כלי זכוכית שהשתמשו בנן עם משקה קר חריף כגון 

בירה, ויסקי וכד’, משרים אותם במים קרים ג’ ימים מעת לעת או שופכים עליהם 

מים רותחין מכלי ראשון )עי’ שו”ע תנט סע’ כו מ”א ונו”כ שם. בא”ח צו סע’ יד. שו”ת רב פעלים ג או”ח 

סי’ כט(”.

לב. שתיית תה חם בכוס זכוכית חלבית בסעודה 
בשרית

האם מותר לשתות תה חם בסעודה בשרית מכוס זכוכית ששתו בה חלב חם?

לשיטת  אך  שמותר.  ודאי  שאלה,  כלל  אין  לא(,  )סי'  לעיל  המובאת  השו"ע  לשיטת 

זכוכית )כאמור לעיל( שנחשבים ככלי חרס, לכאורה אסור.  רמ”א שמחמיר בכלי 

וכך אכן המנהג המקובל אצל האשכנזים.

אך, הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א רצה להקל בזה גם לאשכנזים מכח כמה צירופים:

1. לשיטת הסוברים שבשאר איסורים מקל הרמ"א לגמרי - בבשר בחלב מותר. 

2. גם למחמירים בשאר איסורים, במקרה זה יהיה מותר מכמה טעמים:

א. כוס התה היא כלי שני וטעם החלב שנפלט לתה הוא נותן טעם בר נותן טעם.

ב. בדרך כלל גם החלב שהיה בכלי, היה בו בכלי שני, שהרי מוזגים קודם את  

המים ואחר כך את החלבצד. 

למעשה, כאמור המנהג המקובל לאשכנזים הוא להחמיר ולא לשתות תה חם בכוס 

זכוכית חלבית בסעודה בשרית, אך הרוצה להקל יש לו על מי לסמוך.
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— מקור הברכה —

צד. כתב הראשון לציון הגר”י יוסף שליט”א ב’ילקוט יוסף’ )איסור והיתר ח”ג סי’ פט 

ס”ק עד(, “וגם מה שהאשכנזים מחמירים בכלי זכוכית, היינו לאכול בשר בכלי שנתנו 

בו מאכל חלבי רותח, אבל בכוס תה שהוא כלי שני, גם אם השתמשו בכוס זה בחלב 

רותח באותו יום, מכל מקום אין החלב הבלוע בכלי יוצא ישירות לבשר, אלא לתה. 

וגם מה שהם מחמירים בנותן טעם בר נותן טעם הוא דוקא בכלי ראשון שעל האש, 

אבל לא בכלי שני”.

ולכאורה יש לעיין בדבריו:

1. רמ”א מחמיר בנותן טעם בר נותן טעם לכתחילה, ואף על פי שבנותן טעם בר 

נותן טעם בצירוף כלי שני מקל לכתחילה, מדוע לא נחשיב את כוס התה להפלטה 

על ידי עירוי מכלי ראשון? ]על זה השיב ידידי הרב אייל שמאי הי”ו שגם אם נחשיב 

קליפה,  בכדי  שבלוע  מה  רק  פולט  הרי  ראשון,  מכלי  עירוי  ידי  על  כפליטה  זאת 

ומעט זה מתבטל בששים שכנגדו בכוס[.

2. הצירוף שכתב להתיר שהחלב היה בכלי שני הוא רק היתר בדיעבד ולא לכתחלה, 

כמבואר בשו”ע )סי’ קה סע’ ב( ובט”ז )ס”ק ד( וכן בשו”ת שבט הלוי )ח”ו סי’ נו ס”ק ג( וממילא 

יש לומר דלעניין הכלי אם להצריך הגעלה מכאן ואילך חשיב לכתחלה ולא דיעבד 

עיין שם בהגהות רע”א )ס”ק ט(.

לג. מלחיות נפרדות לבשרי וחלבי

בימינו נפוצים שני סוגים של מלחיות - פתוחות וסגורות.

מלחיה פתוחה - לדעת רמ"א חובה לייחד מלחיה אחת לבשרי ומלחיה אחת לחלבי, 

מאותו  שאריות  בו  ונשארים  במלח  מאכל  טובלים  שלפעמים  הוא  הדבר  טעם 

מאכלצה.

מלחיה סגורה - מעיקר הדין לא צריך שני מלחיות ויש נוהגים להפריד גם באופן זה. 

אך אם בוזק מהמלחייה לתוך סירים רותחים בעודם על האש ראוי להשתמש בשני 

מלחיות, מאחר ואדים העולים מן המאכל דינם כמאכל עצמוצו.
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— מקור הברכה —

צה. התוס’ במסכת חולין )קיג א ד”ה טהור( כתבו, “ומעשים בכל יום דמלח בקערה 

שמשתמשין בה בשר לוקחים ממנו לתת ממנו בחלב והמחמיר תבא עליו ברכה”.

חיים בשם הרא”ה  )הרא”ש, המרדכי, האורחות  עוד הרבה ראשונים  )סי’ קה( הביא  יוסף  ובבית 

והרשב”א( שמתירים כדברי התוס’.

מאידך רמ”א בדרכי משה )סי’ קה ס”ק יד( הביא בשם האיסור והיתר הארוך )כלל ג דין ו( 

שטוב להחמיר לכתחילה שמא היה שומן בקערה, אך בדיעבד מותר.

להלכה פסק השו”ע )סי’ צה סע’ ז(, “מלח הנתון בקערה של בשר מותר ליתנו בחלב”. 

וביאר הש”ך )ס”ק כה( שטעם ההיתר הוא מפני שאין במלח כח להפליט את הטעם 

הבשרי הבלוע בקדרה. ממילא, טוען הש”ך, שלפי טעם זה גם מלח שנתון בקדרה 

האיסור  את  להפליט  המלח  בכח  ואין  מאחר  בו  להשתמש  מותר  יהיה  איסור  של 

הבלוע בכלי.

אך רמ”א כתב “והמחמיר גם בזה תבא עליו ברכה כי יש מחמירים לכתחילה”. הט”ז 

)ס”ק יח( ביאר שמקור דברי רמ”א הוא מהתוס’ שכתבו שהמחמיר תבוא עליו ברכה.

של  זו  ראייה  וודאי  יום...’,  בכל  ‘ומעשים  התוס’  כתבו  שהרי  זה,  על  הט”ז  והקשה 

יום’ היא מהמעשים שעושים תלמידי חכמים ולא ממה שעשו המון  ‘מעשים בכל 

העם39, ואם כן האם אפשר שהתלמידי חכמים יוציאו עצמם מכלל ‘והמחמיר תבוא 

עליו ברכה’? לכן מבאר הט”ז שדעת התוס’ להתיר לכתחילה, ומה שכתב שהמחמיר 

תבוא עליו ברכה מוסב על דברים שכתב לפני כן )להכין גבינה בדפוסי הגויים(.

39. על דחייה זו של הט"ז לכאורה יש להשיב )מלבד מה שהשיב בנקודות הכסף ראה להלן( מהגמרא בברכות 

)מה א( שהסתפקו מה דין השותה מים לצמאו ותשובת הגמרא הייתה 'פוק חזי מאי עמא דבר', ופשט הדברים 

הוא שהולכים אחר מנהג העולם, ואם כן גם דברי התוס' יכולים להתפרש באופן זה שהולכים אחר מנהג העולם. 

]בדרך אגב יש לציין לחקירת החיד"א בספרו 'לדוד אמת' )קונטרס אחרון סי' כא( האם הביטוי 'פוק חזי מאי 

עמא דבר' מעיד שכך נפסקה ההלכה, או שמא זהו המנהג אך לא ההלכה[.

ועיין בשדי חמד )כללים מערכת המ''ם כלל לז ד"ה וכתב הרב באר המים( שכתב, "וכתב הרב באר המים בחלק 

יו"ד )סי' לח דף כד ע"א( דכל מה שפלפלו הפוסקים גדולי הראשונים והאחרונים במנהג מבטל הלכה - דבעינן 

שיהיה מנהג קבוע מעיקרו על פי ותיקין כדאיתא במסכת סופרים דמה שאמרו מנהג מבטל הלכה היינו מנהג 
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לדחייה זו של הט”ז יש שתי תשובות:

וכתב “לא קשה מידי, דמעשים  1. הש”ך בנקודות הכסף דחה את קושיית הט”ז 

בכל יום כן, והוא היתר גמור. מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה מטעם שכתב 

האיסור והיתר הארוך דחיישינן שמא אינו נקי, והתוספות מביאים ממעשים בכל 

יום שהוא היתר גמור. גם בלאו הכי לא קשה מידי, דרמ”א חושש לדעת האיסור 

והיתר הארוך שכתב בשם המרדכי דיש להחמיר לכתחלה, ומביאו בתורת חטאת 

כלל יז דין ב וכלל נז דין ז”.

2. אף אם נאמר כט”ז ונדחה את רמ”א, הרי כתב רמ”א בסימן פח )סע’ ב( “וכן נוהגין 

ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי 

מאכל במלח”.

כלומר, יש טעם להחמיר בזה אפילו אם המלח לא מפליט מהכלים, מאחר והמציאות 

מוכיחה שלפעמים המלח מתלכלך משאריות בשריות או חלביות וממילא יש חשש 

לתערובת בשר בחלב. ואף הט”ז עצמו בסוף דבריו הביא את דברי מהרש”ל שכתב, 

לבשר  אחד  למלח,  עשוים  כלים  להם  שיש  אשכנז  מנהג  אני  משבח  מקום  “ומכל 

מלח,  שם  לוקח  הבשר  מן  מלוכלות  שידיו  הסעודה  בתוך  דלפעמים  לחלב,  ואחד 

ואחר כך יקח לחלב, וכן איפכא”.

]והש”ך שהובא לעיל השתמש בסברה זו להסביר את דברי התוס’ ‘המחמיר תבוא 

עליו ברכה’[.

וז”ל,  כח(,  )פ”ה ס”ק  וראו’  ‘טעמו  ברנר שליט”א בחוברת  גיורא  בזה הרב  דן  להלכה 

“כתבו הדרכי תשובה )סי’ פח ס”ק ל( וכף החיים )סי’ פח ס”ק כט -לא( בשם כנסת הגדולה 

שלא ימלח בשר במלח שנשתמשו בו לגבינה, ושנכון לכל אחד שיהיה לו כלי מיוחד 

ותיקין, אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשיקול הדעת, וכמה חילוקים נאמרו בזה וכולם 

קבצת בכנסת הגדולה חושן משפט )סי' רא הגהת בית יוסף( - כל זה הוא במנהג בעיר אחת אף שהוא מנהג 

פשוט שם.

אבל במנהג הפשוט בכל תפוצות ישראל, ההתפשטות בכל גבולי ישראל הוא העד המעיד על המנהג שנקבע 

מעיקרא על פי ותיקין.

וכן נראה מתשובות הרבנים, מוהר"י קולון )שורש נד( ומשפטי שמואל )סי' צב(, אלו תורף דברי קודשו. והביא 

סמוכות לזה מדאמרינן בש"ס נהוג עלמא כתלת סבי וכו' עיין שם דברי קודשו".

ומזה לכאורה אפשר להשיב על דחיית הט"ז. ]וראה עוד אריכות רבה בדברי השדי חמד )שם סי' לח( בדין 'מנהג 

מבטל הלכה'[. 



           162

וסעדו לבכם סימן לד

של מלח למאכלי חלב וכלי מיוחד למאכלי בשר ואם אין לו אזי כשמביאים בשר או 

גבינה לשולחן יסיר הכלי של המלח וכשירצה מלח למאכלו לא יטבל בכלי אלא יביא 

מעט מלח בידו וייתן על המאכל.

והיה נעלנ”ד שמלחיות שלנו שיש להם פתח צר עם חורים קטנים ואי אפשר לטבל 

בתוכם, יהיה מותר להשאיר את המלחייה על השולחן אפילו אינה מיוחדת לבשר או 

חלב ובלבד שכשנותן מלח על המאכל יקפיד שלא יגע עם פתחי המלחייה במאכל 

עצמו, וראיתי בבדי השולחן )סי’ פח ס”ק ל( שכתב שמדינא נראה שבמלחיות שלנו אין 

צריך ליחד אך למעשה נהגו ליחד גם בהם והדבר נצרך ביותר כשיש ילדים קטנים 

עיי”ש, וכן ראיתי בקצור שולחן ערוך בשר בחלב )פפויפר סי’ ט סע’ יא( שכתב שמדינא 

במלחיות סגורת אין צריך ליחד כלי לבשרי ולחלבי אך טוב ונכון לנגבם בין הסעודות 

)בגלל השמנונית שנדבקת בהן( והמדקדקים נוהגים גם בזה ליחד אחת לחלב ואחת 

לבשר”.

ימנעו  אחת,  בממלחה  “המשתמשים  כתב  נז(  סע’  ב  )פרק  ‘הכשרות’  בספר  צו. 

מלזרות מלח ישירות לתוך תבשיל המתבשל, בפרט כשהבשיל מהביל. משום כך, 

ראוי לייחד כלי מרכזי )ובתוכו כפית( נפרד למלח לבישולים, ולהמנע מלהביאו אל 

שולחן האכילה”.

אך ראה לקמן בס”ק צז סברות להקל בזה )כשהמלחיה סגורה(.

לד. תבלינים נפרדים לבשרי וחלבי

כלומר, אם   - דינם כתבשיל עצמו  לג(, אדים העולים מן התבשיל  )סי'  לעיל  כאמור 

התבשיל בשרי האדים העולים ממנו בשריים. לכן, מאכל או כלי שנוגע באדים נהיה 

גם הוא בשרי כאילו הוא בתוך הסיר, וכן להיפך )תבשיל חלבי(צז.

להשתמש  אסור  רותח,  בעודו  בשרי  תבשיל  לתוך  תבלינים  בוזקים  אם  ממילא, 

באותם תבלינים לתבשיל חלבי ]אך יש כמה סברות להקל גם באופן זה, ראה ס"ק צז[.

הפתרון לזה הוא:
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א. להימנע מלבזוק את תבלינים ישירות לסיר )אלא יתן לתוך ידו ואחר כך מידו 

לסיר וכדומה(.

ב. לייחד כלי נפרד לתבלינים ולהוציא ממנו את התבלינים בכף נקיהצח.

— מקור הברכה —

של  קדירה  תחת  בכירה  שנתנו  חלב  של  “מחבת  ח(,  סע’  צב  )סי’  השו”ע  כתב  צז. 

בשר, הזיעה עולה ונבלע בקדירה, ואוסרתה”. וכתב רמ”א, “אם היה חלב במחבת, 

מגולה  שהמחבת  מיירי  זה  וכל  שבמחבת.  החלב  נגד  שבקדירה  בתבשיל  ס’  בעינן 

והזיעה עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה, וגם מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד 

סולדת בזיעה במקום שנוגע בקדירה. אבל אם אין היד סולדת בזיעה, הכל שרי. ולכן 

תולין בשר לייבש על קדירות של חלב, ולא חיישינן לזיעה שעולה. וכן אם המחבת 

מכוסה, הכל שרי מידי דהוי אשתי קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בנגיעה, 

כל שכן בזיעה, מיהו לכתחלה יש ליזהר בכל זה”.

)סי’ צב ס”ק ו( הביא בשם הפרי מגדים, שהדין האמור באדים  ]אמנם בפתחי תשובה 

הוא דווקא באדים העולים מתבשיל לח, אך חלב מהותך אין דין האדים כמותו[.

ומזה נלמד לדין תבלינים שבוזקים לתוך התבשיל, שאם בוזקים אותם מקרוב באופן 

שהאדים נוגעים בכלי ממנו בוזקים, הרי התבלין נהיה בשרי או חלבי )כפי התבשיל 

עליו נבזק( ואי אפשר להשתמש בו לתבשיל נגדי.

ובספר ‘פתחי תשובות’ כתב בעניין זה )סי’ צב סע’ ח(, “ואפילו אם אין הזיעה יד סולדת, 

בכל אופן הזיעה נכנסת דרך נקבי הכלי ומתערבבת עם התבלין )דהרי הזיעה חשיב 

כדבר בעין ולכן גם כשאין יד סולדת בו, מכל מקום נכנס ממשות בתבלין מהבשר(. 

שמשתמש  דפעמים  פרווה,  לבישול  תבלינים  באותם  להשתמש  שאין  הדין  והוא 

באותו תבשיל פרווה ביחד עם מאכל חלבי, ורוב התבלינים חשיב כדבר חריף שבהם 

לא מהני נותן טעם בר נותן טעם וכמבואר לקמן )סי’ צו( דאז הוי טעם ראשון שאוסר 

על ידי הזיעה, )דגם מלח מבואר בש”ך סי’ צה ס”ק כה שהוא דבר חריף, וכן מתבאר 

בשו”ע שם סע’ ב. אמנם בדגול מרבבה שם לא מבואר כן. מכל מקום לדעת השו”ע 

והש”ך מבואר שהוא דבר חריף ואם כן אף דהוי נותן טעם בר נותן טעם יש להחמיר(”.
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מאידך, צריך לדעת שיש כמה סברות להקל בזה:

1. בשו”ת הב”ח )החדשות סי’ כד( כתב, “בשר יבש שתלאוהו בבית גוי בחדר שאופין 

בו לחם תמיד ושם מבשלין הגוים והזיעה עולה וגם יש בו משום בשר שנתעלם מן 

העין והזהרת אותם שלא יהא נעשה כן מהיום והלאה אלא שבקשת דעתי על מה 

שנעשה כבר אי שרי אי לאו.

תשובה כבר נודע מה שכתב הרא”ש בזה בתשובה והביאו ביו”ד סוף סי’ צב מחבת 

ואוסר  בקדירה  ונבלע  עולה  והזיע  בשר  של  קדירה  תחת  בכירה  שנתנו  חלב  של 

עכ”ל. ונראה דמיירי בכירה שלהם שעשויין כקדירה ושופתין על פיה קדירה דהתם 

אין  הכירה  פי  על  בשר  של  וקדירה  הכירה  בחלל  למטה  היא  דהמחבת  כיון  ודאי 

מקום לזיעה להתפשט לצדדים ואם כן בעלות הזיעה בא אל הקדירה ואוסרתה 

ולפיכך לא נתן הרא”ש ז”ל שום גבול אלא כתב בסתם ונבלע בקדירה ואוסרתה.

חלל  לה  דאין  שלנו  בכירה  התנור  פי  על  ומבשלין  רחב  שהחדר  דידן  בנידון  אבל 

דהמקום מגולה והזיעה מתפשט גם לצדדין אף על פי שעולה גם כן למעלה אין לנו 

לומר שנבלע בודאי בבשר שתלה למעלה ואין לנו לאסור הבשר מפני אותה זיעה.

וגדולה מזו קיימא לן בדין בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבילה דבתנורים מגולים 

עם  השחוטה  ואין  גוונא  בכהאי  שכן  כל  לריח  לחוש  אין  סתומים  שפיהם  שלנו 

הנבילה בתנור אחד אלא בחדר אחד דפשיטא דאין הנבילה אוסרת השחוטה.

כן נראה לי להלכה אלא שמהרא”י בכתביו פסק ופירש אההיא דתשובת הרא”ש 

דאינו אוסר אלא אם כן היד סולדת בו בקדירה של בשר מחמת הזיעה וכתב שכן 

המנהג פשוט שתולין בשר לייבש למעלה מן הכירה שמבשלין עליה חלב תדיר אף 

על פי שהזיעה עולה מן תבשיל של חלב הואיל ואין היד סולדת בבשר מחמת חום 

אותה זיעה עכ”ל. נראה שמפרש תשובת הרא”ש דאיירי בכירה שלנו ואפילו הכי 

אוסר הקדירה של בשר ולכן פירש דאיירי שהיד סולדת בו.

וצריך ליישב לפי זה הא דקיימא לן בתנורים שלנו כשהן פתוחין אין הנבילה אוסרת 

השחוטה היינו דוקא כשנצלו בתנור זה אצל זה אבל היכי שהשחוטה תלוי למעלה 

והנבלה למטה וחום זיעה של נבילה עולה ונוגע בשחוטה שהיא תלויה עליו למעלה 

חמיר טפי ואוסר כשהיד סולדת בו ולדבריו אנו שומעין אף על פי שאין ראיה לו מן 
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התלמוד40, וכן פסק מהר”ם איסרל”ש סוף סימן צב ביו”ד.

ולפי זה צריך לעיין בבשר שתלוי למעלה אם הוא בנמוך ותלוי על גבי התבשילין 

ממש בענין שמחמת חום זיעה של התבשילין היד סולדת בבשר הבשר אסור ואם 

מאחר  מספק  לאוסרו  אין  בו  סולדת  היד  אם  ספק  אפילו  או  בו  סולדת  היד  אין 

שאפילו ודאי יד סולדת בו שרי מדינא לדעתינו כדפרשתי הלכך מספק אין לאסרו 

אלא אם כן היד סולדת בו בודאי”.

פנים  כל  )על  פתוח  במקום  היא  הזיעה  כאשר  להקל  יש  הב”ח  שלשיטת  הרי 

בדיעבד( וכשמאכל אליו עולים האדים אינו בחום של יד סולדת )ואז מותר אפילו 

לכתחילה( - ובמלח ותבלינים, לפי דברי הב”ח יש צד להקל.

וכך פסק בערוך השלחן )סי’ צב סע’ נה(, “והנה בדין זיעה מתברר לנו ממשנה דמכשירין 

)פ”ה מ”י( דלא שייך זיעה אלא במקום המוקף ולא במקום גלוי כמו בכירה שהקדירה 

התחתונה נתונה בה ועליה עומד העליונה ועולה הזיעה סביב סביב שאין לה מקום 

לצאת, אבל במקום גלוי כבתנורים שלנו שיש אויר, הזיעה עולה באויר ואינו אוסר 

הקדרה הסמוך לו וגם מתברר משם דדווקא כשהעליון אין בו תבשיל חם דאם יש 

בו גם כן תבשיל חם שזיעה עולה ממנו גם כן אין הזיעה של התחתון פועל בו והכי 

תנן התם המערה מחם לחם ומצונן לצונן ומחם לצונן טהור מצונן לחם טמא ופירש 

החם  בכלי  קצהו  בהיות  יתחמם  נצוק  יקרא  אשר  המשקה  שעמוד  לפי  הרמב”ם 

וכו’ עכ”ל. הרי מבורר דדווקא כשקצהו בכלי החם הטמא כלומר שקצהו  הטמא 

מוקף בהתחתון אבל בלא זה אין הזיעה פועלת בו. וגם מדקאמרה מחם לחם טהור 

כתב  ]וכן  ע”ש.  בו  ניכר  התחתון  פעולת  אין  חם  שהעליון  שכיון  מטעם  ופירשו 

הרע”ב ותוי”ט עיין שם ומוכח להדיא כדברינו. ולפי זה אצלנו שהבישול במקומות 

הגלויים אין הזיעה אוסרת כלל והוי כנפסק הקילוח כמובן וגם אם העליון חם אין 

הזיעה פועלת ומה שכתב הב”י בשם מהרא”י הכוונה קדירה בלא משקה או כשהיא 

מכוסה ובתשובות הרא”ש כלל כ דין כו מפורש כן ומה שהקשה בחידושי הגהות 

בטור שם לא קשה כלל לפי מה שכתבתי ע”ש ודו”ק[”. )עד כאן מדברי ערוך השלחן(

ולפי דברי הב”ח והערוך השלחן יש להתיר להשתמש במלח ותבלינים בין לבשרי 

ובין לחלבי.

40.  על משקלו הרב של מהרא"י בקרב פוסקי אשכנז וקבלותיו ראה מה שכתב מהרש"ל בים של שלמה )חולין 

פ"ז סי' כח( על מהרא"י, "הוא היה הראש לאחרונים שלפנינו וקשה לחלוק על קבלתו בלי ראייה גמורה".
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כשהעליון  דווקא  רמ”א  שלשיטת  פירש  נה(  ס”ק  הארוך  פירוש  צב  )סי’  יהודה  ביד    .2

האדים  ידי  על  אם  אך  האדים אוסרים,  בו  סולדת  מהיד  יותר  של  לחום  מתחמם 

הקדרה לא מתחממת אין בכח האדים לאסור. ואף שיש חולקים בהבנת הרמ”א 

בזה, לכאורה ניתן לצרף את שיטתו להיתר.

והטעם  בתבלין  ולא  בכלי  רק  נוגעת  הזיעה  לכאורה  סגורה,  שהמלחיה  באופן   .3

המגיע לתבלין הוא נותן טעם בר נותן טעם שדינו קל יותר. ואף אם נכנס משהו 

לתוך הכלי והתבלין, מן הסתם יש ששים כנגדו בתבשיל שאליו בוזק את התבלין, 

ואין בזה ביטול איסור לכתחילה לפי שלא ידוע אם נכנס משהו לתבלין ובספקות 

אין ביטול איסור לכתחלה.

מחמת שלשת הסברות האלו נראה שיש צד להקל בזה ולהתיר להשתמש במלחיה 

אחת או תבלין אחד בין לבשרי ובין לחלבי.

הדין  שכמו  כתב  )קיג(  ובהערה  צו(  ס”ק  לעיל  לשונו  הובאה  )שם  הכשרות’  ‘ספר  צח. 

במלחיות כך הוא גם בתבלינים

או  חשמלי  מקומקום  עירוי  בעניין  זה.  בדין  להקל  סברות  כמה  צז  בס”ק  עיין  ]אך 

מבקבוק שמן על בשר ואחר כך על חלב ראה בנספח ז[.

לה. בישול מאכלי פרווה בסיר בשרי לסעודה 
חלבית )נ”ט בר נ”ט(

האם מותר לבשר מאכל פרווה )כגון אורז, ספגטי, תפו"א וכו'( בסיר בשרי נקי כדי 

לאכול את אותו מאכל יחד עם חלבצט?

בשאלה זו חלוקים הראשונים והאחרונים. בראשונים ישנם שלש שיטות מרכזיות:

א. מאכל שבושל בסיר בשרי בן יומו אסור לאוכלו עם חלבק.

נצלה בכלי  יומו מותר לאוכלו עם חלב, אך אם  בן  ב. מאכל שבושל בסיר בשרי 

בשרי בן יומו אסורקא.

ג. מאכל שבושל או נצלה בסיר בשרי בן יומו מותר לאוכלו עם חלבקב.
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ואילו רמ”א  ורמ"א. השו"ע פוסק כשיטה השלישית  נחלקו השו"ע  בפסק ההלכה 

מחמיר לכתחילה כשיטה הראשונה אך בדיעבד מקל כשיטה השלישיתקג.

נשוב לשאלתנו - התשובה היא שלספרדים מותר ולאשכנזים אסור.

האמנם? אולי היתר השו"ע הוא רק באופן שכבר התבשל המאכל בסיר בשרי, אך 

זו  יתיר? שאלה  לא  על מנת לאכול עם חלבי  להתיר לכתחילה לבשל בסיר בשרי 

בהבנת דברי השו"ע נתונה גם היא במחלוקת אחרונים.

יש אומרים שכל מה שהתיר השו"ע הוא רק באופן בו כבר התבשל המאכל בסיר 

בשריקד. לעומת זאת יש סוברים שהשו"ע מתיר לכתחילה לבשל מאכל בסיר בשרי 

על מנת לאוכלו בסעודה חלביתקה.

— מקור הברכה —

צט. במסכת חולין )קיא ב( למדנו ]מאחר והסוגיה קצת ארוכה, שיבצתי את התרגום בתוכה ולא רק 

בסוף הגמרא[, “איתמר דגים שעלו בקערה, רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר 

מותר לאכלן בכותח. רב אמר אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותר נותן טעם בר 

נותן טעם הוא.

בר  רב שימי  לבי  לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר: דרב איקלע  והא דרב 

חייא בר בריה, חש בעיניו עבדו ליה שייפא בצעא, בתר הכי רמו ליה בשולא בגווה, 

טעים ליה טעמא דשייפא אמר יהיב טעמא כולי האי. ולא היא שאני התם דנפיש 

מררה טפי.

]תרגום: דברי רב שאמר שנ”ט בר נ”ט אסור לא נאמרו בפירוש אלא למדו שזוהי שיטתו ממעשה שהיה איתו. 

שפעם אחת הגיע רב לבית אחיינו רב שימי בר חייא והיה לרב כאב עיניים, עשו לו משחה בקערה. אחר כך נתנו 

לו אוכל באותה קערה ורב הרגיש בה את טעם המשחה ואמר שיש נתינת טעם גם בטעם שני. אך מסיקה הגמרא 

שמכך אין ללמוד לפי שהמשחה היא דבר מר וטעמה חזק[

רבי אלעזר הוה קאים קמיה דמר שמואל אייתו לקמיה דגים שעלו בקערה וקא אכיל 

ואת לא אכלת?! אתא  ואכל  ליה  יהיבי  ליה לרבך  ולא אכל. אמר  ליה  יהיב  בכותח 

לקמיה דרב, אמר ליה הדר ביה מר משמעתיה? אמר ליה חס ליה לזרעיה דאבא בר 

אבא דליספי לי מידי ולא סבירא לי.
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]תרגום: רבי אליעזר ישב לפני שמואל, הביאו לו דגים שעלו בקערה בשרית והוא אכל אותם אך לא אכל אותם 

בכותח. אמרו לו והרי ל’רב’ שהוא רבך נתנו לאכול דגים שעלו בקערה בשרית, עם כותח ואכל ואתה לא אוכל? 

בא רבי אלעזר לפני רב ושאל אותו האם חזר בו וכעת הוא סובר שדגים שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח. ענה 

לו רב שלא היו דברים מעולם, ושמואל לא נתן לו לאכול דגים שעלו בקערה, עם כותח[.

בהאי  וחד  דסורא  דמברא  גיסא  בהאי  חד  יתבי  הוו  אשי  בר  חייא  ורב  הונא  רב 

ליה  אייתו  למר  בכותח  ואכל  בקערה  שעלו  דגים  ליה  אייתו  למר  דמברא,  גיסא 
יתמא41 לחבריה  ליה  אמר  מר  בריך.  ולא  ואכל  הסעודה  בתוך  וענבים   תאנים 

 עבד רבך הכי?! ומר אמר ליה לחבריה יתמא עבד רבך הכי?! מר אמר ליה לחבריה 

41.   לכאורה יש לתמוה כיצד ידברו האמוראים בלשון כזו שנשמעת כזלזול של האחד בחברו? השל"ה הקדוש 

)כללי התלמוד כלל פה קדוש( דן בשאלה זו וז"ל, "בפרק קמא דפסחים )ג א(, אמר רבי יהושע בן לוי לעולם אל 

יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר )בראשית ז 

ח( 'מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה'. פירש רש"י )ד"ה אשר(, ולא כתיב הבהמה הטמאה כי 

אורחיה, ואף על גב דבאורייתא כתיב טמא, שני אורחיה בחד דוכתא ללמדך לחזר על לשון נקיה, עד כאן. והא 

דלא דיבר תמיד במקום טמאה אשר לא טהור, משום דלעולם ישנה אדם בדרך קצרה, כן מבואר שם.

ויש לתמוה, דהרבה מקומות בתלמוד המקודש, מזכיר איזה זלזול שדיבר אמורא אחד לחבירו, וקשה קושיא 

אחת שהיא שתים. האחת, איך דיבר לו זלזול, השניה, איך כתבה הגמרא זה הלשון. ואביא לך קצת מהם, הרבה 

תמיד איתא שהשיב לו משום דממולאי )מבית עלי( קא אתיתו, אמריתו מילי ממולאי )ערובין כה ב, יבמות עה 

ב, כתובות פה א(, וביבמות )ט א( כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו, ובסנהדרין )כו א( בענין שביעית כהן וזמיר 

קראם רועי בקר כו' רועי צאן כו'.

דע, כי צריך הענין לפרש להיות דבר טוב יוצא מהדיבור הזה, או להיפך בדבר על ענין אחר הבא לטעות, ומימי 

טרחתי תהלה לקל, כשמצאתי כן בגמרא לפרש על דבר טוב ועלתה בידי, והכל לפי הענין אשר מוזכר דבר זה 

שם. ואזכיר אחת מהנה, מה שאמרו משום דממולאי קאתיתו לא אמר דרך זלזול חס ושלום, אלא דרך חכמה 

ומוסר. והוא על דרך שאמרו רבותינו ז"ל )ראש השנה יח א(, על בית עלי, בזבח ובמנחה לא יכופר, אבל בתורה 

ובגמילות חסדים יכופר, ועל כן הוכיחו מאחר שבאתם ממולאי, צריך אתם להתבונן בתורה ביתר שאת, שלא 

יהיו דברים ממולאים, ובזה תתכפר. וכל כהאי גוונא ישמע חכם ויוסיף לקח". עכ"ל השל"ה הקדוש.

הרי שבכל מקום צריך לפרש לשונות אלו בדרך טובה.

על מנת לפרש את הביטוי 'יתמא' אצלנו, יש להקדים ולהביא את דברי רש"י )ד"ה יתמא( שביאר ש'יתמא' הוא 

חסר דעת. והנה במסכת סנהדרין )סח א( למדנו שכשנפטר רבי אליעזר ספד לו רבי עקיבא ואמר, "אבי אבי רכב 

ישראל ופרשיו, הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן", והוא משל לזה שיש לו הרבה שאלות ואין לו את 

מי לשאול )רש"י שם(.

ובמסכת ברכות )מב ב( מסופר, "כי נח נפשיה דרב אזלו תלמידיו בתריה כי הדרי אמרי ניזיל וניכול לחמא אנהר 

דנק בתר דכרכי יתבי וקא מיבעיא להו הסבו דוקא תנן אבל ישבו לא או דילמא כיון דאמרי ניזיל וניכול ריפתא 
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אנא כשמואל סבירא לי. ומר אמר ליה לחבריה אנא כר’ חייא סבירא לי, דתני ר’ חייא 

פת פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל מיני משקין”.

]תרגום: רב הונא ורב חייא בר אשי ישבו משני צידי הנהר בעיר סורא, אחד אכל דגים שעלו בקערה בשרית, עם 

כותח. השני אכל תאנים וענבים בתוך הסעודה ולא בירך עליהם. משראו אחד את השני עושים כך אמר כל אחד 

מהם לחברו, ‘יתום’ חסר דעת, כך היה עושה רבך? וענה האוכל דגים עם כותח שהוא סובר כשמואל, והאוכל 

תאנים וענבים ענה שהוא סובר כר’ חייא שאומר שפת פוטרת כל מיני מאכל[.

קריעה  וקרע  לאחוריה  קרעיה  אהדר  אהבה  בר  אדא  רב  קם  בידייהו  הוה  לא  דמי  הסבו  כי  פלניתא  בדוכתא 

בר אהבה קרע  )ד"ה אהדר( שרב אדא  ופירש רש"י  גמרינן".  וברכת מזונא לא  נפשיה דרב  נח  אחרינא, אמר 

קריעה נוספת "להראות אבל עכשיו כיום המיתה על שהיו צריכים להוראה ואין יודעים להורות".

הרי שכשנפטר רבו של אדם, חסר לו דעת והבנה ואין לו את מי לשאול שאלות - לפי זה אפשר לבאר את המושג 

יתמא אצלנו, שהמעשה היה אחר פטירת רבם ומחמת זה דנו רב הונא ורב חייא בר אשי אחד את חבירו לכף זכות 

ואמר אחד לחבירו שודאי טעה מחמת ה'יתמות'.

כעין זה מצאנו גם במסכת פסחים )ע ב(, "כי אתא רבין אמר אמרתי לפני רבותי פעמים שאי אתה מוצא אלא 

ששה כגון שחל יום טוב הראשון של חג בשבת אמר אביי אבין תכלא לימא כי הא מילתא שמנה לא משכחת לה 

כלל שבעה איתא ברוב שנים". וכתב שם מהרש"ל "פשוטו הוא דארבין קאי ושמו אבין כמו רבינא דשמו אבינא 

וכן הרבה אבל תימה שיאמר אביי על רבין שהיה קדמון לפניו שהיה בימי רבי יוחנן ויזכרנו בגנאי כי האי מילתא 

ולא יזכרנו נמי ר' אבין או רבין ונראה בעיני לפרש דבימי אביי היה אחד ששמו אבין והיה קובר את בניו ואמר אביי 

אותו אבין שקובר את בניו יאמר כאלו הדברים שאינם הגונים ולא רבי אבין ודו"ק"

לקמייהו  אייתו  פפי  רב  לבי  איקלעו  יוסף  בר  יצחק  ורב  "רבין  א(  )קי  בחולין  גם  מצאנו  האלה  כדברים  אמנם 

תבשילא דכחל רב יצחק בר יוסף אכל רבין לא אכל אמר אביי רבין תכלא אמאי לא אכל מכדי דביתהו דרב פפי 

ברתיה דר' יצחק נפחא הואי ור"י נפחא מריה דעובדא הוה אי לאו דשמיע לה מבי נשא לא הוה עבדא". ומזה 

לכאורה קצת קשים דברי מהרש"ל שהרי רבין הנזכר בחולין הוא אותו רבין המוזכר בפסחים, חברו של רב יצחק 

בר יוסף, ששניהם תלמידי ר' אבהו )פסחים עב א, פד א( והוא רבין שהיה בצעירותו תלמיד ר' יוחנן )קידושין מד 

א( והנה גם לו קורא אביי 'רבין תכלא', אמנם שם כתב רבינו גרשום "כלומר אמאי קרי ליה אבין תכלא שמתו בניו 

ובשביל עגמת נפש היו קורין אותו תכלא", ולא בא בזה לזלזל בו אלא אדרבא לשמור על כבודו ולבאר למה טעה 

בהלכה כזו, וביאר שטעה מחמת העוגמת נפש שהייתה לו, שמתו בניו.

)סי' קנב(. שו"ת שאילת  יאיר  )דין מים שאין להם סוף, סי' א(. שו"ת חוות  יוסף  וראה בזה עוד בשו"ת הבית 

יעב"ץ )ח"א סי' לג(.
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ומסקנת הגמרא שהלכה כשמואל, “אמר חזקיה משום אביי42  הלכתא דגים שעלו 

בקערה מותר לאוכלן בכותח”.

 - בקערה  שעלו  שדגים  רש”י  בשם  כתב  שריב”ן  הלכתא(  ד”ה  )שם  התוס’  כתבו  ק. 

בשרית  בקערה  שהונח  צונן  דג  או  צוננת,  בשרית  בקערה  שהונח  רותח  דג  כלומר 

רותחת - מותר לאכול עם כותח. אך אם התבשלו הדגים בסיר בשרי אסור לאוכלם 

)שבלעו  מועטת  בבליעה  אלא  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  התירו  שלא  לפי  חלב  עם 

כדי קליפה( אך בבליעה מרובה, שנבלע כל טעם הבשר שבקדרה בתוך הדג אסור 

לאוכלו בחלב.

תחלה  שהיתה  בקדירה  שבשל  קטנית  “וכן  כתב,  סא(  )סימן  התרומה  בספר  קא. 

המחבת  ואפילו  אפכא  או  בשר  של  בקערות  לאוכלן  מותר  בה  אין  ועתה  חלב  בה 

והקדירה בת יומן הכל מותר כמו דגים שעלו בקערה שהיה בה בשר מותרין לאוכלן 

בכותח שהיא של חלב. ואפילו נאמר עלו דוקא מותר ולא נצלו. אבל נתבשלו מותר 

שהטעם הראשון מתפשט במים ואיכא ג’ נותני טעם של ראשון במחבת ומשם במים 

ומשם בביצים ואכתי היתר הוא”.

הדגים  אם  לתבשיל.  צלי  בין  לחלק  יש  התרומה,  ספר  שלשיטת  הדברים  פירוש 

התבשלו בקדרה בשרית )וכל שכן הונחו בה( מותר לאוכלם עם חלב. אך אם נצלו 

בשפוד בשרי אסור לאוכלם עם חלב, טעם הדבר הוא שהמים בקדרה הם עוד נותן 

טעם.

הרא”ש )חולין פ”ח סי’ ל( הביא את דבריו וכתב שהתרומה פקפק להחמיר גם בבישול 

לפי שלפעמים הדבר המתבשל נוגע בקדרה ומקבל טעם ממנה ללא תיווך המים, 

והטעם  כיון שרוב פליטת הטעם היא במים שבקדרה  אולם למעשה העלה להקל 

נבלע בתבשיל רק על ידי רתיחת המים.

42.  בכסף משנה )הל' מאכלות אסורות פ"ט הכ"ג( ובבית יוסף )סי' צו( לא גרס בגמרא את המילים "משום אביי", 

וכתב בכנסת הגדולה )הגהות ב"י ס"ק א( שהב"י השמיט מילים אלו מאר והיה לו קשה כיצד מדבר חזקיה שהוא 

אמורא קדום, בשם אביי שמאוחר לו. )עיין עוד, בכסף משנה שם פי"ז הי"ז שחזקיה היה רבו של ר' יוחנן. וכן הוא 

בכללי הגמרא לב"י )כלל תרלו( ובחוות יאיר )סי' צד אות לז(.
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אלא  לצלייה  בישול  בין  לחלק  כתבו  ריג(  )סי’  והסמ”ק  -קמא(  קמ  סי’  )לאוין  הסמ”ג  ]גם 

שהסמ”ק סובר שלכתחילה יש להחמיר בבישול וצלייה וההיתר הוא רק בדיעבד[.

קב. הרשב”א בתורת הבית )הארוך ב”ג ש”ד פו א( הר”ן )חו.לין מ ב בדפ”ר ד”ה דגים( הראבי”ה 

ובהגהות אשיר”י בשם ר”י )ב”י סי’ צה(, לא חילקו בין בישול לצלייה ומשמע שבין כך 

ובין כך מותר.

הצלי  עם  שאפאה  “פת  שכתב,  הכ”ג(  פ”ט  אסורות  מאכלות  )הל’  ברמב”ם  גם  משמע  כך 

ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב, קערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים 

אותן הדגים מותר לאכלן בכותח”. ולא חילק בין צלייה לבשול ואם היה חילוק כזה 

היה צריך להשמיענו את החילוק.

אמנם ראשית דברי הרמב”ם נתונים במחלוקת. בטור )סי’ צה( כתב, “וכן התיר הרמב”ם 

כשנתבשלה שכתב קערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים מותר לאוכלם בחלב דגים 

שצלויין עם הבשר אסור לאוכלן עם החלב ואיני מבין למה כתב שצלויין עם הבשר 

אסור לאוכלן בחלב דהוא הדין נמי מבושלין עמו שהרי לא התיר אלא כשנתבשל 

בקערה של בשר ואם בא להחמיר בצלי אם כן למה כתב עם הבשר אפילו בלא בשר 

נמי בכלי של בשר אסור”. בבית יוסף תירץ את קושיית הטור וביאר שהרמב”ם לא 

דיבר באופן שנצלו יחד צמודים אלא שנצלו באותו תנור ודיבר בעניין ריחא מילתא 

בבשר בחלב.

והעלה הבית יוסף, “כיון שהרמב”ם והר”ן ואבי עזרי וזקנו ור”י אין מחלקין בין נצלו 

לנתבשלו דבכל גוונא שרי וגם מדברי רש”י משמע כן הכי נקטינן”.

קג. פסק השולחן ערוך )יורה דעה סי’ צה סע’ א -ב(, “דגים שנתבשלו או שנצלו בקדירה 

של בשר רחוצה יפה, שאין שום שומן דבוק בה, מותר לאכלם בכותח, משום דהוי 

יפה, אם יש בממש שעל  ואם לא היתה רחוצה  נותן טעם דהיתרא.  נותן טעם בר 

שנתבשלה  ביצה  בכותח.  לאכלם  אסור  בדגים,  בששים  מאחד  יותר  הקדירה  פי 

במים בקדירה חולבת, מותר לתת אותה בתוך התרנגולת אפילו לכתחלה. אבל אם 

נתבשלה בקדירה עם בשר, ואפילו בקליפה, אסור לאכלה בכותח”.

ורמ”א חלק והעלה, “ויש מחמירין בצלייה ובישול לאסור נותן טעם בר נותן טעם. 
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והבשר  ודוקא לאכול עם חלב  ובדיעבד מותר בכל ענין.  והמנהג לאסור לכתחלה, 

עצמו, אבל ליתנן בכלי שלהם, מותר לכתחלה, וכן נהגו. וכן אם לא נתבשלו או נצלו 

תחילה, רק עלו בכלי של בשר, מותר לאכלן עם חלב עצמו. וכן להיפך”.

קד. לעיל הובאה לשון השו”ע, ונחלקו האחרונים האם דעתו להתיר לכתחילה, או 

שמא רק באופן שכבר בישל פרווה בסיר בשרי מותר לאוכלו עם חלבי )וכן להיפך(.

הבית.  לבדק  יוסף  הבית  בין  בדבריו  סתירה  בעקבות  מתעוררת  בדעתו  השאלה 

וקטניות שנתבשלו  ירקות  )נתיב טו אות כח(...  ירוחם  שבבדק הבית כתב, “כתב רבינו 

דוקא  ונראה  בשר  של  בתבשיל  לאכלו  מותר  יומא  בת  היא  אפילו  חולבת  בקדרה 

בדיעבד אבל לכתחלה אין לו לבשל בכלי של חלב דבר שרוצה לאכול עם בשר עכ”ל 

ואין דבריו נראים אלא לכתחלה נמי מותר לבשל בכלי של חלב דבר שרוצה לאכול 

עם בשר כנ”ל”.

אך בהמשך דבריו בבית יוסף הביא את דברי הסמ”ק )סי’ ריג(, ההגהות מיימוניות )הל’ 

לכתחילה  להעלות  שאוסרים  הנ”ל,  ירוחם  ורבינו  קושטא(  דפ’  הכ”ג  פ”ט  אסורות  מאכלות 

בקערה בשרית על מנת לאכול עם חלבי, ומתירים רק באופן שכבר העלה בקערה 

בשרית. והביא את דברי התרומה שחלק עליהם, ומדבריו נראה שסובר כסמ”ק ולא 

כתרומה43.

משמע  א(  סע’  צה  )סי’  מלשונו  לכאורה  להלכה.  השו”ע  של  דעתו  מה  להבין  וצריך 

רחוצה  בשר  של  בקדירה  שנצלו  או  שנתבשלו  “דגים  שכתב,  לפי  כסמ”ק  שפוסק 

יפה, שאין שום שומן דבוק בה, מותר לאכלם בכותח, משום דהוי נותן טעם בר נותן 

טעם דהיתרא”. הלשון ‘נתבשלו או שנצלו’, משמעם הוא שכבר היה בישול או צלייה 

ועתה מותר לאוכלם עם חלב, אך אין היתר לבשל בסיר בשרי על מנת לאכול עם 

חלב.

כך הבין הש”ך )שם ס”ק ג( שכתב, “והמנהג לאסור לכתחלה לאכלו בכותח ובדיעבד 

43. אך ראה ב'מזרח שמש' )סי' צה סע' א( שכתב שמלשון הבית יוסף משמע שפסק כתרומה, לפי שכתב 'אבל 

ספר התרומה' וכלל הוא בלשונות הפוסקים שכל מקום שכותבים 'אבל' כך סוברים להלכה. ואם כן אין סתירה 

בין הבדק הבית לבית יוסף, אולם מן השאלה לא נימלט שלפי זה יש סתירה בין הבית יוסף ובדק הבית לשו"ע, 

שבשו"ע נקט לשון שמשמע ממנה שרק דיעבד מותר.
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מותר אם נתן בכותח אבל לבשלן לכתחלה בקדרה של בשר כדי לאכלן בכותח אסור 

אפילו להמחבר וסייעתו כן כתב סמ”ק סי’ ריג והגהות מיימוניות ורי”ו ומביאם בית 

יוסף וכן כתב האיסור והיתר ריש כלל לד בשם המרדכי”.

בו  במקרה  כלומר  בדיעבד,  רק  להתיר  היא  השו”ע  שדעת  שהבין  בדבריו  מפורש 

מלכתחילה  לתכנן  אבל   - חלבי  עם  לאוכלו  מותר  בשרי,  בסיר  פרוה  מאכל  בישל 

לבשל פרוה בסיר בשרי על מנת שיהיה היתר אחר כך לאוכלו עם חלבי, אסור.

גם בזבחי צדק )סי’ צה או ב( כתב שלא התיר השו”ע אלא בדיעבד, לפי שכך מוכיחה 

לשונו בשו”ע שכתב ‘נתבשלו או נצלו’ - לשון שמורה שכבר היה בישול או צלייה. 

בו  שחזר  לומר  יש  הבית,  הבדק  אחרי  נכתב  והשו”ע  שמאחר  צדק  הזבחי  והוסיף 

השו”ע ממה שכתב בבדק הבית.

ובכף החיים )סי’ צה ס”ק א( כתב שגם לדעת הפרי חדש והכרתי לא התיר השו”ע לא 

דיעבד.  והביא הכף החיים את דבר הזבחי צדק  שאף על פי שבבדק הבית44 כתב     

השו”ע מפורש להתיר אפילו לכתחילה, “נראה כשחבר השו”ע חזר בו וחשש דברי 

- דהשו”ע חברו אחר  האוסרים לבשל לכתחילה, ועל כן כתב בשו”ע לשון דיעבד 

בדק הבית  כמו שכתב הרב יד מלאכי בכללי השו”ע )אות טו( ורב חיד”א בשם הגדולים 

)מערכת ספרים אות עה(”.

)מזרח שמש סי’ צה סע’ א( כתב לבאר שאין מחלוקת בין הסמ”ק  והגר”ש משאש זצ”ל 

התרומה  ספר  כוונת  וכל  לכתחילה,  מתיר  לא  התרומה  ספר  ואף  התרומה,  לספר 

הייתה שמותר לבשל בכלי חלבי על מנת לערות לכלי בשרי )ולא על מנת לאכול עם 

בשר עצמו שבזה מודה לסמ”ק(.

ולפי הסבר זה כתב הגר”ש משאש זצ”ל לבאר גם את דברי הבדק הבית, שעל מה 

להתיר  הבית  בבדק  כתב  בשר,  של  בתבשיל  אפילו  להחמיר  ירוחם  רבינו  שכתב 

לכתחילה אבל לבשל על מנת לאוכלו עם בשר עצמו מעולם לא התיר - לא בבדק 

הבית ולא בבית יוסף ולא בשו”ע.

אך, מוסיף הגר”ש משאש, “הן אמת שבלומדי בסי’ פט ראיתי להבית יוסף שכתב 

44.  מה שכתבו הזבחי צדק והכף החיים בשם היד מלאכי והחיד"א שבדק הבית קדם לשו"ע נתון במחלוקת. 

ראה מה שכתב בזה הגר"י יוסף שליט"א ב'עין יצחק' )ח"ג כללים בדעת השו"ע אות נ(. וראה לקמן ס"ק קה.
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שם וז”ל, כתב האורחות חיים בשם הרשב”א45 שרבנו שמשון היה מתיר לחתוך לחם 

בסכין של בשר כדי לאכול עם גבינה משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם, הבאתי 

לכתחילה  דאף  מדבריו  משמע  שם,  עיין  נכון  על  שם  ופירשתים  פט  בסימן  דבריו 

מותר לעשות כן כדי לאכול עם גבינה עיין שם”.

ואם כן קשה על האוסרים, הרי שם מפורש שמותר לכתחילה? אלא מוסיף הגר”ש 

משאש ומיישב, “יש לומר כיון שאינו רק שם מושאל בעלמא, אין ללמוד זה מזה. 

ויש לומר שדומה לנותן טעם בר נותן טעם דעירוי שכתבנו דמותר לכתחילה כנ”ל”.

- “העולה מכל זה, דלאכול עם בשר עצמו אסור לגרום  לכן מסיק הגר”ש משאש 

לכולי עלמא, ולערות מותר לגרום לדעת המחבר ז”ל”.

כמה  מצאנו  לכתחילה,  להחמיר  השו”ע  שדעת  לעיל  הסוברים  לעומת  קה. 

פוסקים הסוברים שהשו”ע מתיר לכתחילה.

הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל בשו”ת יביע אומר )ח”ט יו”ד סי’ ד( הביא את דברי הזבחי 

צדק והכף החיים וכתב לדחותם משתי סיבות:

א. הראייה מלשון השו”ע שכתב ‘נתבשלו או נצלו’, אינה ראייה. לפי שהשו”ע תפס 

את לשון הגמרא ‘דגים שעלו’ והפוסקים כתבו שהוא הדין ב’נתבשלו או נצלו’, והרי 

שיטת השו”ע שגם הנאמר בגמרא הוא לכתחילה וגם מה שכתבו הפוסקים הוא 

לכתחילה, ונקט את לשונם.

ב. לגבי השאלה האם השו”ע קדם לבדק הבית או שהבדק הבית קדם לשו”ע, אף 

על פי שביד מלאכי ועוד אחרונים כתבו שבדק הבית קדם לשו”ע, הרי דעת האליה 

עוד  דעת  וכן  הבית,  בדק  חיבור  לפני  היה  השו”ע  שחיבור  ג(  ס”ק  קא  סי’  )או”ח  רבה 

אחרונים.

זצ”ל שדעתו להתיר מבוססת על שיטת כמה  יוסף  הגר”ע  שם הראשל”צ  והוסיף 

פוסקים שהתירו באופן מפורש לכתחילה.

א. מהר”א בן טאווה )שו”ת חוט המשולש הטור השלישי סי’ לג( כתב, “שאלת מענין הכוביא 

45.  דברים אלו כתב האורחות חיים בשם התרומה, בשם הרשב"א כתב שלא לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין 

שרגילים לחתוך בה בשר.
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פת  ביום  בו  ואופים  חוזרים  בחמאה  פת  בו  שאפו  אחר  אם  תאג”ין  בערבי  הנקרא 

ואוכלים אותה עם בשר כי נראה לך שזה אסור ותמהת על מה שאמרו לך משמי 

להתיר לעשות כן לכתחלה ואמרת שלא נראה לך צד להתיר אפילו בדיעבד שהרי 

הכלי בן יומו ובלע מן הפת שנילושה בחמאה והפת השנייה בולעת ממנו ואין אוכלין 

סובלת  דעתי  אין  בדיעבד  להתיר  אקבל  ואפילו  וז”ל  כתבת  עוד  בשר.  עם  אותה 

שיוכלו לאפות אדעתא לאוכלו עם בשר ושאם עשו כן שיהיו מותרים לאוכלו עם 

דעתך  תודיעני  בחסדך  לכן  מעכ”ת  בשם  אומרים  ששמעתי  כמו  לכתחלה  בשר 

וצדדי ההיתר שאוכל לסמוך עליהם עכ”ל. 

דין דגים שעלו בקערה שאמרו בפרק כל הבשר דגים  זה בעצמו הוא  דין  תשובה. 

שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח... וכן הדין במה ששאלת הכובייא היינו קערה 

ופת שנייה היינו דגים וכמו שמותר לאכול הדגים בכותח כך מותר לאכול פת זו עם 

בשר וזה דבר פשוט.

ומה שכתבת דוקא בדיעבד ואמרת שבעל אורחות חיים כתב כן ומדקדק מה שאמרו 

לאוכלן  ודעתו  לכתחלה  להעלותן  אבל  עלו  שכבר  דוקא  דמשמע  בקערה  שעלו 

שאין  מונח  במקומו  וכבודו  אינו  זה  דודאי  תמהתי  עליו  גם  לאוכלן.  אסור  בכותח 

הדבר תלוי בשעת עליית הדגים בקערה אלא בשעת אכילתן עם הכותח או דשייך 

האיסור או דשייך ההיתר וכבר אמרו מותר לאוכלן עם הכותח ולשון זה לכתחלה 

הוא וזה פשוט אין צריך להביא עליו ראיה.

אלא להשקיט רעיוני לבך אזכור לך ראיה ממה שאמרו בפסחים פרק כל שעה )ל א( 

אין לשין וכו’ כיוצא בו אין שפין את התנור באליה וכו’ ואם טח אותו צריך להסיק 

התנור וכתבו המפרשים ז”ל דהא אמרינן עד שיסיק התנור הוא כדי להסיר טיחה 

שעל פניו דאלו מה שבלוע בו לא היה צריך היסק דקיימא לן בבשר בחלב נותן טעם 

בר נותן טעם מותר, והאי נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא - האליה בתנור והתנור 

בפת ואכתי היתירא הוא אלא משום טיחה שעל פניו הוא שצריך להסיק את התנור 

ולא סגי בקינוח משום דאפשר שלא יתקנח יפה התנור אלא על ידי היסק. אי נמי כיון 

שדרכו בהיסק ולא בקינוח להכי נקט היסק ולא נקט קינוח עכ”ל.

וראיה ברורה היא זו דהא אפיית פת זו בתנור אדעתא לאוכלה בחלב היא דאי לאו 

הכי למה צריך להסיק התנור ואפילו הכי קאמר דמותר לאפות לכתחלה.
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וכן נראה גם כן ממה שכתבו הפוסקים ז”ל בענין ההגעלה וז”ל וערב הפסח קודם 

שעה חמישית שהיא שעת היתר מותר להגעיל אפילו כלי בן יומו דהוי נותן טעם בר 

נותן טעם החמץ בכלי והכלי במים וחוזרים ונבלעים בכלי וכולו היתר והוי כמו דגים 

והנה זה דבר ברור לא נצטרך בו לראיות  שעלו בקערה דמותר לאוכלם עם כותח 

יותר”.

הנה מפורש באחד הראשונים שמתיר לכתחילה לבשל בסיר בשרי על מנת לאכול 

עם חלב.

]הגר”ש משאש זצ”ל )שם( דחה את הראיות שהביא מהר”א בן טאווא -

1. הגמרא בפסחים )ל א( לא דיברה בהכרח על אפיית פת על מנת לאכול עם חלב, 

אלא על אפיית פת סתם מחמת חשש תקלה שמא יאכל עם חלב.

)לפי שיטתו של  ליישב  יש  כלים שהתירו לכתחלה,  2. הראייה שהביא מהגעלת 

הגר”ש משאש המובאת למעלה( שיש חילוק בין בישול על מנת לאכול עם החלב 

לכתחלה  אסור  הראשון  שבאופן  חלבי,  לכלי  לערות  מנת  על  בישול  לבין  עצמו 

ובשני מותר, והגעלה היא כמו האופן השני.[

בדעת  שהבינו  פוסקים  מכמה  זצ”ל  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  הביא  שניה  ראייה  ב. 

השו”ע שמתיר לכתחילה, בשו”ת בית יהודה )ח”ב סי’ צב(, כתב מפורש שדעת השו”ע 

חלב.  עם  לאכול  דעת  על  יומו  בן  בשרי  בכלי  פרוה  לבשל  לכתחלה  אפילו  להתיר 

ובשו”ת פני דוד )פאפו יו”ד סי’ ב( הביא את דברי הבית יהודה והוסיף עליו שכך משמע 

מדברי כמה ראשונים )ר”ת, תוס’, סמ”ג, רשב”א, רא”ש והר”ן( והעלה להתיר אפילו לכתחלה.

השו”ע  שדעת  להוכיח  האריך  יב(  סי’  )ח”ג  למשה  תפלה  בשו”ת  זצ”ל  לוי  הגר”מ  גם 

להתיר לכתחלה ושכך הלכה.

א(  )ל  פסחים  במסכת  לגמרא  הראשונים  פירושי  על  מבוססת  מראיותיו  אחת 

שהובאה לעיל. אחד מהם הוא המאירי שכתב, “ומכל מקום היסק זה אין צורך בו 

להיסק גמור אלא להיסק מעט בכדי להבליע את הטיחה שמאחר שאין הטיחה בעין 

אין כאן אלא נותן טעם בר נותן טעם שהטיחה נותנת טעם בתנור והתנור בפת ואין 

ושניהם  הואיל  בחלב  בבשר  מותר  טעם  נותן  בר  טעם  שנותן  בחלב  עוד  נאסר  זה 

היתר כמו שביארנו במקומו”.
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והגר”מ לוי זצ”ל כתב שבדומה למאירי פירשו בסוגייא גם הרא”ה, ר’ דוד, ריטב”א, 

הנ”ל  הראשונים  מדברי  להדיא  “ומוכח  דבריהם,  על  וכתב  והר”ן,  חלאוה  מהר”ם 

שמותר לכתחלה לאפות פת בתנור שבלע בשר אף על פי שאוכלים את הפת גם 

בחלב, שאם היה אסור לעשות כן היה צריך להסיק את התנור שטשו באליה היסק 

גמור שלא ישאר בו טעם בשר”.

ראיה זו היא לכאורה ממש ראייתו של מהר”א בן טאווא וכאמור לעיל הגר”ש משאש 

זצ”ל כבר דחה אותה וביאר ששם הגמרא דיברה על כל פת.

ושמעתי מהרב גיורא ברנר שליט”א שצריך ביאור מהי ההוכחה שמצאו הר”א אבן 

טאוה והתפלה למשה מהסוגיה בפסחים. שהרי שם מדובר באיסור לאכול את הפת 

וקא  השני,  המין  עם  לאוכלה  יבוא  שמא  מחשש  מינה  עם  או  עצמה  בפני  אפילו 

שוב  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  הוא  בה  הבלוע  שהטעם  מצב  יצרו  שאם  לן  משמע 

אין בדבר איסור מאחר  הנגדי  יאכלו עם המין  כיון שגם אם  כך  אין איסור לאוכלו 

והוא נותן טעם בר נותן טעם, אך מהיכן הראיה שמותר לעשות זאת לכתחלה ואולי 

גם אליבא דהגמרא בפסחים יהיה אסור לכתחלה לאפות פת בתנור שכזה על מנת 

לאוכלו עם חלב.

ומה שכתב הר”א אבן טאווה “וראיה ברורה היא זו דהא אפיית פת זו בתנור אדעתא 

לאוכלה בחלב היא דאי לאו הכי למה צריך להסיק התנור ואפילו הכי קאמר דמותר 

לאפות לכתחלה”, גם כן צריך ביאור. שהרי הגמרא שם אוסרת אפילו על מנת לאוכלו 

עם בשר או בפני עצמו )“אפילו במילחא”( אם לא הסיקו אך מניין לנו שכשהסיקו 

יהיה מותר לכתחלה לאפות בו פת על מנת לאוכלו עם חלב.

וכך כתב גם בספר ערך השולחן )או”ח סי’ תנב ס”ק ב ד”ה וראיתי( לדחות את דברי הר”א 

אבן טאווה.

אמנם נ”ל שלכאורה אפשר ליישב את דברי מהר”א בן טאווא והגר”מ לוי זצ”ל, מתוך 

דברי הש”ך )סי’ פח ס”ק ב( שדן בעניין העלאת פת איסור על השולחן, שהעלה הש”ך 

שלכל הפוסקים, פת צריכה הרחקה יתירה לפי שעל הלחם יחיה האדם והרגילות 

לאוכלו עם כל דבר - אם כן, אפשר לומר שכאשר הגמרא מתירה לאפות פת ללא 

שום הגבלה כוונתה היא גם לאוכלה עם חלב והרי התירה הגמרא לאפות פת בתנור 

בשרי על מנת לאוכלו עם חלב. וכן נראה מדברי הש”ך )סי’ צז ס”ק א(, הפר”ח )סי’ צז ס”ק 

א( והפרי מגדים )סי’ צז שפתי דעת ס”ק א(.
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גם הגר”י מאמן שליט”א )שו”ת עמק יהושע ח”ו יו”ד סי’ ב -ג( העלה להקל בזה ולהתיר לדעת 

השו”ע אפילו לכתחילה.

וגם הראשל”צ הגרש”מ עמאר שליט”א דן בשאלה זו )שו”ת שמע שלמה ח”א סי’ ב, ח”ב יו”ד 

סי’ ה( והעלה גם הוא להקל והתיר לכתחילה לדעת השו”ע, הואיל ודעת כמה מגדולי 

הפוסקים להתיר.

]מחלוקת זו בשיטת השו”ע נידונה באריכות בספרי הפוסקים בני ספרד, ולפני כמה 

שנים יצא ספר שלם הדן בסוגיה זו, שמו ‘טעמו וראו’ ומחברו הרב דוד חזן שליט”א[.

לו. בישול מאכלי פרווה בסיר בשרי שאינו בן יומו 
)נותן טעם לפגם(

כל האמור בסימן הקודם, הוא בתנאי שבתוך 24 השעות שלפני בישול מאכל הפרווה 

בושל בסיר זה בשר.

ואין  ‘פגום'  לטעם  נחשב  בכלי  שבלוע  הטעם  הבשר  מבישול  שעות   24 עברו  אם 

בכוחו לאסור כלל, לכן:

לאוכלו בסעודה  על מנת  פרווה  זה מאכל  בסיר  לבשל  א. לשיטת השו"ע מותר 

חלביתקו.

אומרים  ויש  לכתחלה  שמותר  אומרים  יש  האחרונים,  נחלקו  רמ"א,  לשיטת  ב. 

שרק אם כבר התבשל מותר לאוכלו אך לבשל לכתחלה על מנת לאכול עם חלבי, 

אסורקז.

— מקור הברכה —

או  הביצים  נתבשלו  אם  “ומיהו  ו(,  סי’  לד  )כלל  הארוך  והיתר  באיסור  כתב  קו. 

יומו  וכן דג שנצלה בשפוד של בשר שאין בן  יומו  הירקות בכלי של בשר שאין בן 

מותר לכתחילה ליתנה בחלב אליבא דכולי עלמא שהרי יש כאן שני צדדין דהיתר. 

נותן טעם לפגם וג’ נותן טעם בר נותן טעם ואף על פי שהוא לכתחילה גמור. וכן אם 
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יומו מותר ללוש אותן  הוחמו בדיעבד מים נקיים בקדירה נקייה של בשר שאין בן 

לכתחילה של חלב או איפכא”.

ועל פי דבריו פסק רמ”א )סי’ צה סע’ ב(, “וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו בו לפגם, 

שלא היה בן יומו, נוהגין היתר לכתחלה לאכלו עם המין השני”.

ויש לשאול מה דעת השו”ע בדין זה? האם יתיר לכתחלה לבשל בסיר בשרי שאינו 

בן יומו על מנת לאכול עם חלב? או שמא רק בדיעבד שכבר בושל בסיר בשרי, יתיר?

א. לשיטת הסוברים שדעת השו”ע להתיר לגמרי אפילו בבן יומו )ראה לעיל ס”ק קה( 

ודאי שבאופן זה אין כלל שאלה ומותר לכתחלה.

ב. לשיטת הסוברים שדעת השו”ע להחמיר לכתחלה בבן יומו ולהתיר רק באופן 

שכבר התבשל בסיר בשרי ואז מותר לאוכלו עם חלבי )ראה לעיל ס”ק קד(, צריך לשאול 

האם העובדה שהסיר אינו בן יומו גורמת להיתר לכתחלה או לא?

כתב המהריק”ש בערך לחם )סי’ צה סע’ א( “וצריך עיון בנצטרף עוד שאינה בת יומא, 

אבל אין לגלותו שמא יטעו“46.

ביאור הצריך עיון שלו הוא ככל הנראה כפי שכתב בשו”ת בית דוד )סי’ מב ד”ה ואת”ל( 

וז”ל, “ואם תמצי לומר שעל כל אלה ראוי להחמיר ולאסור לחמם המים לכתחלה 

ידי שיזהרו שלא תהא הקדרה  יש להתיר על  בקדרה של בשר, איכא למיבעי אם 

בת יומה, דהוי נותן טעם לפגם, דאף על גב דנותן טעם לפגם אסור גם כן לכתחלה, 

מכל מקום בהצטרפות שניהם דהוי נותן טעם בר נותן טעם וגם נותן טעם לפגם יהיה 

מותר לכתחלה.

ויש סמך לדבר ממה שכתב מור”ם ז”ל כאן דאף לנוהגים כדעת המפרשים עלו אין 

נתבשלו לא, אם היה הכלי לפגם שלא היה בן יומו מותר. והנה הנוהגים כן הוא משום 

דסברי דלאוכלו בכותח חשיב לכתחלה שהרי הם מתירים כשנתערב בכותח בדיעבד 

ועם כל זה דחשבי לה לאכילה בכותח לכתחלה, הם מתירים כשהוא נותן טעם לפגם. 

46.  קצת סמך לשיטה זו בהוראת הלכה, ראה במסכת חולין )טו א( בעניין מחלוקת התנאים בדין מעשה שבת, 

שם הכריע רב להלכה כדעת רבי מאיר המקל, אך פרסם שהלכה כדעת רבי יהודה המחמיר, וכלשון הגמרא, 

"אמר רב חנן בר אמי כי מורי להו רב לתלמידיה מורי להו כרבי מאיר וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה משום 

עמי הארץ". אולם עיין שם ברש"י שביאר שהחשש ב'עמי הארץ' הוא לא שיטעו אלא שלא יקשיבו להוראה.
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והיינו משום דאיכא הצטרפות דנותן טעם בר נותן טעם ונותן טעם לפגם ומשום הכי 

מתירין לאוכלו בכותח שהוא לכתחלה.

והכי נמי לבשל לכתחלה נתיר משום הצטרפות שניהם. ושוב ראיתי למוהריק”ש ז”ל 

כתב בזה הלשון... )הובא לעיל( הרי שדעתו ז”ל נוטה להקל בהצטרפות שניהם להתיר 

לבשל לכתחלה. ולמה שכתב אין לגלותו שמא יטעו איכא למימר שלא ראה דברי 

מור”ם ז”ל שלא חשש לשמא יטעו וכל שכן אלו ראה דברי בדק הבית שמתיר אף 

בבן יומו, שלא היה חושש לזה” ]עד כאן משו”ת בית דוד[.

ומצטרף  מאחר  האם  הוא  של המהריק”ש  הספק  א.  דברים.  שלשה  נלמד  מדבריו 

עוד היתר נהפך הדבר למותר לכתחלה? ב. שאותו ספק נפשט להיתר ואכן מאחר 

והיתר נותן טעם לפגם מצטרף להיתר נותן טעם בר נותן טעם, מותר לדעת השו”ע 

ג. הבנתו בדברי רמ”א היא שהוא מתיר רק לאכול במקרה שכבר בושל  לכתחלה. 

ולא מתיר לכתחלה לבשל בכלי בשרי שאינו בן יומו על מנת לאוכלו עם חלב )וראה 

לקמן ס”ק קז(.

וכך העלה גם הבן איש חי )שנה ב קרח סע’ יג(, “מיהו אם אין הכלי בן יומו דאיכא תרתי 

מים  לחמם  מותר  טעם,  נותן  בר  טעם  נותן  וגם  לפגם  טעם  נותן  שהוא  לטיבותא, 

לאפות הפת ולבשל מרקחת לאכלה עם הגבינה לכתחלה. עיין כנסת הגדולה ובית 

דוד ושאר אחרונים.

והמחמיר שלא לבשל אפילו בכלי שאינו בן יומו, תבוא עליו ברכה, וכן נוהגים בביתנו 

שיש להם כלי מיוחד לחמם בו מים ללוש בהם הפת, וכן לבשל בו מרקחת”.

ובכף החיים )סי’ צה ס”ק ג( כתב “אבל אם הכלי אינו בן יומו דהוי נותן טעם לפגם וגם 

נותן טעם בר נותן טעם והוי תרתי לטיבותא, מותר לכתחילה לחמם מים כדי לאפות 

הפת. בית דוד חיו”ד )סי’ מב(. והגם דבתשובת דבר משה שם החמיר בזה, מכל מקום 

כיון דאיכא כמה פוסקים דמתירין לכתחלה אפילו בבן יומו כמו שכתב בית דוד שם 

אם כן די בחומרת בן יומו, אבל באינו בן יומו יש להתיר. וכן הסכים זבחי צדק אות ד”.

מפורש בדבריו שסובר להקל לכתחלה לגמרי.

מבואר מכל זה, שרוב הפוסקים בני ספרד, סברו שכאשר הכלי הבשרי אינו בן יומו 

מותר לכתחלה לבשל בו מאכל פרוה על מנת לאוכלו עם מאכל חלבי )וכן להיפך(.
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קז. בחידושי הפלאה )על שו”ע כאן ד”ה אבל( כתב, “בדין השלישי שכתב הרמ”א דאם 

היה הכלי שנתבשל בה לפגם, צריך עיון אם מותר לכתחלה לבשל בכלי שאינו בן יומו 

או אפילו להעלותן על מנת לאוכלן ממין השני או בכלי שלהן”.

להתיר  רמ”א?  כוונת  מהי   - האחרונים  נחלקו  ההפלאה,  בו  שהסתפק  זה  בספק 

יומו  לכתחלה לגמרי או שרק בדיעבד באופן שכבר התבשל בסיר בשרי שאינו בן 

מותר לערבו עם חלב47.

)עו א ד”ה בת( שכתבו  )ס”ק י( הראה לדברי התוס’ במסכת עבודה זרה  בביאור הגר”א 

שמצד עיקר הדין נותן טעם לפגם מותר גם בשאר איסורים, אלא שמחמירים מחמת 

גזירה על אינה בת יומה אטו בת יומה, וממילא אין לגזור אלא במקום שבבת יומה 

יש איסור, אך בבשר בחלב שהוא נותן טעם בר נותן טעם גם בבת יומה אין איסור 

והטעם  יומה  בת  אינה  הקדרה  כאשר  ולכן  להחמיר,  ממנהג  רק  אלא  הדין  מעיקר 

הבלוע בה פגום, מותר לכתחילה.

ומשמע שיש להתיר אף לכתחלה.

לעומת המתירים באינו בן יומו ונותן טעם בר נותן טעם לכתחילה )לשיטת השו”ע והגר”א 

לשיטת רמ”א(, לדעת החכמת אדם )כלל מח סע’ ב( הדבר אסור שכן כתב, “אם היה הכלי 

לכתחילה  אסור  אבל  לדידן  אפילו  בחלב  לאוכלו  מותר  יומו  בן  אינו  בו  שנתבשל 

לבשל בכלי שאינו בן יומו כדי לאוכלו בחלב דנותן טעם לפגם אסור לכתחילה”.

אמנם במקום שאי אפשר באופן אחר התיר אפילו לכתחילה שכן כתב, “וכשחממו 

מים בכלי של חלב בן יומו ולש בהם לחם אסור לאכול הלחם עם בשר אבל אם חממו 

בכלי שאינו בן יומו מותר. ונראה לי דאם אין לו כלי אחר לחמם בו יש לסמוך ולהתיר 

ללוש בהם אפילו לכתחילה כיון דאיכא תרתי נותן טעם לפגם ונותן טעם בר נותן 

טעם”.

הכלי  היה  אם  “וכן  היא,  הרמ”א  לשון  שכן  כמותו,  משמע  רמ”א  מדברי  ולכאורה 

שנתבשלו או נצלו בו לפגם”, לשון זו מורה שכבר ‘נתבשלו’ או ‘נצלו’ ולא שמותר 

לכתחלה לבשל או לצלות בכלי שאינו בן יומו על מנת לאוכלו עם חלב.

ובשו”ת מהרש”ם )ח”ד סי’ צז( כתב תחילה “ויש לומר דבכהאי גוונא גם לבשל לכתחלה 

 47. ראה נספח ד.
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שרי”, אך הביא מספר זכור לאברהם )ח”א יו”ד אות ט( שכתב בשם המהריק”ש להחמיר 

ורק באופן שכבר נתבשלו מותר, ומהמשך דברי מהרש”ם נראה שסובר  לכתחלה 

כמותו.

ונראה להביא ראייה לשיטתם ממקור דינו של רמ”א שהוא האיסור והיתר הארוך 

שבלשונו מפורש, “וכן אם הוחמו בדיעבד מים נקיים בקדירה נקייה של בשר שאין 

בן יומו מותר ללוש אותן לכתחילה של חלב או איפכא”, הרי שלא התיר אלא באופו 

שכבר הוחמו מים בקדרה שאינה בת יומא, אך לחמם לכתחלה אסר.

וראה גם מה שכתב בעניין זה בשו”ת מנחת יצחק )ח”י סי’ עז( וז”ל, “עוד כתב על מה 

שראה בספרי )ח”ט סי’ עז( על דבר מה שנשאלתי בענין גלידה פארווא שנעשה בבית 

חרושת שביום שלפניו נעשה באותו כלי גלידה חלבי וכו’, ואוכלין אותו גלידה עם 

בשר, והעליתי שם לאסור לעשות כן לכתחילה, וכתבתי לדחות כל צדדי ההיתר.

ובנדון דהוי נותן טעם בר נותן טעם כתבתי בזו הלשון: אחר מעת לעת אף דהודחה 

שכתב  כמו  לכתחילה  להחמיר  יש  מקום  מכל  טעם,  נותן  בר  טעם  נותן  והוי  יפה 

הרמ”א )בסי’ צה סע’ ב( עכ”ל.

וכתב מעלת כבודו דלכאורה לא נמצא כן ברמ”א שם, דאדרבה איתא שם דבאינו בן 

יומו מותר אף לכתחילה, וזה לשון הרמ”א שם, וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו 

בו לפגם שלא היה בן יומו נוהגין היתר לכתחילה לאכלו עם המין השני עכ”ל. הנה 

כבר נתעוררתי בזה מפי הרה”ג מוה”ר מתתיהו דייטש שליט”א וכתבתי כבר על גליון 

ספרי הנ”ל בזה הלשון: ואף דבאינו בן יומו מתיר הרמ”א, היינו אם כבר נתבשל ולא 

לבשל לכתחילה, וכמו שכתב החכמת אדם )כלל מח דין ב(, ובהפלאה )בחי’ על בב”ח סי’ צה( 

נסתפק בזה עכ”ל”.

מבואר בדבריו שהבין שדעת רמ”א להתיר רק בדיעבד שכבר התבשל המאכל בסיר 

שאינו בן יומו.
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לז. הכנת ‘נס קפה’ ממים שהתבשלו בסיר בשרי

טעם'.  נותן  בר  טעם  ‘נותן  בדין  הפוסקים  במחלוקת  עסקנו  הקודמים  בסימנים 

למחלוקת זו יש השפעה גם על השאלה הבאה - אדם שחימם מים בסיר בשרי )נקי( 

האם מותר לו להשתמש במים אלו להכנת קפה נמס עם חלב )או כל משקה חלבי 

אחר(?

נאסרים  שהמים  רמ"אקח  כתב  מים  באותם  וחלביים  בשריים  כלים  שטיפת  לגבי 

אפילו אם אחד מהכלים היה ‘אינו בן יומו', כלומר השימוש האחרון בו לבשרי או 

ואין הפסד בשפיכת  לפני למעלה מ24 שעות. טעם הדבר הוא שמאחר  היה  חלבי 

אלא  לפגם  טעם  בנותן  להשתמש  ואין  ל'לכתחילה'  נחשב  בהם  שימוש   - המים 

בדיעבדקט.

היה  בו בושלו המים  יש להחמיר שאפילו אם הסיר  גם בשאלתנו לכאורה  כן,  אם 

בשימוש לבשרי לפני למעלה מ24 שעות, אסור להשתמש במים אלו לקפה נמס.

בן  ‘אינו  )שהסיר  זה  להקל במקרה  יש  שמחמתן  שתי סברות  ישנן  למעשה  אולם 

יומו'(:

א. המים בהם שטפו את הכלים בלעו טעם פגום של בשר וחלב יחד. לעומת זאת 

בשאלתנו המים בלעו טעם פגום רק של בשר ואחר כך יבלעו חלבקי.

ויש  בשאלתנו,  כן  שאין  מה  לשתיה.  יועדו  לא  הכלים  את  שטפו  בהם  המים  ב. 

אומרים שמים המיועדים לשתייה דינם כאוכל ונחשבים ‘דיעבד' ומותריםקיא.

כל זה לשיטת רמ"א, לשיטת השו"ע ביארנו בסימן הקודם את מחלוקת הפוסקים 

בשיטתו וכולם מודים שלשיטתו אם כבר בושלו המים בסיר מותר לכתחילה להכין 

מהם ‘נס קפה'קיב.

— מקור הברכה —

ביורה חולבת בחמין  ג( נפסק, “קערות של בשר שהודחו  )סי’ צה סע’  קח. בשו”ע 

שהיד סולדת בהן, אפילו שניהם בני יומן, מותר, משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן 

טעם דהתירא. והוא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן. ואם היה שומן 

דבוק בהן, צריך שיהא במים ס’ כנגד ממשות שומן שעל פני הקערה”.

ורמ”א שם פסק, “ויש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהן, אלא אם כן אחד מן הכלים 
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נוהגין בהן איסור  ואז כל הכלים מותרים והמים  יומן מבליעת כלי ראשון,  אינן בני 

לכתחלה. אבל אם שניהם בני יומן, והדיח אותן ביחד בכלי ראשון, הכל אסור. והכי 

נוהגין, ואין לשנות. ודוקא שהודחו ביחד ובכלי ראשון, אבל אם הודחו זה אחר זה, או 

בכלי שני אפילו ביחד, הכל שרי”.

קט. הסברה לאסור את המים בהם שטפו את הכלים היא שהמים בלעו טעם 

פגום של בשר וחלב. ואף על פי שנותן טעם לפגם מותר בדיעבד, שימוש במים אלו 

לא נחשב ל’דיעבד’ מאחר ואין הפסד בשפיכתם ובהבאת מים חדשים. ]ראה ט”ז 

)סי’ צה ס”ק י(. ש”ך )סי’ צה ס”ק יד( - שניהם בשם הרמ”א בתורת חטאת שהביא את דברי 

האיסור והיתר[.

קי. מים שהוחמו בסיר בשרי שאינו בן יומו, אינם דומים למים ששטפו בהם את 

הכלים.

מים ששטפו בהם את הכלים נאסרים אפילו אם אחד הכלים אינו בן יומו )רמ”א שם סע’ 

ג(. לפי ששם המים בלעו בבת אחת טעם של בשר פגום ושל חלב - כלומר טעם בשר 

בחלב פגום וזהו ככל נותן טעם לפגם האסור לכתחילה )לשיטת רמ”א, אך לשו”ע 

מותר(.

מה שאין כן במים שהוחמו בסיר בשרי שאינו בן יומו - הבליעה הייתה מטעם פגום 

של בשר ורק אחר כך טעם חלב ואז היה בליעת נותן טעם בר נותן טעם של טעם 

פגום ]ראה בית יוסף )סי’ צה סע’ ג(, רמ”א )סע’ ג(, ט”ז )ס”ק י -יא(, ש”ך )ס”ק יב וס”ק טז([.

והרי נותן טעם בר נותן טעם פגום מותר גם לשיטת רמ”א.

חלביים  כלים  רחיצת  בעניין  ההלכה  תתבאר  שם  מב   - מא  בסימנים  לקמן  ]וראה 

ובשריים יחד.[

קיא. בסימן לז הבאנו את דברי רמ”א )סי’ צה סע’ ב( שפסק שבנותן טעם בר נותן 

טעם בטעם פגום מותר לכתחילה - “וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו בו לפגם, 

שלא היה בן יומו, נוהגין היתר לכתחלה לאכלו עם המין השני” ]וראה שם ס”ק קו - 

קז את מחלוקת הפוסקים מהו גדר הלכתחלה של רמ”א[.
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ולפי זה אף אצלנו כך הוא, שהמים בלעו טעם בשר פגום מהסיר - נותן טעם בר נותן 

טעם בטעם פגום.

הוא  טעם  נותן  בר  טעם  ונותן  לפגם  טעם  בנותן  שההיתר  הסוברים  לשיטת  לכן, 

לכתחילה לגמרי, יש להתיר בשאלתנו.

אלא שלשיטת החכמת אדם )כלל מח סע’ ב( שהחמיר בנותן טעם לפגם ונותן טעם בר 

נותן טעם לכתחילה, אולי היה מקום לומר שמחמיר גם בשאלה זו, ואפילו אם כבר 

התבשלו המים בסיר בשרי אסור לשתותם עם חלב, לפי שבשפיכת המים אין הפסד 

ולכן זה נחשב ‘לכתחלה’.

אך למעשה החכמת אדם הקל וכתב, “ומים שנתבשל בכלי בשר שאינו בן יומו נראה 

לי דמותר לבשל בו קאפע ולשתותו עם חלב אבל אם חימם בכלי איסור אפילו אינו 

לצורך  חממו  אם  ואפילו  לכתחילה  מיקרי  דזה  לבשל  או  בהם  ללוש  אסור  יומו  בן 

נותן  נותן טעם בר  שתיה דכל זמן שהמים בעין הוי כלכתחילה דבאיסור לא שייך 

טעם כדלקמן סימן יז”.

וצריך להבין מדוע התיר? ואפשר לומר שהוא סובר כדעת האומרים שמים שהוחמו 

לשתיה נחשבים כאוכל ולכן לא צריך לשפכם כי זה כמו דיעבד, ורק מים שהוחמו 

לרחיצה אינם אוכל ונחשבים לכתחלה.

)סי’ צה ס”ק ה( משו”ת מנחת יעקב שמה שאוסרים מים  כפי שהביא בפתחי תשובה 

שנתחבה לתוכם כף בשרית שאינה בת יומה, זה דווקא במים שלא הוחמו לשתיה - 

אבל מים שהוחמו לשתיה אולי נחשבים כאוכל ומותר כי זה ‘דיעבד’.

למעשה נראה שקצת קשה לסמוך על סברה זו לבדה משתי סיבות. ראשית המנחת 

יעקב עצמו לא הכריע את הדין ונשאר בצריך עיון. שנית הפרי מגדים )סי’ צה משבצות 

זהב ס”ק י( מדקדק שלדעת האיסור והיתר ורמ”א אין הבדל בין מים שהוחמו לשתיה 

למים אחרים ושניהם נאסרים ונחשבים ‘לכתחילה’.

לכתחלה,  מתיר  שרמ”א  הסוברים  פוסקים  שיש  כגון  נוספות,  סברות  בצירוף  אך 

אפשר להתיר גם בשאלה זו.

קיב. ראה לעיל ס”ק קד - קה.
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לח. אכילת חלות שנאפו על תבנית בשרית עם 
מאכל חלבי

 - לצלייה  בישול  בין  מחלקת  נ"ט'  בר  ‘נ"ט  בדין  השיטות  אחת  למדנו  שכבר  כפי 

בבישול יש 3 נותני טעם: מהבשר לסיר, מהסיר למים ומהמים לתבשיל, אך בצלייה 

יש רק שני נותני טעם - מהבשר לכלי ומהכלי למאכלקיג.

לפי זה כך הדין גם באפייה. התבנית קבלה טעם מהבשר והחלה מהתבנית ולכן אין 

לאכול חלה זו עם חלב אפילו בדיעבד וכך פוסק מהרש"לקיד.

ומותרים  לכתחילה  אסורים  ושניהם  לבשול  צליה  בין  הבדל  שאין  פסק  רמ"א  אך 

בדיעבד לכן בשאלתנו - אם החלה עדיין לא התערבה עם חלב אסור לאוכלה עם חלב, 

אך בדיעבד אם כבר התערבה )כגון שמרח גבינה על פרוסת חלה( מותר לאוכלה עם 

החלב שהתערב בהקטו.

גם בזה לשיטת השו"ע מותר לכתחילה לאכול חלבי עם חלה שנאפתה בסיר בשרי 

עם  לאכול  מנת  על  בשרית  בתבנית  חלה  לאפות  לכתחילה  שמותר  אומרים  ויש 

חלביקיב. 

כמובן שתנאי הכרחי להיתר הוא שהתבנית הייתה נקייה לגמרי.

]בעניין שימוש בתנור חלבי או בשרי לאפיית חלות פרווה, ראה לקמן סי' נד[

— מקור הברכה —

“וכן קטנית שבשל בקדירה שהיתה תחלה  )סימן סא(  קיג. כתב בספר התרומה 

המחבת  ואפילו  אפכא  או  בשר  של  בקערות  לאוכלן  מותר  בה  אין  ועתה  חלב  בה 

והקדירה בת יומן הכל מותר כמו דגים שעלו בקערה שהיה בה בשר מותרין לאוכלן 

בכותח שהיא של חלב. ואפילו נאמר עלו דוקא מותר ולא נצלו. אבל נתבשלו מותר 

שהטעם הראשון מתפשט במים ואיכא ג’ נותני טעם של ראשון במחבת ומשם במים 

ומשם בביצים ואכתי היתר הוא”.

כלומר לשיטתו יש לחלק בין צלי לתבשיל, אם הדגים התבשלו בקדרה בשרית )וכל 
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שכן הונחו בה( מותר לאוכלם עם חלב. אך אם נצלו בשפוד בשרי אסור לאוכלם עם 

חלב, טעם הדבר הוא שהמים בקדרה הם עוד נותן טעם.

הרא”ש )חולין פ”ח סי’ ל( הביא את דבריו וכתב שהתרומה פקפק להחמיר גם בבישול 

לפי שלפעמים הדבר המתבשל נוגע בקדרה ומקבל טעם ממנה ללא תיווך המים, 

והטעם  כיון שרוב פליטת הטעם היא במים שבקדרה  אולם למעשה העלה להקל 

נבלע בתבשיל רק על ידי רתיחת המים.

אלא  לצלייה  בישול  בין  לחלק  כתבו  ריג(  )סי’  והסמ”ק  -קמא(  קמ  סי’  )לאוין  הסמ”ג  גם 

שהסמ”ק סובר שלכתחילה יש להחמיר בבישול וצלייה וההיתר הוא רק בדיעבד.

דעת  וכן  בנצלו.  להחמיר  מהרש”ל  בשם  שהביא  ד(  ס”ק  צה  )סי’  בש”ך  עיין  קיד. 

הפרי מגדים )שפתי דעת סי’ צה ס”ק ד( וראה גם בחוות דעת )סי’ צה ביאורים ס”ק ה( שכתב 

לחלק בין של הבליעות היו על ידי צלייה אז אסור, ובין שאחת הבליעות הייתה על 

ידי בישול ואז מותר.

“ובדיעבד מותר  )סי’ צה סע’ ב( מתיר אפילו בנצלו בדיעבד, כלשונו  קטו. רמ”א 

בכל עניין” היינו גם בנצלו.

וכן הוא בחכמת אדם )כלל מח סע’ א( שכתב, “אבל אנו הנמשכים אחר רמ”א קיימא לן 

דלכתחילה אסור לאכלן בחלב דכיון שנתבשל בתוכו הרי זה כאילו הבשר היה בעין 

בתוכו ומכל מקום בדיעבד שכבר נתן לתוך החלב מותר דבדיעבד סמכינן על פסק 

השולחן ערוך בין בנתבשלו בין בנצלו )אחרונים דלא כש”ך ס”ק ד(”.

- המדריך למטבח  ‘להלכה  וראה עוד בספר  יב(,  )סי’ צה סע’  וכן פסק הערוך השלחן 

היהודי’ )עמ’ רצ(.

נחלקו  טעם  נותן  בר  טעם  בנותן  בצלייה  מחמירים  האם  בשאלה  שראינו  ]כפי 

מחלוקת  יש  והיתר  איסור  בדיני  סוגיות  שבהרבה  לציין  חשוב  ורמ”א.  מהרש”ל 

ביניהם ושניהם כתבו ספרים בנושאים אלו )מהרש”ל - מכונות ועטרת שלמה. רמ”א 

- תורת חטאת(.

וראה מה שכתב בעניין זה השל”ה הקדוש )שער האותיות אות הקו”ף, קדושת האכילה סע’ א( 

וז”ל, “עוד הנני מודיע אתכם, הנה רבותינו גדולי האחרונים, הגאון מורנו הרב שלמה 

לוריא ז”ל, והגאון מורנו הרב משה איסרלש ז”ל, כל אחד מהם, חיבר וסידר איסור 

לילך  ז”ל  מהרמ”א  הגאון  של  טבעו  יצא  וכבר  מחולקים,  הם  פעמים  וכמה  והיתר, 
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אחריו ולפסוק כמוהו. ובודאי מן השמים זכה לזה, כמו שנפסק הלכתא כבית הלל, 

אף על גב דבית שמאי הוי חריפי )יבמות יד א(.

רק כגון דא צריך אני להודיע, כי הגאון מהרש”ל ז”ל הוא בתראי בסדר חיבור איסור 

המעשה,  היה  כן  כי  שלו.  חטאת  תורת  ז”ל  מהרמ”א  שחיבר  לאחר  שלו,  והיתר 

ליד  אותו  והביאו  שלו,  והיתר  איסור  העתיקו  ז”ל  מהרש”ל  הגאון  של  תלמידים 

והיתר של  כן הביא כמה פעמים איסור  ז”ל כשחיבר התורת חטאת, על  מהרמ”א 

הגאון מהרש”ל ז”ל, ומשיג עליו, ואחר כך בא התורת חטאת ליד הגאון מהרש”ל ז”ל, 

וכתב מהרש”ל ז”ל באיסור והיתר שלו, ‘מה שכתב’, נמצא שזה הגאון מהרש”ל ז”ל 

הוא בתראי.

אבל כבר אמרתי, שכבר נתפשט בתפוצת ישראל שבחוצה לארץ, במלכות פולנייא, 

ופיהם, ומעהרין, ואשכנז, לפסוק כהגאון מהרמ”א ז”ל, אבל מכל מקום ראוי להיות 

כל איש שורר בביתו, להתקדש ולהחמיר לאסור לעצמו, הן מה שאוסר זה, והן מה 

שאוסר זה, אף שמיקל לאחריני בהוראה לפי המנהג, יחמיר לעצמו. ומכל שכן, שלא 

יקל לעצמו, ויחמיר לאחריני”[.

לט. נ”ט בר נ”ט בבליעת אוכל מאוכל

לעיל )סי' לו( למדנו את המחלוקת בדין ‘נותן טעם בר נותן טעם'.

שאלה מעניינת הועלתה בפוסקים - האם היתר זה נכון דווקא בטעם שנבלע בכלים, 

או שמא אף טעם שנבלע באוכל גורם להיתר ‘נותן טעם בר נותן טעם'.

לדוגמא: תפוח אדמה בושל עם בשר, אחר כך חומם עם אורז )שבושל בסיר פרווה( 

האם מותר לאכול את האורז עם חלב, או שאסור כי מאחר והטעם עבר דרך מאכל 

לא ‘הוקלש' הטעם ובאורז בלוע טעם ראשון של בשר?

כאמור, הפוסקים חלוקים בשאלה זו:

א. דעת הפרי מגדים - להחמיר, “דכל באוכל הוא הוי כממש".

ב. דעת שו"ת פני אריה - להקל ולשיטתו גם באוכל קיים ההיתר של ‘נותן טעם בר 

נותן טעם'.
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ג. דעת היד יהודה - לחלק: אם מעבר הטעם הוא רק באוכל אסור. אם מעבר הטעם 

לחלבי(  ומהכלי  לכלי  מהפרוה  לפרוה,  בשרי  מאוכל  שעבר  )כגון  בכלי  גם  הוא 

מותרקטז.

— מקור הברכה —

קטז. כתב בספר התרומה )סי’ סא(, “ועוד צריך ליזהר שלא יאפו עוגה קטנה בצד 

ולא בצד  אין טשין את התנור באליה,  יאכל העוגה בחלב כדאמרינן  פן  פשטיד”א 

פלדון פן יאכל העוגה עם בשר. ואם אפה אסורה אותה עוגה לאכול אפילו במלח. 

וכן תחת כלי ברזל או כלי חרס אסור לאפותן יחד אפילו לא יגעו זה עם זה דאזיל 

האי ומפטם להאי.

ואין להתיר מטעם דהוי נותן טעם בר נותן טעם חד בעיסה של פשטיד”א או של 

פלדון ומשם בעוגה. דשמא היינו דוקא פליטת טעם של כלי אבל מאוכל לאוכל הכל 

חשוב טעם אחד”.

טעם’  נותן  בר  טעם  ‘נותן  אומרים  האם  שהסתפק  נראה  ‘שמא’(  )שכתב  מדבריו 

כשהעברת הטעם היא מאוכל לאוכל ולא מכלי לאוכל.

ובשערי דורא )סי’ ס( הביא את דברי התרומה, אך השמיט את המילה ‘שמא’ וז”ל, “ואין 

להתיר משום נותן טעם בר נותן טעם חד בעיסה של פשיטד”א ומשם בעוגה. היינו 

דוקא פליטת טעם אבל מאוכל לאוכל הכל חשיב טעם אחד”. והשמטה זו מוכיחה 

שדעתו היא שאין היתר ‘נותן טעם בר נותן טעם’ אמור בבליעת טעם מאוכל.

מאידך יש כמה ראשונים מהם מדוייק שגם בהעברת טעם מאוכל לאוכל קיים דין 

‘נותן טעם בר נותן טעם’.

1. רש”י )חולין קטז ב ד”ה הרי זו אסורה( כתב, “וחלב הנמצא קרוש בעור הקבה שמולחין 

אותה בעורה בין שנותנין עמו חלב אחר ובין שמולחין אותה עמה נראה בעיני איסור 

גמור כבשר בחלב ממש לאסור הגבינה איסור גמור ואין בידי כח להתיר, ויש מתירין 

משום  בכותח  לאוכלן  שמותר  שפסקנו  בקערה  שעלו  מדגים  ראיה  ומביאין  אותו 

דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם שחלב הקבה לא נאסר אלא משום נתינת טעם וכי 

הדר יהיב טעמא בגבינה הוה ליה נותן טעם בר נותן טעם.
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ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב מהאי טעמא דדגים שעלו בקערה אף על פי 

שבלעו את טעמה עדיין היתר גמור הן לאוכלן, וכשבא לאוכלן בכותח למה אתה 

אוסר עליו? מפני טעם בשר שלה, ההוא טעם בשר לאו טעם הוא, שהרי לא בא מן 

הממש אלא מנותן טעם אחר. אבל חלב הנמלח בבשר משנתנו טעם זה בזה נעשו 

שניהם איסור, כדקיימא לן חתיכה עצמה נעשית נבלה וכל טעם היוצא עוד מן החלב 

בין טעם חלב שבו בין טעם בשר שבו הכל אסור לפי שכולה נבלה וכשמתערב חלב 

זה עם חלב הגבינות הוה ליה מין במינו חלב נבלה בחלב היתר וכבר פסקנו חתיכה 

עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן ולא אמרינן נותן טעם בר נותן טעם 

הוא מפני שאף טעם חלב שבו שהיה מתחלה נעשה כולו נבלה”.

ביאור הדברים - היו שרצו להתיר את הגבינות שנמלחו בקיבה מחמת דין ‘נותן טעם 

בר נותן טעם’, רש”י דוחה את דבריהם בטענה שאין כאן ‘נותן טעם בר נותן טעם’ 

כי הטעם השני הוא טעם של איסור. מדוע לא דחה רש”י את דבריהם מטעם שאין 

באוכל ‘נותן טעם בר נותן טעם’? אלא ודאי שרש”י סובר שגם באוכלים אומרים נותן 

טעם בר נותן טעם.

והוסיף  יג(  אות  ד”ה  כח  סי’  )או”ח  יצחק  עין  בשו”ת  דייק  רש”י  בדברי  הזה  הדיוק  את 

שכדברי רש”י כתב גם הרא”ש, והטור )סי’ פז( והבית יוסף )סי’ פז( ממילא אותו דיוק 

שדייקנו ברש”י אפשר לדייק גם בדבריהם.

ולכאורה אפשר לדחות את הדיוק הזה. שאפשר לפרש שלמרות שאין נותן טעם בר 

נותן טעם באוכלים רש”י העדיף לדחותם עם הסברה השנייה שהיא יותר מוכרעת 

ואין בה חולק.

אמנם, דחייה זו אינה נכונה משני טעמים:

א. המחלוקת בין רש”י ליש מתירים היא בשאלה האם חלב הקיבה הוא ‘פירשא 

בעלמא’ או שהוא חלב ממש, שרש”י סובר שהוא חלב ממש והמתירים סוברים 

שהוא ‘פירשא’ - לכן אם רש”י היה סובר שאין נותן טעם בר נותן טעם באוכל, היה 

צריך לדחות את שיטת היש מתירים ולומר להם שאף לשיטתם שחלב הקיבה הוא 

פירשא אין להתיר משום נותן טעם בר נותן טעם מכיון שהוא נבלע באוכל.

כיון  בתחילה  מתיר  והיה  בזה  טעה  עצמו  הוא  שגם  רש”י  כתב  דבריו  בהמשך  ב. 

שסבר שחלב הקיבה הוא פירשא, מעתה אם היה סובר רש”י שלא אומרים נותן 



    191        

סימן לט נ”ט בר נ”ט בבליעת אוכל מאוכל

טעם בר נותן טעם בנבלע באוכל ממילא היה לו לאסור גם אם היה סובר שחלב 

הקיבה הוא פירשא בעלמא.

2. בראבי”ה )סי’ אלף קכג( הביא את לשון רש”י הנ”ל והעיר על דבריו “מה שהשיב רש”י 

דלא דמי לדגים שעלו בקערה דהתם אף על גב שבלעו היתר גמור הוא וכו’, אינה 

תשובה, כי גם הכא היתירא הוא הנבלע בקיבה כשאין בה חלב אחר זולתי הקיבה 

שהרי פירשא ממש הוא לדבריהן ואין לאסור החלב של הגבינה אלא מכח הבשר. 

מיהו לעיל חלקנו בין צלי למבושל ולפי זה לא דמו”.

ודייק מדבריו הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל בהליכות עולם )ח”ז קרח עמ’ עט( שגם הוא 

סובר שדין ‘נותן טעם בר נותן טעם’ שייך גם באוכל, לפי שאם לא היה סובר כך היה 

דוחה את דברי רש”י מחמת סברה זו.

3. הרמב”ן כתב )חולין קיא ב( “ושמואל אמר מותר נותן טעם בר נותן טעם הוא. פרש”י 

ז”ל בשאין בשר בקערה והיינו נותן טעם בר נותן טעם לפי שהיא עצמה אינה כבשר, 

לומר  אינו כעיקר לאסור את תערובתו,  נותן טעם  בר  דנותן טעם  וקאמר שמואל 

בטעם  מילי  הני  כמוהו  תערובתו  לאסור  כעיקר  טעם  תורה  שעשתה  פי  על  דאף 

ראשון אבל טעם שני דהוא בר נותן טעם אחר אין בו כח לאסור את אחרים דהיינו 

נותן טעם שלישי שלהם, אבל אם נתבשלו עם הבשר חד נותן טעם הוא, תדע דהא 

מילתא  דריחא  משום  בכותחא  למיכל  אסרוה  בשרא  בהדי  דאטוייה  ביניתא  אפלו 

היא אלמא במבושל עמו ליכא ספיקא דאסירא”.

האיסור  שטעם  הרמב”ן  שכתב  ממה  לדייק  שליט”א  ברנר  גיורא  מהרב  ושמעתי 

בסוגיה ‘דבניתא דאטוייה בהדי בישרא’, הוא משום שזהו טעם ראשון )ויש רק נותן 

טעם אחד בתהליך(, מוכח שאם היה כאן נותן טעם נוסף )אפילו אם אותו נותן טעם 

יהיה אוכל( יהיה מותר לערבו עם החלב.

4. כתב הר”ן )חולין מ ב בדפ”ר ד”ה דגים( בשם הרמב”ן, “ואיכא למידק כיון דאמרינן דהא 

דרב מכללא דהא עובדא דשיפא איתמר היכי אמרינן דאפילו שמואל מודה דאסור 

לאכול חלב רותח בקדרה שבשל בה בשר והא הך עובדא דכותיה היא, דהכא נמי 

ליכא אלא שני טעמים שהקערה קבלה טעם מן השיפא וחזרה ונתנה טעם בבישול, 

והיינו דומיא דהך דתניא קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב דאמרינן דאפילו 

שמואל מודה בה וכיון שכן היכי איתמר מימריה דרב מכללא דההיא? תירץ הרמב”ן 
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ז”ל שאותו שיפא דבר מר היה מעורב בה אבל לא היה עיקר ממשו מאותו דבר מר 

וכיון שנתן טעם בבישול הוה ליה נותן טעם בר נותן טעם ממש דומיא דדגים שעלו 

בקערה”.

מבואר מדברי הרמב”ן שבליעת השיפא בתחילה הייתה לתוך אוכל ואף על פי כן 

נחשב נותן טעם בר נותן טעם. ראייה זו הובאה בשו”ת פני אריה )סי’ מח ד”ה על אודות(.

5. עוד ראייה מן הראשונים הביא בשו”ת פני אריה )שם ד”ה שוב( מדברי ההגהות אשר”י 

)ע”ז פ”ב סי’ כד( שכתב “קדירה של חרס ונותנין בה שכר כל השנה אם הגעילה מתיר ר’ 

מאיר ליתן בה יין בפסח משום דתשמישו על ידי צונן ור’ אפרים מתיר אפילו בלא 

הגעלה משום דהוי נותן טעם בר נותן טעם דשכר גופיה לאו חמץ גמור הוא אלא על 

ידי תערובות ולא דמי לטעם יין נסך בחבית דיין עיקר איסור הוא”.

מבואר מדברי רבנו אפרים שהחמץ שנבלע בשכר הוא תחילת תהליך של היתר נותן 

טעם בר נותן טעם )למרות שאינו בליעה בכלי(. 

למעשה הפוסקים חלוקים בשאלה זו ויש בזה שלש שיטות.

א. באוכל אין היתר ‘נותן טעם בר נותן טעם’ - כתב הפרי מגדים )סי’ צה משבצות זהב 

ס”ק א( “דוקא טעם אחד בכלי ושני באוכל הוקלש, הא טעם אחד באוכל ואחר כך 

בכלי ומשם לבשר או לחלב אסור, דכל באוכל הוא הוי כממש”.

וכך פסקו גם הגאון רבי עקיבא איגר )שו”ת מהדו”ק סי’ סז וראה בהגהות רע”א סי’ צד ס”ק יא(, 

החוות דעת )סי’ צה ביאורים ס”ק א( והבן איש חי )שנה ב קרח סע’ טו(.

נותן טעם  “ודע דגם בנותן טעם בר  ג( שכתב,  )סי’ צה סע’  וכך פסק בערוך השלחן 

דהתירא לא אמרינן רק כשטעם הראשון היה בכלי והשני בהמאכל כמו בדגים שעלו 

בקערה שכתבנו אבל כשגם טעם הראשון היה במאכל לא שרינן נותן טעם בר נותן 

טעם כגון אם איזה מאכל רותח היה מונח על בשר ורתח ואחר כך הניחו הדגים 

זה המאכל הרותח אסור לאכול הדגים בכותח דכן פסקו הראשונים  רותחים על 

בעל ספר התרומה ובעל השערים סי’ ס ]הובא בפרי מגדים ובחוות דעת[ דדווקא 

כשהטעם הראשון בכלי והשני באוכל הוקלש הטעם אבל כשהראשון באוכל הוה 

כממש. ויש מי שרוצה לחלוק על זה ]עיין פתחי תשובה[ ואין טעם בדבריו דבודאי 

אינו  שהטעם  אומרים  אנו  דאין  הקודם  בסעיף  שכתבנו  היסוד  ומטעם  הוא  כן 

מתפשט אלא מפני קלישותו וזה שייך כשהטעם הראשון הוא מכלי ולא מאוכל”.
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ב. גם באוכל קיים היתר ‘נותן טעם בר נותן טעם’ - בשו”ת פני אריה )סי’ מח - מט(, 

חוץ מכל הראיות שהוזכרו לעיל, כתב שבשערי דורא יש טעות סופר, וודאי שאף 

אלא  בלבד  זו  ולא  נותן’,  בר  טעם  ‘נותן  אומרים  לאוכל  מאוכל  טעמים  במעבר 

שדין זה הוא קל וחומר מכלים. לפי שבעניין מעבר איסור בנגיעה פסק רמ”א )סי’ 

והם חמות על מנת שתאסור  בזו  זו  ז( שלמרות שכשנוגעות שתי חתיכות  קה סע’ 

האחת חברתה, צריך שתהיינה החתיכות שמנות, כשנוגע כלי שבלע איסור והוא 

חם בחתיכה, החתיכה נאסרת אפילו אם היא לא שמנה. הרי שהכלי פולט טעמים 

בקלות יותר מאוכל, ולכן אם בכלי אומרים ‘נותן טעם בר נותן טעם’, ודאי שבאוכל 

צריך לומר כך.

על ראייה זו של הפני אריה השיב ביד יהודה )פירוש הארוך סי’ צד ס”ק יט ד”ה מיהו( וז”ל, 

מקלקל  דהמקבל  מה  הוא  העיקר  טעם  נותן  בר  טעם  דנותן  דהא  כתבתי  “וכבר 

הטעם, וכיון דכלי מקלקל יותר הבלוע מאוכל, וכן מסתברא דהא אמרינן דקדירה 

בת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא )עבודה זרה סז ב(, לכך נקלש הטעם כל כך עד 

שגם האוכל השני מועיל לקלקלו עוד קצת שיהא קלוש לגמרי”.

ולכן אין שייכות לדברי הרמ”א, שלמרות שהכלי פולט בקלות יותר מאוכל, על כל 

פנים עיקר ההיתר הוא לא מחמת הפליטה של הטעם אלא מחמת פגימת הטעם, 

שבכלי הטעם נפגם יותר מאשר באוכל.

וכשיטת הפני אריה נראה שפסקו גם בשו”ת עין יצחק )שם( ובשו”ת ערוגת הבשם 

)יו”ד סי’ צא ס”ק ב( וכך פסק גם הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל )הליכות עולם ח”ז קרח סע’ יב(.

בשו”ת   - יש  לכלי  מאוכל  טעם’,  נותן  בר  טעם  ‘נותן  היתר  אין  לאוכל  מאוכל  ג. 

הרד”ם )סי’ כה ד”ה הקדמה ב( כתב שאף אם נסבור להלכה כדעת בעל התרומה והשערי 

דורא שהחמירו ואמרו שאין היתר נותן טעם בר נותן טעם אמור במעבר טעמים 

מאוכל לאוכל, אין להחמיר אלא באופן שהם דברו, מעבר מאוכל לאוכל. אך אם 

יש כלי בתהליך ואפילו אם הוא באמצע, כגון שעבר טעם מאוכל לכלי, הרי שבזה 

ודאי אומרים את ההיתר של ‘נותן טעם בר נותן טעם’.

הפרי  דברי  את  לדחות  אחד  מצד  כתב  א(  ס”ק  הארוך  פירוש  צה  ובסי’  )שם  יהודה  וביד 

מגדים משום שברמב”ן, רש”י ורבנו אפרים מוכח לא כמותו, מאידך חלק על הפני 

אריה )כמובא לעיל( וכתב שמוכח מהתוס’ והרא”ש שטעם ההיתר משום שמעבר 
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הטעם פוגמו )וכלי פוגם יותר מאוכל(, ולא כמו שכתב הפני אריה שטעם ההיתר 

משום שהטעם נקלש )ואוכל מקליש יותר מכלי(.

לכן העלה היד יהודה להלכה שאם מעבר הטעמים היה רק באוכלים לא שייך בזה 

ההיתר של נותן טעם בר נותן טעם. אך אם היה גם בכלי אפילו אם מתחילה עבר 

לאוכל ואחר כך לכלי שייך בזה ההיתר של נותן טעם בר נותן טעם.

מ. שימוש במדיח כלים לבשרי וחלבי

אחת השאלות המעשיות ביותר בימינו בדיני ‘נ"ט בר נ"ט' היא האם מותר להשתמש 

במדיח כלים לניקוי כלים בשריים וחלביים בו זמנית, או שבו זמנית אסור אך אחד 

אחרי השני מותר, או שצריך שני מדיחים שונים, אחד לחלבי ואחד לבשריקיז.

השאלות ההלכתיות התלויות בשימוש במדיח הן:

א. האם הטעם הבלוע בכלים ויוצא למי השטיפה נחשב נ"ט בר נ"ט ומותר בדיעבד, 

או שמאחר ובבת אחת המים מקבלים טעם בשר וטעם חלב הם אסוריםקיח?

ב. האם חומרי הניקוי פוגמים את הטעם הבלוע? האם כשיש שאריות מזון חומרי 

הניקוי פוגמים גם אותםקיט?

הרשת  על  שמצטברות  המזון  בשאריות  בחלב  בשר  בישול  איסור  יש  האם  ג. 

במדיחקכ?

היא  גם  נתונה  זו  בשאלה  למעשה  ההכרעה  לכן   - במחלוקת  נתונות  אלו  שאלות 

במחלוקת:

יש פוסקים שהעלו להתיר לכתחילה שימוש במדיח אחד לכלים בשריים וחלביים 

בזה אחר זה ואפילו באותו יום אם ינקה את הכלים משאריות גדולות לפני ההדחהקכא.

לעומתם יש פוסקים שהעלו להצריך שני מדיחי כלים נפרדים לבשר וחלב. אם אין 

אפשרות כזו, ניתן להשתמש לחלבי ובשרי על ידי ניקיון המדיח והפעלתו ‘על ריק' 

בין הדחת בשרי לחלביקכב.
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— מקור הברכה —

קיז. כהקדמה כללית לדיון על מדיח כלים יש להקדים ולבאר את אופן פעולת 

מדיח. הביאור הטכני להלן הובא מתוך מאמרו של הרב גדעון פרל שליט”א בקובץ 

תחומין )כרך יא שנת תש”נ48 עמ’ 114(.

“מדיח כלים ביתי רגיל פועל כדלהלן:

לאחר ניקוי הכלים מכל לכלוך, במיוחד הגס )שיכול לגרום סתימה במדיח( מניחים 

את הכלים במדיח על גבי מגש מרושת המאפשר רווח בין כלי לכלי. עם סגירת דלת 

המדיח והפעלתו נכנסים מים למדיח, ועל ידי פעולת שאיבה הם ניתזים בכל חלל 

המדיח. בו בזמן נמסה במים אבקת סבון חריפה. מי הסבון הללו שוטפים את הכלים 

מים  די  הצטברות  לאחר  בהם.  הדבוק  ומהשומן  דקים  אוכל  משיירי  המלוכלכים 

במדיח, מתחיל גוף החימום, הקבוע בתחתית המדיח )יש מדיחים שבהם הוא גלוי 

לחלל, ויש כאלה שבהם הוא מכוסה( לחמם את מי הסבון עד לדרגת חום של 60 -70 

מעלות. פעולת ההתזה בחום זה נמשכת כ20 דקות.

לאחר תום שלב השטיפה במי הסבון החמים מתרוקן המדיח מהמים המלוכלכים, 

וכל השומן והלכלוך הדק נשטף החוצה. אם הצטבר לכלוך עבה יותר, הוא נעצר על 

מבלי  שם  ונותר  המים,  של  היציאה  בפתח  המדיח,  בתחתית  הנמצאת  מסננת  גבי 

יכולת לעלות חזרה לחלל המדיח.

לאחר מכן נשטפים הכלים כמה וכמה פעמים במים נקיים, וכל שאריות מי הסבון 

יוצאות מהמכונה. השטיפה האחרונה נעשית שוב במים חמים )המתחממים כנ”ל 

נקיים  הכלים  נמצאים  השטיפה  בתום  הדלת  בפתיחת  ולכן  החימום(,  גוף  ידי  על 

ויבשים”.

האם  יחד.  שהודחו  וחלביים  בשריים  בכלים  הדין  מה  חלוקים  הראשונים  קיח. 

דינם כדג שהתבשל בקדרה בשרית והתערב עם מאכל חלבי שמותר מדין נותן טעם 

בר נותן טעם או שמא מאחר ופליטת הטעם מכלי הבשר והחלב הייתה בבת אחת 

אין כאן מציאות של נותן טעם בר נותן טעם ואסור.

48.  המציאות לא השתנתה מאז וגם מדיחי הכלים החדישים פועלים באופן דומה. )על פי כמה אתרים של יצרני 

מדיחים וסבון כלים למדיח(. ראה גם בילקוט יוסף )איסור והיתר ח"ג סי' פט ס"ק פו(.
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לדעת ‘ספר התרומה’ )סימן סא( מאחר ובמים נבלע טעם שני של בשר וטעם שני של 

חלב בו זמנית, המים נאסרו ואין זה נותן טעם בר נותן טעם - כי לשיטתו נותן טעם 

בר נותן טעם מותר רק בטעם שלישי, מן הבשר לקדרה מהקדרה למים ומהמים לדג, 

מה שאין כן אצלנו מהבשר לקדרה מהקדרה למים וכבר במים יש טעם חלב שנפלט 

מהקדרה החלבית ומאחר ונפלטו יחד אסור.

כלשונו, “ואם כן גם המחבת חולבת היא בת יומא כמו הקערות של בשר הן בני יומן 

פשיטא דהכל אסור דטעם אותן קערות של בשר נפלט במים. וטעם המחבת של 

חלב נפלט במים אם כן מיד נאסרו המים משום בשר וחלב שבהן. וכי חזרו ונבלעו 

במחבת וקערות אסרו הכל”.

כדעתו פסקו גם הסמ”ג )לאוין קמ - קמא(, הסמ”ק )סי’ ריג(, הר”ן )חולין מא א בדפ”ר(, ושערי 

דורא )סי’ נז(.

לעומתם לדעת הרמב”ן )הביאו הר”ן שם( אין הבדל בין דגים שעלו בקערה למים שניקו 

עם  שיתערבו  עד  אוסרין  במים  או  שבדגים  בשר  “שאין  לפי  ובשר  חלב  כלי  בהם 

החלב ויתנו טעם זה בזה שאין בשר בחלב אוסר לעולם אלא בנותן טעם הילכך הוה 

ליה טעם שלישי והכל מותר”.

כדעתו פסקו גם הרשב”א )תורת הבית ב”ג ש”ד( והרא”ש )חולין פ”ח סי’ כט(.

שאריות,  יש  אם  משאריות.  נקיים  שהכלים  בתנאי  היא  מחלוקתם  שכל  לציין  יש 

בליעת הטעם במים היא מטעם ראשון והכל נאסר מחמת בליעת בשר וחלב )רא”ש 

שם(, אלא אם כן יש במים פי ששים מהלכלוך שבכלי שאז מותר )בית יוסף סי’ צה סע’ ג 

על פי דעת הרשב”א(.

להלכה נחלקו השו”ע והרמ”א )סי’ צה סע’ ג(.

השו”ע פסק כדעת הרמב”ן וסיעתו, “קערות של בשר שהודחו ביורה חולבת בחמין 

שהיד סולדת בהן, אפילו שניהם בני יומן, מותר, משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן 

טעם דהתירא. והוא שיאמר ברי לי שלא היה שום שומן דבוק בהן. ואם היה שומן 

דבוק בהן, צריך שיהא במים ס’ כנגד ממשות שומן שעל פי הקערה”.

רמ”א לעומתו פסק כתרומה, “ויש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהן, אלא אם כן 

אחד מן הכלים אינן בני יומן מבליעת כלי ראשון, ואז כל הכלים מותרים והמים נוהגין 

בהן איסור לכתחלה. אבל אם שניהם בני יומן, והדיח אותן ביחד בכלי ראשון, הכל 

אסור. והכי נוהגין, ואין לשנות”.



    197        

סימן מ שימוש במדיח כלים לבשרי וחלבי

קיט. בסימן צה )סע’ ד( פסק השו”ע, “יראה לי שאם נתנו אפר במים חמין שביורה 

קודם שהניחו הקדירות בתוכה אף על פי שהשומן דבוק בהן מותר דעל ידי האפר 

הוא נותן טעם לפגם”.

מדברי  ואדרבא  פוסק  בשום  נמצא  לא  השו”ע  של  זה  שדין  מעיר  כא(  )ס”ק  הש”ך 

התוס’ )חולין ק ב ד”ה בשקדם( משמע היפך זה ושאין אפר מועיל לפגום את המים ונשאר 

הש”ך בצ”ע.

גם הט”ז )ס”ק טו( הביא שמפסק רמ”א )סי’ פז סע’ ו( משמע שלא סובר כשו”ע, שהרי 

כתב “הכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש אין לשמש בו דעושין אותה מאפר שעל 

הכירה ורגילות הוא להתערב שם בשר וחלב”, והרי אם האפר נותן טעם לפגם למה 

אסור? וגם הט”ז נשאר בצ”ע למעשה.

)או”ח סי’ תנב( הביא בשם  ועוד יש להקשות על היתרו של השו”ע, שהרי בבית יוסף 

משקים  ובשאר  משקים,  כשאר  דינם  אפר  בהם  שמעורב  שמים  חיים  האורחות 

י( הביא את דברי  )סי’ תנב ס”ק  הדין הוא שלכתחלה אין להגעיל בהם, ובמגן אברהם 

האורחות חיים להלכה )וממילא כשמוסיף דבר הפוגם למים אפשר שחשיבי כשאר 

משקים והוי גרעותא(.

למעשה - בשאלה זו האם האפר פוגם את המים יש מחלוקת גדולה.

הפרי חדש )יו”ד סי’ צה ס”ק יט( הביא את מחלוקת השו”ע עם הט”ז והש”ך וכתב לדחות 

את דברי הש”ך והט”ז, ולמעשה כתב שאין בידו להכריע ואין להקל אלא אם כן יש 

הפסד מרובה.

בהמשך דבריו כתב הפרי חדש שראה בשו”ת צמח צדק שמתיר בפשיטות כדעת 

השו”ע.

המנחת יעקב )כלל נח ס”ק כו( הביא את המחלוקת של השו”ע עם הש”ך והט”ז והעלה 

שאין בכח שאלותיהן של הש”ך והט”ז לדחות את היתר השו”ע ורמ”א ואת דברי 

הצמח צדק שהתירו, לכן להלכה יש לנקוט כדבריהם להקל.

גם החכם צבי )סי’ קא( כתב שהלכה למעשה אם שם אפר במים חשיב נותן טעם לפגם 

ואין לחוש לדברי המחמירים.

כדעת  להתיר  כתב  הוא  וגם  קנו(  סי’  )ח”א  יעב”ץ  בשאילת  הגאון  בנו  אחריו  והחזיק 

השו”ע וגם כתב לדחות קושיית הש”ך.
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וכן פסק להתיר בשו”ת כנסת יחזקאל )סי’ כח(, וכן פסק להתיר בשו”ת מהרש”ם )ח”א 

סי’ קיא( וכתב שמים ששם בהם אפר או סיד חשיב נותן טעם לפגם. וכן פסק כדעת 

השו”ע בשו”ת יביע אומר )ח”ו סי’ י ס”ק א(

לעומת זאת בדרכי תשובה )סי’ צה ס”ק פג( כתב בשם היד יהודה, “שמפקפק מאד בגוף 

ההיתר שכתבו המחברים להקל כמה פעמים משום דאפר פוגם התבשיל, כי עמד 

בזה על המבחן במים חמין ואפר וראה דאם כי כל זמן שהאפר מעורב בו אינו ראוי 

לשתייה, מכל מקום הנה אינו נעשה נותן טעם לפגם בעצם והוא רק כמו אם עירב 

בו עפר וטיט וחול דלא נחשב משום זה נותן טעם לפגם, שאם יצללו המים מהם הוא 

חוזר למעליותא וראוי לשתייה...

לכן העלה שאין להקל בדין זה רק אם הכלים הם נקיים מבעין חלב או בשר או שיש 

ס’ נגד הלכלוך דאין שם ממשו של בשר, אז שפיר אמרינן דכשבא להכלי הוה ליה 

נותן טעם בר נותן טעם. ואף דבמים בעלמא מחמירים בזה מכל מקום בנידון זה כיון 

דבלאו הכי יש הרבה מקלים יש לסמוך על כל פנים בצירוף הקולא דאפר פוגם. אבל 

בהיו הכלים מלוכלכים מבעין בשר או חלב ואין ס’ נגד הלכלוך העיקר כדעת הש”ך 

לאסור ואין להקל כלל”.

והביא שם עוד אחרונים רבים )יד אפרים, לב”ש, פת”ש ועוד( הסוברים להחמיר בזה.

ובעניין החומר שנותנים במדיח כלים אם פוגם, כתב הרב גדעון פרל שליט”א )תחומין 

יא עמ’ 115(, “אמנם היה מקום לשאול האם בכלל אבקת סבון נחשבת כפוגמת, והלא 

רבים נוהגים לשטוף פירות וירקות במי אמה, כדי לחטא אותם מריסוסים ולכלוך, 

וכדי להמנע ממחלות וזיהומים. אם מי אמה אינם פוגעים בפירות, שמא הוא הדין 

אין בכוח אבקת הסבון, שמדיחים בה את הכלים, לפגום ולפסול מאכילת אדם.

במציאות נראה שאין השוואה זו נכונה. ראשית, אבקות ההדחה מורכבות מחמרים 

מאכילת  אפילו  אותם  ופוסלים  וטעם,  אוכל  כל  הפוגמים  ביותר  חריפים  כימיים 

כלים  לשטיפת  המשמשים  ונוזלים  כלים  משחות  על  בהרבה  עולה  חריפותן  כלב. 

בידים. היצרנים מרשים זאת לעצמם, מכיון שאבקות ההדחה לשימוש במכונות אינן 

מגיעות לידי האדם, להבדיל ממשחות ונוזלים אחרים למיניהם, שהיה צורך להזהר 
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ידיו של האדם המשתמש בהם49. ועוד, את הפירות מחטאים במי  יזיקו לעור  לבל 

בפירות,  נספג  האמה  טעם  שאין  כך  ובקליפתם,  שלמים  וכשהפירות  קרים,  אמה 

זכר לטעם האמה. מה שאין כן במדיח  ובשטיפה במים לאחר החיטוי מסתלק כל 

הכלים שההדחה בו נעשית במים חמים, ואבקת הסבון נספגת וחודרת לתוך מעט 

שיירי האוכל המצויים שם, ובודאי פוסלת אותם מאכילה”.

)כשרות ושבת במטבח המודרני עמ’ קיד( אין  יצחק היילפרין שליט”א  לוי  אך לדעת הרה”ג 

וז”ל, “לעניין פגימת המים  הדברים כך לפי שהפגימה נשטפת בשטיפות שאחריה 

בזה  דעת הפוסקים האחרונים להתיר  הנה מלבד שאין   - ‘דטרגנט’(  פוגם  )בחומר 

לכתחילה, אלא בדיעבד או במקום הפסד מרובה ושעת הדחק )שכן דעת המחבר 

בשו”ע שם בסעיף ד להתיר בזה, דעת יחידאה היא. כי דעת הט”ז והש”ך שם ועוד 

פוסקים לאסור בזה. עיין בדרכי תשובה שם שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך על 

דעת המחבר עי”ש(, הרי אין הפגימה קיימת אלא בשטיפות הראשונות ואחר כך גם 

הפגימה נשטפת והטעם חוזר ונשבח בשטיפות הבאות”.

קכ. כאמור לעיל בפירוט הטכני של פעולת המדיח אחרי הניקוי עם החומרים 

או  בשר  של  קטנות  שאריות  נשארים  אם  לכאורה  נקיים.  רותחים  במים  ניקוי  יש 

של חלב על הרשת יש להחמיר מדין בישול בשר בחלב, אך אם נאמר כאמור לעיל 

שהחומרים פוגמים לגמרי את השאריות הרי שאין בזה אלא בישול של מאכל פגום 

ובזה יש לדון האם יש איסור בישול בשר בחלב במאכל פגום או לא.

לכאורה אין בבישול בשר פגום בחלב משום בישול בשר בחלב. ראיה לדבר מביא 

האפר  שהרי  כירה,  גבי  על  מבישול   )119 עמ’  שם  )תחומין  שליט”א  פרל  גדעון  הרב 

שמצטבר למטה הוא בשר בחלב פגום, כמבואר בשו”ע )סי’ פז סע’ ו( ואם כן איך מותר 

לבשל הרי בכל פעם מחממים את האפר? אלא ודאי שאין בבישול בשר בחלב פגום 

 

49. לעומת האמור לעיל על כך שאופן פעולת המדיח לא השתנה מאז שנכתב המאמר הנ"ל )שנת תשנ( ועד 

עתה, הרי שלגבי הסבונים איני יודע. לא הצלחתי למצוא יצרן סבוני כלים שכותב שהסבון למדיח חריף יותר 

מהסבון הרגיל. ואולי השתנתה המציאות.
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משום בישול בשר בחלב כי אחר שנפגם ונפסל מאכילת כלב שוב אינו אוכל כלל50.

עקרון דומה לזה מצאנו גם בדיני פסח, שם מבואר )או”ח סי’ תמב סע’ ב -ג( שחמץ שנפסד 

ונפסל מאכילת כלב אינו בכלל איסור בל יראה ובל ימצא ואין בו חיוב ביעור. אמנם 

כלב,  מאכילת  לגמרי  פוסלת  אינה  הניקוי  מחומרי  שהפגימה  ולומר  לחלק  אפשר 

אלא רק משווה את האוכל לנותן טעם לפגם.

כל זה בתנאי שנאמר שאכן נפגמות השאריות שבמדיח, אך אם נאמר שכלל אינן 

נפגמות הרי יש חשש לבישול בשר בחלב ודאי יצטרכו שני מדיחים או לכל הפחות 

לנקות היטב בין הדחה להדחה.

וראה גם בדברי הראשל”צ הגר”י יוסף שליט”א בילקוט יוסף )איסור והיתר ח”ג, סי’ פו ס”ק 

פו( שהאריך לדון האם השאריות נפגמות על ידי חומרי הניקוי שבמדיח.

בשנת  ההלכה’  ‘פינת  ברדיו  בתוכניתו  אמר  זצ”ל  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  קכא. 

תשמ”ד )גם זה בתחומין שם עמ’ 121( - “אין שום עניין להחמיר לקנות שני מדיחי כלים, או 

להשתמש במדיח כלים רק לכלי בשר או רק לכלי חלב”.

כך גם העלה בנו הראשל”צ הגר”י יוסף שליט”א )ילקוט יוסף איסור והיתר ח”ג סי’ פט סע’ פו( 

אלא שסייג כפי שכתבנו בגוף ההלכה שצריך שהכלים יהיו נקיים משאריות גדולות 

וז”ל, “מדיח כלים חשמלי, שמכניסים את כל הכלים לתוך המכונה, ולאחר שהמכונה 

נסגרת זורם על הכלים שטף מים רותחים המעורבים בחומרי ניקוי, ואחר כך נעשית 

שיירי  לשם  יכניסו  שלא  כך  על  מקפידים  אם  רותחים,  נקיים  במים  שניה  שטיפה 

ושומן שעל הצלחות  ויש שם רק לכלוך  גדולים[ בעין לתוך המכונה,  מאכל ]קצת 

והן לכלי בשר, בזה אחר  והכפות, אפשר להשתמש במדיח כלים זה הן לכלי חלב 

זה. ואפילו בו ביום. אולם אם אין מקפידים בזה, ומכניסים לתוך מכונת המדיח כלים 

אלה  וחתיכות  ]שיתכן  להקל  קשה  פיצה,  או  בשר  של  חתיכות  כמו  מאכל  שיירי 

נותן טעם  נותן טעם בר  וגם אין כאן  נפגמים בחומרי הניקוי המעורבים במים,  לא 

דהיתרא[. ובבתי מלון ומסעדות ציבוריים שקשה להשמר בזה, יש להצריך שיהיה 

להם ב’ מדיחי כלים, אחד לבשר ואחד לחלב”. 

 

50.  והעיר על סברה זו הרב גיורא ברנר שליט"א - שאין זה פשוט כל כך שהרי בשר בחלב אסור גם שלא כדרך 

הנאתו עייין כרתי ופלתי )סי' פז ס"ק טו(, חוות דעת )סי' קג ס"ק א( ושו"ת לבושי מרדכי )או"ח תנינא סי' קפה 

ס"ק א(. ועיין גם בשו"ת שאגת אריה )סי' עה( ובחי' הגר"ח על הרמב"ם )מאכ"א פט"ו ה"א(
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וראה שם בהערה אריכות דברים בדין זה.

אחד הגדולים עליהם מתבסס ההיתר הוא הגאון רבי משה פיינשטיין בשו”ת אגרות 

יא(   - י  יו”ד ח”ג סי’  - כט,  יו”ד ח”ב סי’ כח  נח,  )או”ח ח”א סי’ קד, או”ח ח”ג סי’  משה בכמה מקומות 

ואלו הם הסיבות להיתר )כפי שסיכם אותם בילקוט יוסף שם וראה גם בתחומין יא 

מאמרו של הרב ישראל רוזן שדן בכל אחת מתשובותיו של הגר”מ פיינשטיין והעלה 

להחמיר שלא כמותו(:

א. מן הסתם יש ששים במים החמים כנגד השומן הדבוק בצלחות ובכוסות שבתוך 

המדיח.

ב. הטעם הבלוע בכלים שיוצא למים הוא טעם קלוש - כלומר נותן טעם בר נותן 

טעם דהיתרא.

יותר  ג. המדיח עצמו לא נאסר מבליעת שיירי המאכל מאחר שהמים הם הרבה 

מששים נגד השומן.

ד. דין המים הרותחים במכונה הוא ככלי שני מאחר והמים באים ממקום אחר.

ה. לא ברור שחום המים מגיע ליד סולדת.

דע עקא, שהמציאות אותה מתאר הגר”מ פיינשטיין זצ”ל בתשובותיו, אינה דומה 

למציאות הקיימת במדיחי כלים שלנו. ראה מה שכתב הרב ישראל רוזן )תחומין שם(, 

“לא נתבארו לי כל פרטי התיאור, מכל מקום ברור לחלוטין כי הרמ”פ הבין, שאין 

החימום בגוף המכונה, וכולה נחשבת רק ככלי שני. הוא דן רק בחיבור המים החמים 

למקור החימום, בדוד חיצוני.

בבירא,  פיתא  איפוא,  נפל,  הדברים.  פני  כך  אין  בארצנו  השכיחות  במכונות  כיום, 

וכל המסתמך על תשובות אגרות משה להתיר הדחת כלי חלב ובשר באותה מכונה 

ביתית אין לו על מה שיסמוך”

וזוהי רק דוגמא אחת בה המציאות שתיאר הגר”מ פיינשטיין לא מתאימה למציאות 

שאנו מכירים במדיח. יש דוגמאות נוספות לזה- המים במדיח מגיעים ליותר מחום 

שהיד סולדת בו )ראה לעיל הערה 1 בביאור הטכני(, וכן מה שכתב הגר”מ פיינשטיין 

מתמעטים  במדיח  המים  בה  שלנו  למציאות  מתאים  לא  גם  במים  ששים  שיש 

והולכים עד שאין בהם ששים.

שתפסו  פי  על  שאף  )שם(  וכתב   - אלו  לטענות  ענה  כבר  שליט”א  יוסף  הגר”י  אך, 
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על האגרות משה מהמציאות בימינו ששונה בכמה פרטים, “מכל מקום לדינא יש 

לתפוס כמו שכתבנו, שאם מקפיד שלא להכניס למדיח חתיכות גדולות קצת של 

בשר או של פיצה, באופן שיש לתלות שחומרי הניקוי יפגמו את השומן הדבוק שם, 

יש להקל בזה להדיח באותה מכונה כלי בשר וכלי חלב בזה אחר זה. ואמנם אם יתנו 

לשם חתיכות קצת גדולות ]דבר שאינו מצוי במדיח כלים ביתי מפני החשש שיגרום 

לסתימה בצינורות הניקוז של המדיח[ יש לחוש שמא חומרי הניקוי אין בכוחם לפגום 

את השיריים, וגם אחר השטיפה הראשונה עם חומרי הניקוי, כאשר באה השטיפה 

השנייה במים רותחים נקיים, חוזרים אותם שיריים גדולים ונעשים ראויים לאכילת 

בזה רק באופן  לכן כתבו להקל  יש לחוש לאסור מצד שיריים אלה,  וממילא  כלב, 

שלא מכניס למכונה חתיכות קצת גדולות באופן שלא ייפגמו על ידי חומרי הניקוי”.

גם  וראה  עה(  סי’  )ח”ג  ישפה  אבני  שו”ת  ס(,  סי’  )ח”ז  משה  באר  בשו”ת  ראה  קכב. 

במאמרו של הרב ישראל רוזן )תחומין יא שם( שמעלים להחמיר.

מא. שני כיורים לבשרי וחלבי

המצב  ודאי  זהו   - לחלבי  ואחד  לבשרי  אחד  כיורים,  שני  כיום  ישנם  הבתים  ברוב 

הרצוי ביותר. במקרה בו יש רק כיור אחד, נחלקו הפוסקים:

דעת ה'מנחת יצחק' - להתיר רק בתנאי שלא ידיח את הכלים בכיור אלא בקערה 

יהיה  הכיור  בתחתית  ושהנקב  להדחה  הדחה  בין  הכיור  את  היטב  שינקה  נפרדת, 

פתוח על מנת שלא ישארו שם שאריותקכג.

דעת ה'ילקוט יוסף' - מותר להדיח בשרי וחלבי אחד אחרי השני, מאחר ובדרך כלל 

לא שוטפים במים רותחים, ועוד, שהמים פגומים מחמת הסבון שמערבים בהםקכד.

אך עדיין יש לשאול מה הדין בכיור כפול - שמייחד את אחד הצדדים לחלבי והשני 

לבשרי - האם אין חשש להעברת טעמים דרך הדופן המשותפת מכיור אחד לשני?

למעשה יש לחלק בין כיורי נירוסטה לכיור חרסינה.

בכיור  אך  משותפת.  דופן  ויש  כפול  הוא  אם  אפילו  חשש  שום  אין  חרסינה  בכיור 
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נירוסטה יש לכאורה צד לחשוש מחמת שבכלי מתכות אנו אומרים ‘חם מקצתו חם 

כולו', ואם יתחמם הצד הבשרי עד חום שהיד סולדת בו הרי יעבור הטעם לצד החלבי 

ואם יהיו שם כלים יאסרו.

אולם אף בזה אפשר להקל לפי שבדרך כלל לא ממלאים את הכיור במים רותחים 

יפלו  שלא  כפול(  כיור  )בכל  להיזהר  שצריך  אלא  הכיור,  דופן  את  שיחממו  כך  כל 

שאריות חלביות לכיור הבשרי וכן להיפך מחשש שישפוך על הכלים מים רותחים 

ויבשל את השאריותקכה.

— מקור הברכה —

קכג. בשו”ת מנחת יצחק )ח”ב סי’ ק( כתב “הנה בודאי ראוי לכל מדקדק במעשיו, 

שאי  למי  אולם  עצמו,  בפני  ואחד  אחד  לכל  ולחלב,  לבשר  מזחילות  שני  לו  שיהיו 

אפשר לו, צריך להזהר שלא להדיח הכלים במזחילה עצמה, רק בכלי גדול להדחה 

על  יניח  לא  הגדולה  הכלי  ואותה  עצמו,  בפני  ולחלב  עצמו  בפני  לבשר  מיוחדת 

המזחילה רק על ידי הפסק דף או דבר אחר, וינקה היטב המזחילה בין הדחת כלים 

להכלי  ישר  יזחלו  מהברזא  היוצאים  החמין  שהמים  ויהדר  לחבירו,  אחד  מין  של 

הגדולה, ואז אף אם אחר כך ימצא פעם שכאשר יתמלא הכלי יזחלו לחוץ, ויתאספו 

לן  לית  סתום  המזחילה  שבתחתית  ההוצאה  נקב  שתהיה  מחמת  מתחתיה  המים 

המים  יתאספו  שלא  פתוח,  יהיה  שבתחתיתו  שהנקב  ידקדק  לכתחילה  אבל  בה, 

מתחתית הכלי, וגם מהנכון שיגעיל המזחילה על ידי עירוי מהמים החמין היוצאים 

מהברזא, בין הדחת מין לחבירו”.

ושאריות  בשריות  שאריות  בכיור  ששופכים  שמצוי  הוא,  לאיסור  טעמו  ועיקר 

חלביות, ומערים עליהם מים רותחים ואם כן נבלע בכיור בשר ואחר כך נבלע חלב 

והרי בלוע בכיור איסור בשר בחלב, אף על פי שהבליעה היא רק ‘כדי קליפה’ )עיין 

לעיל ס”ק יג(.

ולכאורה קשה שהרי פסק רמ”א )סי’ צה סע’ ג( בשם האיסור והיתר הארוך, “אם עירה 

מים רותחים שאינן של בשר ולא של חלב על כלים של בשר ושל חלב ביחד, ואפילו 
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שומן דבוק בהם הכל שרי. דאין עירוי ככלי ראשון ממש שיעשה שהכלים שמערה 

עליהם יבלעו זה מזה”. ולפי זה לא נבלע בכיור בשר וחלב, ואם כן למה להחמיר?

לפעול  צריכין  העירוי  מי  “אם  אמור,  הרמ”א  של  זה  שדין  יצחק  המנחת  ביאר 

שהבליעה מהלכלוך של כלי זו תבלע בכלי אחרת, בזה אמרינן שקודם שמבליע כבר 

ונעשים כלי שני”. אבל במקרה שלנו, שהלכלוך הוא בכיור והבליעה  נצטננו המים 

היא בכיור )כלומר שהלכלוך והבליעה באותו כלי( “בודאי מבליע שיורי מאכל של 

בשר או חלב באותו כלי עצמה שדבוקים בה, ומצאתי כן בספר דרכי תשובה )סי’ צה 

ס”ק עג( בשם ספר חמודי דניאל )הלכות בשר בחלב אות ו(”, לכן בכיור יש להחמיר.

ועוד מוסיף המנחת יצחק, שהמהרש”ל והט”ז )סי’ צה ס”ק יב( והש”ך )סי’ צה ס”ק כ( חלקו 

על רמ”א והחמירו כשיש שומן דבוק על הכלים, ובפרי מגדים )סי’ צה שפתי דעת ס”ק כ( 

כתב “ולענין דינא ראוי להחמיר” - ולפי זה ודאי שגם בכיור יש להחמיר. 

והמשיך והאריך שם המנחת יצחק לדון בסוגיה ולמסקנה העלה כפי שמובא לעיל, 

להצריך כלי נפרד לבשר וחלב ונקיון של הכיור בין שטיפת הכלים החלביים לבשריים 

ובסוף תשובתו כתב, “וכל זה ללמד זכות למי שאין באפשרותו לקבוע שני מזחילות 

בביתו, אבל בודאי מהראוי והנכון להיות לו שתים אחת לבשר ואחת לחלב ולצאת 

מכל חשש דאיסורא”.

קכד. בילקוט יוסף )איסור והיתר ח”ג סי’ פט ס”ק פ( הביא את דברי המנחת יצחק וחלק 

עליו מכמה טעמים:

1. אין כח בעירוי להפליט בכלי )במקרה זה כיור שבלוע בו בשר או חלב( ולהבליע 

בכלי אחר )חלבי או בשרי המונח בכיור(. כך מתבאר מדברי השו”ע )סי’ צה סע’ ג(.

2. ומצד הכיור עצמו שנבלע בו בשר וחלב, גם אין לחוש. מאחר ובדרך כלל נזהרים 

שלא לערות מים רותחים ממש על הכלים, וגם אם קרה פעם ושפכו רותחים, הרי 

להלכה אנו מתחשבים ברוב הפעמים, שבכל כלי הולכים אחרי רוב הבליעות.

3. יש ראשונים שסוברים שעירוי אינו ככלי ראשון אלא ככלי שני )ראה לעיל ס”ק יג(.

4. בדרך כלל יש במי השטיפה סבון כלים והוא פוגם את טעמים הבשר והחלב, 

וטעם פגום של בשר וחלב אינו אסור )ראה לעיל ס”ק קיט(.

ובסוף דבריו כתב, “סוף דבר העיקר להתיר להדיח בכיור אחד כלי בשר וכלי חלב בזה 
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אחר זה. אך ישראל קדושים וכבר פשט המנהג כיום לייחד כיור אחד לבשר ואחד 

לחלב. והוא גם כן מחשש שיערה רותחים על שיריים של בשר ושיריים של גבינה 

הנמצאים בכיור, ויכשל באיסור בישול בשר בחלב. ואף שאינו בישול לצורך אכילה, 

וגם הוא בישול אחר בישול, וגם אינו מתכוין לבשל, וגם הוא דרך עירוי שנחלקו בו 

זה,  ומחמירים בכל  ישראל קדושים  או לא, מכל מקום  עירוי מבשל  הפוסקים אם 

כמו שמצינו שמחמירים לייחד מערכת כלים לבשר ומערכת כלים לחלב, גם בכלים 

שמשתמשים בהם בכלי שלישי ובצונן”.

יב(,  סי’  יו”ד  )ח”ג  המים  מקוה  שו”ת   - אחד  בכיור  כמוהו  שהתירו  פוסקים  עוד  והביא 

שו”ת יחוה דעת )לגר”י חזן ח”ב יו”ד סי’ ב(, והפנה לעיין גם בשו”ת שמע שלמה )להראשל”צ 

הגרש”מ עמאר שליט”א ח”א סי’ ג(.

קכה. בעניין כיור כפול יש לדון בשתי סוגיות.

הראשונה - האם דבר שנבלע במקצת הכלי מתפשט לכולו. לדוגמא, סיר שנפלה בו 

טיפת חלב מבחוץ, האם טעמה מתפשט בכל הכלי, או שמא רק בנקודה בה נגעה.

השנייה - מה הגדר של ‘חם מקצתו חם כולו’ לעניין בליעה ופליטה.

א. האם בליעה מועטת מתפשטת בכל הכלי?

במסכת זבחים )צו ב( למדנו ]מאחר והסוגיה קצת ארוכה התרגום שובץ בתוך הדברים[, “רב יצחק 

בר יהודה הוה רגיל קמיה דרמי בר חמא שבקיה ואזיל לרב ששת, יומא חד פגע ביה 

אמר ליה אלקפטא נקטן ריחא אתי לה ליד משום דאזלת לך לקמיה דרב ששת הוית 

לך כי רב ששת אמר ליה לאו, משום הכי - מר כי בעינא מילתא פשיט לי מסברא כי 

משכחנא מתניתא פרכא לה רב ששת כי בעינא מילתא מיניה פשיט לי ממתניתא 

דכי נמי משכחת מתניתא ופרכא מתניתא ומתניתא היא.

]תרגום: רב יצחק בר יהודה היה רגיל לישב לפני רמי בר חמא. עזבו והלך לרב ששת. יום אחד פגש רמי בר חמא 

את רב יצחק ואמר לו ‘הדוכס אחזני בידי וריח המלוכה נקלט בה’ )משל הוא לגסי הרוח שמשתדלים לעמוד 

במקום גדולים, רש”י(, האם לכן הלכת? חשבת שתהיה כרב ששת? ענה לו, לא לגאווה התכוונתי אלא כששאלתי 

את כבודו שאלה ענה לי מסברה ואם תמצא ברייתא סותרת, נפרכת הסברה. אך רב ששת עונה לי מברייתות, 

ואז אפילו אם תמצא ברייתא סותרת תשובתו במקומה עומדת[.
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אמר ליה, בעי מיני מילתא דאיפשיט לך כי מתניתא. בעא מיניה, בישל במקצת כלי 

טעון מריקה ושטיפה או אין טעון? אמר ליה אינו טעון מידי דהוה אהזאה. והא לא 

תנא הכי? אמר ליה מסתברא כבגד מה בגד אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם אף כלי 

אינו טעון מריקה ושטיפה אלא במקום בישול. אמר ליה מי דמי? דם לא מפעפע 

ושטיפה  ממריקה  בהזאה  חומר  תניא  ועוד  רש”י[,  הכלי,  בכל  ]מתפשט  מפעפע  בישול 

החיצונות  בחטאות  ישנה  שהזאה  בהזאה  חומר  מבהזאה  ושטיפה  במריקה  וחומר 

ובחטאות הפנימיות וישנה לפני זריקה מה שאין כן במריקה ושטיפה חומר במריקה 

בישל  קלים  בקדשים  בין  קדשים  בקדשי  בין  נוהגת  ושטיפה  שהמריקה  ושטיפה 

במקצת הכלי טעון מריקה ושטיפה כל הכלי מה שאין כן בהזאה? אמר ליה אי תניא 

תניא, וטעמא מאי? אמר קרא ואם בכלי נחשת בושלה ואפילו במקצת כלי”.

]תרגום: אמר לו רמי בר חמא, שאל אותי שאלה ואני אענה מסברה ותראה שכך כתוב בברייתא. שאלו: בישל 

במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה או אין טעון? ענה לו אינו טעון כמו הדין בהזאה, שבה רק מקום הדם צריך 

כיבוס ולא כל הבגד. אמר לו והרי לא כך כתב בברייתא? ענה לו שזו סברה. הקשה לו רב יצחק שאין דימיון בין 

המקרים, דם לא ‘מפעפע’ בכל הבגד, מה שאין כן טיפה ש’מפעפעת’ כלומר טעמה מתפשט בכל הכלי. ועוד 

כל הכלי”.  ושטיפה  “בישל מקצת הכלי טעון מריקה  וכותבת שאם  ביניהם  ברייתא מפורשת שמחלקת  שיש 

ענה לו רמי בר חמא אם כך שנו בברייתא, אני חוזר בי. וסברת הברייתא היא שכתוב בפסוק “ואם בכלי נחושת 

בושלה” ומשמע שאפילו במקצת כלי[.

בעקבות גמרא זו נחלקו הראשונים בדין טפת חלב שנפלה על קדרת בשר מבחוץ, 

ומצאנו בזה שלש שיטות בראשונים:

הקדרה  כל  כנגד  ששים  צריך  להתיר  מנת  על  הקדרה,  בכל  מתפשטת  הטפה  א. 

חלב  טיפת  נפלה  שאם  רבי  נוהג  מכאן  מורי  “כתב  קמא(,   - קמ  )לאוין  הסמ”ג  כתב   -

על גבה של קדירה רותחת באור שמפעפע בכל חרס של קדירה וחתיכה עצמה 

נעשית נבילה ובכולה קדירה משערינן שהחלב מתפשט בכל הקדירה ואין לו מקום 

להתבטל בששים”.

ב. חוששים שמא הטיפה מפעפעת רק במקצת כלי, על מנת להתיר צריך ששים 

פעמים ששים נגד הטפה - כתב הרא”ש )בתשובה כלל כ סי’ כו( בשם מהר”ם מרוטנבורג, 

שהטיפה  מותרת.  הטיפה,  של  ששים  פעמים  ששים  שבקדרה  בתבשיל  יש  “אם 

אינה אוסרת אלא עד ששים, ואם יש בתבשיל ששים לבטל אותם ששים, מותר”.

ובבית יוסף כתב שמהר”ם מרוטנבורג חולק על הסמ”ג. לפי שמהר”ם סובר שאילו 

שבדפנות  הלחלוחית  מועיל  היה  הכלי,  בכל  מתפשטת  שהטיפה  אומרים  היינו 



    207        

סימן מא שני כיורים לבשרי וחלבי

שאנו  שסובר  מוכח  ששים,  פעמים  ששים  מהר”ם  שהצריך  ומזה  אותה.  לבטל 

ולכן אם יש ששים פעמים  חוששים שמא לא פעפעה הטפה אלא במקצת כלי, 

ששים, מותר ממה נפשך - אם מפעפע בכל הקדירה, בטל. ואם לא מפעפע אלא 

במקצתה, הרי יש ששים כנגדה.

מכיון  הוא  ששים  פעמים  ששים  מצריך  שמהר”ם  שהטעם  יוסף  הבית  כתב  עוד 

שחתיכה נעשית נבלה, ואותה טפה אוסרת עד ששים כנגדה ולכן צריך ששים כנגד 

הששים שאותה טפה אסרה.

יניח  ג. אם הטפה נפלה במקום התבשיל צריך ששים כנגדה, נפלה במקום הריק 

הקדרה עד שתצטנן - כתב הסמ”ק )סי’ ריג(, “וטפת חלב שנפלה על דופן של כלי 

מספקא לן בפרק דם החטאת אי מפעפע בכל הכלי אי לא, הלכך כשנפלה כנגד 

הרי  הכלי  בכל  מפעפע  אי  נפשך,  ממה  מותר  הטיפה  מן  ס’  ברוטב  ויש  הרוטב 

נתבטלה ואם אינו מפעפע אם כן לא יאסר אבל אם נפלה נגד הריקן שמא מפעפע 

בדופן הקדרה עד סמוך לרוטב, כל כך שאין ששים מן הטפה ונעשה אותו מקצת 

מן הכלי נבלה וכשיערה הרוטב מן הכלי ילך הרוטב על אותו מקצת כלי ויאסרנו 

לפיכך אם מיד הניחה להצטנן שלא הגביה הרוטב כלל מעת שנפלה עד שנצטנן 

לגמרי מותר או בעוד שהוא רותח ינקוב שולי הכלי מתחת כדי שיצא הרוטב דרך 

אותו נקב ולא ילך דרך אותו מקצת הכלי שהוא אסור”.

וביאר הבית יוסף את לשון הסמ”ק, “אם אינו מפעפע אז לא יאסר”, וכתב, “דהיינו 

לומר, אם אינו מפעפע בכל הכלי אז לא יאסור משום דמסתמא מפעפעת לפנים 

והוי כאילו נפלה בתבשיל”.

ואת דברי הסמ”ק כתבו גם ההגהות מיימוניות )דפוס קושטא, מאכלות אסורות פ”ט ה”ט( וגם 

המרדכי )חולין רמז תרעט(51.

 

51.  עוד שיטות בשאלה זו הובאו בבית יוסף )סימן צב( -

א. אם יש בקדרה )ללא התבשיל( ששים נגד הטפה, בטלה - כתב המרדכי )חולין רמז תרעט( בשם הראב"ן, 

האור  אצל  שפותה  שהיתה  ותבשיל  בשר  מליאה  בקדירה  במגנצא  מעשה  אירע  וז"ל  ראב"ן  לשון  "אכתוב 

נראה  עליה.  ונשאלתי  מבחוץ  דופנה  על  בשר  של  הקדירה  על  החלב  מן  וניתז  חלב  של  כד  ונשברה  ורותחת 

חלב  אטיפת  דהוה  מידי  נבלה  נעשה  לא  בתוכו  הנבלע  החלב  לבטל  ששים  תבשיל  בלא  בקדירה  יש  דאם  לי 

שנפלה על חתיכה דאם יש בהחתיכה ס' לבטל הטיפה לא אסרינן ונתבטל החלב ואם תאמר הלא החלב שנבלע 

בקדירה נותן טעם לרוטב שנתבלע בה וכי הדר נפיל לה הרוטב לתוך הקדירה הוי מין במינו לאסור במשהו, יש  
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להלכה פסק בשו”ע )סי’ צב סע’ ה( כדעת הסמ”ק.

לכאורה המחלוקת בין שתי השיטות הראשונות היא כיצד לפשוט את ספק הגמרא 

)או  המאכל  נגע  בה  נקודה  באותה  רק  האם  בכלים,  בליעה  מתפשטת  כמה  עד 

האיסור( או שבכל הכלי. ושיטת הסמ”ק היא להחשיב את זה לספק.

ולפי זה יש לדון בכיור כפול. אם יש כלים בצד החלבי ובצד הבשרי, ושוטפים את 

החלביים  לכלים  לעבור  בשר  טעם  יכול  אלו  מים  ידי  על  הרי  חמים  במים  הכלים 

ולהיפך.

הרה”ג אליהו שלזינגר שליט”א הביא )אתקינו סעודתא סי’ טז( בזה את דברי המנחת יעקב 

)כלל נו ס”ק א( שכתב שאין חילוק בדינים אלו בין כלי חרס לכלי מתכות. והפרי מגדים 

)סי’ צב שפתי דעת ס”ק יח( שכתב שבעניין פעפוע בכל הכלי או במקצו אין חילוק בין כלי 

חרס לכלי מתכות )ורק בדין חם מקצתו חם כולו יש חילוק(.

והביא עוד את דברי החת”ס )שו”ת או”ח סי’ קל( שכתב “אם נפלה טיפה אחת על הקדרה 

אפילו יהיה גדול מאד, מכל מקום אנו חוששים שהבליעה מתפשטת בכל הקדירה 

חוששים  אנו  טפחים,  ואפילו  מאד  עב  הקדירה  עובי  יהיה  נמי  ואם  צדדיה.  לכל 

שמתפשטת הטיפה לפנים”.

לומר אפילו לר' יהודה דאית ליה האי סברא לא אסר. דלא אסר ר' יהודה אלא כשנפלה על החתיכה ונאסרה 

מטעם החלב שהוא בעין ואוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינם אבל חלב הנבלע בקדירה אינו אוסר את הרוטב 

שנבלע בה לאסור את זה שבקדירה משום מין ומינו כשנפלט דהא אינו בעין וכל שכן לרבנן דאית להו מין במינו 

בטל".

ב. מנהג העולם - לאסור כשנופלת הטפה על הדופן שלא כנגד הרוטב, אלא אם כן נפל נגד האש שאז מותר 

לאסור  העולם  נהגו  "וכבר  הטור,  כתב   - האש[  נגד  אפילו  להתיר  אין  מרובה  ובדבר  טפה,  רק  שזה  ]בתנאי 

כשנופלת על הדופן שלא כנגד הרוטב ודוקא כשנפל באותו צד שאינו כנגד האש אבל אם נפל כנגד האש מותר 

שהאש שורפו ומייבשו ודוקא בדבר מועט כגון טיפה אבל אם נפל הרבה אין להתיר אפילו אם נפל כנגד האש 

אלא אם כן כנגד הרוטב ועל ידי ששים ורבינו יחיאל היה מתירה בשעת הדחק כגון בערב שבת אפי' שלא כנגד 

הרוטב אפילו שלא כנגד האש על ידי ס'".

פסק השו"ע - המחבר הכריע כשיטת סמ"ק, "טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אם נפלה 

כנגד התבשיל אין צריך אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, והוי כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה במקום 

מקום  אותו  נאסר  הרי  הטיפה,  כנגד  ס'  שאין  כך  כל  לרוטב  סמוך  עד  הקדירה  בדופן  מפעפעת  והיא  הריקן, 

הקדירה, ואם יערה התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. וזה תקנתו, שיניחנה כך, ולא יגע 

בה עד שתצטנן".
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והעלה שם הרה”ג אליהו שלזינגר שמאחר שבליעה עוברת דרך הדפנות באמצעות 

דבר לח, “לכתחלה אין להשתמש בכיורים להכנסת כלים חלביים בחלבי ובשריים 

בבשרי. אולם בדיעבד אם הכניס בהם כלים, אינם נאסרים ובודאי שאינם אוסרים 

אלו את אלו”.

יוסף  הגר”ע  אל הראשל”צ  שלח אותה  להחמיר,  את תשובתו  שכתב  אחרי  אולם, 

זצ”ל ואל הגרי”מ אהרנברג זצ”ל, והשיבו לו שניהם להיתר )התשובות מובאות בספרו, ואף 

בשו”ת דבר יהושע ח”ה יו”ד סי’ ו(.

הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל כתב, “ובדבר השאלה הנוגעת לרבים, מבני תורה, שקנו 

שיכון שנבנה על ידי ‘משרד השיכון’ של הממשלה בשיתוף עם ‘עזרת תורה’, ושם 

הקערות של המטבח אינם נפרדות כלל, אם מותר להכניס לתוכן כלי ראשון, של כלי 

בשר, ושל כלי חלב, אף על פי שאין שום הפסק בינתיים, או לא.

הנני מתכבד להשיב:

נראה שמותר להכניס לתוכן כלי בשר וגם כלי חלב בזה אחר זה, ולהדיחן ברותחים, 

ואף על פי שיש שומן בעין בסירים ובצלחות של בשר, ובעת שמדיחין אותן ברותחים 

בכיור הנ”ל בולע הכיור ויש לחוש שחוזר ומפליט בכלי חלב שלאחר מכן, מכל מקום 

במים  והכיור  בכיור,  הבשר  של  הטעם  דהיתרא,  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  ליה  הוה 

הרותחים שמדיחים בהם כלי החלב, ועדיין המים מותרים, וממילא אינם אוסרים את 

הכלים של החלב”.

והוסיף שם הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל להוכיח שהכלים לא נאסרים לפי שלשיטת 

רמ”א  לשיטת  ואף  יחד,  אפילו  הכלים  את  לשטוף  מותר  ג(  סע’  צה  )סי’  השו”ע 

שמחמיר, הרי בעירוי הוא מתיר וכאן הטעם נבלע בעירוי. ולמרות שהש”ך חולק על 

רמ”א ומחמיר בעירוי אם הכלים מלוכלכים, חומרתו היא דווקא במקרה בו עירה על 

כלי בשר וחלב מלוכלכים יחד, אבל בזה אחר זה ודאי שמותר.

ובפרט שבדרך כלל לא רוחצים כלים במים רותחים כדי שלא תכוינה הידיים, ואם 

המים אינם רותחים אין כלל העברת טעמים ]עד כאן דברי הראשל”צ הגר”ע יוסף 

זצ”ל[.

והגרי”מ אהרנברג זצ”ל העלה גם הוא להיתר וטעמו הוא שרוב השימוש בכיור הוא 

במים צוננים ולא ברותחים. לכן אפילו אם פעם אחת השתמש בכיור במים רותחים, 
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ו(  סע’  תנא  )סי’  חיים  שבאורח  למרות  נאסר.  שאינו  מוכח  וממילא  הגעלה  צריך  לא 

ועצם  מאחר  שלנו,  שבמקרה  ולומר  לחלק  אפשר  לכתחלה,  הגעלה  רמ”א  הצריך 

הדין נתון בספק, האם הבליעה נכנסת בכל הכלי או רק במקום שנגע, ניתן להקל.

וכמה  כמה  יש  הכיורים  בין  בדופן  והרי  קליפה,  כדי  אלא  אוסר  אינו  שעירוי  ועוד 

קליפות ולכן אין למה לחשוש כאן ]עד כאן דברי הגרי”מ אהרנברג[.

ב. ‘חם מקצתו חם כולו’ לעניין בליעה ופליטה בכלים

הרה”ג לוי יצחק היילפרין שליט”א בספרו ‘כשרות ושבת במטבח המודרני )ח”ב פרק ו( דן 

בשאלת הכיור הכפול מכיוון שונה מזה המובא למעלה, דיונו נסוב סביב דין כלי מתכות 

שנשתנו משאר כלים.

שבכלי מתכות אפילו אם מקצת הכלי חם, אנו מחשיבים את כולו לחם. מה שאין כן 

בשאר כלים שהחום לא מתפשט לכל הכלי.

מקור החילוק הוא מן הגמרא במסכת פסחים )עד א( שם למדנו שאת קרבן פסח יש 

ומתרצת,  מתכת?”  של  “וניתי  הגמרא  זה  על  ושואלת  רמון,  של  שפוד  על  לצלות 

“איידי דחם מקצתו חם כולו וקמטוי מחמת השפוד ורחמנא אמר צלי אש ולא צלי 

מחמת דבר אחר... מתניתין דלא כרבי יהודה דתניא רבי יהודה אומר כשם ששפוד 

של עץ אינו נשרף כך שפוד של מתכת אינו מרתיח אמרו לו זה חם מקצתו חם כולו 

וזה חם מקצתו אינו חם כולו”.

הרי שיש חילוק בין עץ למתכת - שבמתכת חם מקצתו חם כולו ואילו בעץ לא.

ובספרו דן הרה”ג לוי יצחק היילפרין שליט”א סביב שבע שאלות )מובאות כאן בלשונו שם(:

מתפשט  החום  רק  האם  המתכתי,  הכלי  שבמקצת  החום  כח  מידת  היא  מה  א. 

בכולו, או שיש בכוחו גם להבליע איסור בכולו?

ב. האם יש לחלק בדבר, בין הוחם מקצתו על ידי בישול במים לבין הוחם מקצתו 

באש?

ג. אם תימצי לומר, שיש בכוחו להבליע איסור בכולו, האם יש בכוחו גם להפליט 

האיסור?
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ד. כאשר נבלע איסור במקצתו, האם מועיל להכשירו על ידי הגעלת מקצתו, או 

שמא צריך הגעלה בכולו?

ה. האם יש לחלק בדבר, בין הגעלה לליבון?

ו. מהו מצב החום של מקצת הכלי שלא הוחם - האם חם הוא במציאות בחום שהיד 

סולדת בו, או שאינו חם במציאות, רק נחשב כחם מצד ההלכה, אף על פי שאין 

החום מורגש במשמוש היד?

ז. אם תמצי לומר, שמקצת הכלי שלא הוחם אינו חם במציאות רק נחשב כחם מצד 

ההלכה - מהי איפוא מידת אורך ורוחב הכלי בכדי להשוותו לכולו חם? האם יש 

גבול לדבר, או שמא גם בצינור מתכתי שארכו רב מאוד, נחשב כחם בקצהו השני 

כאשר הוחם בקצהו הראשון?”.

אחרי שהרה”ג הנ”ל מאריך בביאור סוגיה זו הוא מסכמה בקצרה:

“רבו הדעות בדין חם מקצתו חם כולו” בכלי מתכות, בפוסקים ראשונים ואחרונים 

כדלהלן:

איסור  להבליע  החום  בכוח  יש  במקצתו  שהוחם  מתכת  כלי  הרשב”א:  שיטת  א. 

וכן בכלי  בכולו אבל אין להכשירו בהגעלת מקצתו, אלא צריך להגעיל את כולו. 

שתשמישו על ידי האור אין להכשירו בליבון מקצתו אלא צריך ללבן את כולו. ולא 

שאין לו פליטה כלל, אלא פולט פליטה מועטת מכולו, לפיכך כף מתכת חלבית 

שתחבו מקצתה בתוך רוטב בשרי חם צריך ששים נגד כולה.

ב. שיטת הרא”ה: כשם שמועיל החום שבמקצתו להבליע בכולו כך מועיל להכשירו 

כך  ‘כבולעו  בהגעלה:  חכמים  אמרו  כלל  כי  חמים.  במים  מקצתו  הגעלת  ידי  על 

פולטו’ כשם שנבלע האיסור בכולו על ידי חימום מקצתו, כך מועיל להפליט אותו 

ידי  על  שתשמישו  בכלי  אלא  אמורים  הדברים  אין  ברם  מקצתו.  הגעלת  ידי  על 

מים שהכשרו בהגעלה, אבל בכלי שתשמישו על ידי האור שדינו בליבון באש צריך 

ליבון בכולו. כי אין בכוח הליבון באש להפליט האיסור אלא לשורפו ולכן אינו שורף 

גם במקצתו השני שלא הגיע שם האש.

ג. שיטת הר”ן: כשם שמועיל החום שבמקצתו להבליע האיסור בכולו, כך מועיל 

בין בכלי  ידי הגעלה,  ידי בישול במים על  בין בכלי שתמישו על  להפליטו מכולו, 

שתשמישו על ידי האש על ידי ליבון.
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ד. שיטת מהר”ם מ”ץ )הובא בש”ך יו”ד סי’ קכא ס”ק יז(: שאין האיסור נבלע בכולו אלא 

חם  נעשה  הכלי  דאם  זה,  לעניין  דוקא  היינו  כולו,  חם  מקצתו  חם  דאמרינן  ‘הא 

בראש אחד ונפל האיסור בראש השני, אבל לא מהני שאם נפל האיסור מצד אחד 

שיהיה מתפשט בצד השני’.

אכן לדעת הש”ך שם אין זה אמור אלא כשהוחם על ידי בישול במים אבל אם הוחם 

על ידי האור אפשר שהאיסור מתפשט בכולו.

ה. שיטת המגן אברהם )או”ח סי’ תנא ס”ק כד(: כשחם מקצתו, מועיל להבליע האיסור 

בכולו. אבל אין בכוחו להפליט אלא במקומו בלבד בין להקל בין להחמיר.

“להקל כיצד? כף מתכת חלבית שתחבו מקצתה בתוך רוטב בשרי חם, אין צורך 

ששים כנגד כולה אלא כנגד חלק מן הכף התחוב. להחמיר כיצד? הכלי לא יוכשר 

בהגעלת מקצתו אלא בהגעלת כולו”.

למעשה חלוקים הפוסקים כמי להכריע, רובם העלו להכריע כדעת הש”ך שפסק 

ויש שהעלו  יש גם פוסקים שהכריעו כמגן אברהם,  את שיטת מהר”ם מ”ץ, אולם 

להחמיר מאד כרשב”א ויש שהקלו לגמרי כר”ן.

אם נשוב לנידוננו - כיור נירוסטה כפול בעל דופן משותפת - לכאורה יש לחשוש, 

אם משתמשים בו במים רותחים בצד הבשרי, מאחר וחם מקצתו חם כולו, כל הכיור 

)שם(,  שליט”א  היילפרין  יצחק  לוי  הרה”ג  העלה  אכן  וכך  להיפך,  וכן  בשרי  נעשה 

מתכת  בקערת  ישתמש  שלא  להזהר  לו  יש  איסור  של  חשש  מכל  לצאת  “הרוצה 

כפולה לבשר וחלב על ידי הפסק מחיצה ביניהם, כאשר שתי הקערות מחוברות זו 

לזו בגוף מתכתי אחיד, ובאופן שחימום הקערה האחת, על ידי מים חמים מהבוילר 

היד  שאין  פי  על  אף  קצת,  השניה  הקערה  על  גם  משפיע  בו,  סולדת  שהיד  בחום 

השניה  הקערה  גם  נעשית  בשר  בכלי  החם  בצד  משתמש  כאשר  כי  בה.  סולדת 

גם  נעשית  חלב  בכלי  השניה  בקערה  משתמשים  וכאשר  אחת.  לשיטה   - בשרית 

הקערה הראשונה חלבית ושתיהן אסורות”.

אולם לאור המובא לעיל מהגרי”מ אהרנברג והראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל - לכאורה 

לא צריך לחשוש לזה, מאחר וכאמור על פי רוב לא משתמשים בכיור במים רותחים 

שהיד סולדת בהם, ועירוי לדעת הרבה פוסקים דינו קל מכלי ראשון ועוד שיש בזה 

נותן טעם בר נותן של היתר )כמבואר לעיל(.
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*שימוש באותו סקווש ברייט לניקוי כלים בשריים וחלביים

עוד יש לדון האם מותר להשתמש באותו ‘סקווש ברייט’ )או שאר דברים שרגילים 

וכדומה( לשטיפת כלים בשריים  לשטוף בהם כלים, כגון: צמר פלדה, ספוג, ליפא 

וחלביים. שני חששות אפשריים בשאלה זו. הראשון שמא בולע ה’סקווש ברייט’ מן 

השאריות החלביות או הבשריות שבכלים המלוכלכים. השני הוא שמא נשאר על 

ה’סקווש ברייט’ שאריות מהכלים אותם ניקה.

למעשה בילקוט יוסף )ח”ג סי’ פט סע’ פה(, העלה להקל מעיקר הדין. מחמת שבדרך כלל 

לא שוטפים כלים בחום שהיד סולדת בו )שהרי אז תיכווה היד( וממילא אין בליעה 

שלא  ועוד  האוכל.  את  פוגם  לשטיפה  משתמשים  בו  החומר  שמא  ועוד  ופליטה, 

שוטפים בבת אחת את הכלים אלא בזה אחר זה ואז אף אם נבלע טעם ב’סקווש 

ברייט’ הרי זה נותן טעם בר נותן טעם שמותר.

אמנם נראה לכאורה שיש צד להחמיר. שהרי נחלקו הפוסקים בגדר חום שהיד סולדת 

בו, וייתכן ששוטפים כלים בחום שהיד לא נכוית בו אך מוגדר הלכתית כ’יד סולדת’ 

‘נותן  היתר  מועיל  לא  שאריות  נשארות  ואם  ברייט’  ב’סקווש  טעם  נבלע  וממילא 

טעם בר נותן טעם’. וקשה לומר שהחומר ניקוי פוגם את המאכל, שהרי משתמשים 

לדחות  שיש  פי  על  ואף  חסה(,  )כגון  שונים  מאכלים  לנקות  מנת  על  חומר  באותו 

שבניקיון מאכלים החומר אינו פוגם מאחר ולא מבשלים אותו אלא רק שוטפים בו, 

ואילו היינו מבשלים את המאכל עם החומר היה פוגם אותו, הרי כאן אין בישול גמור, 

אלא עירוי מים חמים שייתכן והם בשיעור יד סולדת ואולי בולע בלי פגם.

לכן למעשה נראה שטוב ונכון להחמיר בזה, גם אם מעיקר הדין הדבר מותר וכפי 

שכתב הגאון הראשל”צ עצמו )שם( “מכל מקום כבר נהגו רבים לייחד ליפה לשטיפת 

כלי חלב, וליפה לכלי בשר, ומנהג יפה הוא”.
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מב. מאכל חריף שנחתך בסכין בשרית, אכילתו עם 
חלב

הבשר  מן  ולא  שני  ממקור  למאכל  מגיע  הבשר  טעם  שכאשר  לה(  )סי'  למדנו  כבר 

עצמו, המאכל מותר עם חלב )ונחלקו הפוסקים האם לכתחלה או בדיעבד( - היתר 

זה הוא ההיתר המפורסם ‘נ"ט בר נ"ט'.

אולם, לא בכל המאכלים היתר זה נכון. במאכלים חריפים אין היתר של ‘נ"ט בר נ"ט', 

מאחר והחריפות מחזקת טעמים והטעם שהיה ‘קלוש' מתחזק במאכל החריף.

לכן מאכל חריף שנחתך בסכין חלבית אין לאוכלו עם בשרי )או להיפך(קכו.

זו בלבד, אלא אפילו אם הסכין אינה ‘בת יומה' אסור לדעת רמ"א, לפי שכמו  לא 

שבכוח החריפות לחזק את הבליעה, כך בכוחה להשביח את הבליעה ולהפוך טעם 

פגום לטעם טוב. אך לדעת השו"ע מותרקכז.

על מנת להתיר - לדעת השו”ע יש לחתוך כ2 ס"מ מהמאכל. לדעת רמ"א אין דרך 

להתיר לכתחלה, אך בדיעבד אם התערב המאכל החריף עם בשרי )או להיפך( צריך 

לשער ששים נגד להב הסכין, ומותרקכח.

— מקור הברכה —

קכו. בגמרא יש שתי סוגיות בהם נלמדים דיני דבר חריף.

במסכת חולין )קיא ב( אנו למדים על כוחו של דבר חריף לבלוע גם בלי חום, “אמר 

צנון שחתכו  בכותח  שעלו בקערה מותר לאוכלן  דגים  חזקיה משום אביי הלכתא 

בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח והני מילי צנון דאגב חורפיה בלע אבל 

בהו  פתך  ואי  אסירי  דסילקא  שרי  דליפתא  קילחי  ואכיל  פסקיה  לבי  גריר  קישות 

דליפתא שפיר דמי”.

ומבואר מגמרא זו, שאם חתך צנון, שצנון הוא דבר חריף, בסכין בשרית, אסור לאכול 

למרות  הבשר  טעם  את  בולע  והצנון  מאחר  חלבי,  מאכל  שהוא  בכותח  הצנון  את 

שהוא צונן.

וכך פסק הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ד( להלכה, “סכין שחתך בה בשר צלי 
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וחזר וחתך בה צנון וכיוצא בו מדברים חריפין אסור לאכלן בכותח, אבל אם חתך בה 

בשר וחזר וחתך בה קישות או אבטיח גורד מקום החתך ואוכל השאר בחלב”.

קכז. הסוגיה השניה בה אנו למדים על דיני דבר חריף היא במסכת עבודה זרה, 

שם אנו למדים על כוחו של הדבר החריף להפוך טעם פגום לטעם מושבח, במשנה 

)עבודה זרה לה ב( שנינו, “ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים... וקורט של חלתית”, 

כלומר קורט של חלתית אסור לגמרי.

בן  אינו  והשיבה שהחיתוך בסכין אפילו אם  )שם לט א( מדוע,  זה שאלה הגמרא  על 

יומו, מבליע טעם ב’חלתית’ ולכן היא אסורה - “והקורט של חילתית מאי טעמא? 

משום דמפסקי ליה בסכינא. אף על גב דאמר מר נותן טעם לפגם מותר, אגב חורפיה 

דחילתיתא מחליא ליה שמנוניתא והוה ליה כנותן טעם לשבח ואסור”.

ויש  שמאחר  הוא  הראשון  החלתית.  לאיסור  הסברים  שני  מובאים  בראשונים 

שמנונית על גבי הסכין יש כח בחלתית לבלוע. ההסבר השני הוא שלחלתית שהיא 

דבר חריף יש כח לבלוע )גם בלי שמנונית( ולהפוך טעם פגום לטעם מושבח. למעשה 

הראשונים תפסו את שני הטעמים כנכונים וחששו לחומרה היוצאת מכל אחד מהם.

לכן למסקנה חריפות גורמת לטעם הפגום שבלוע בסכין להפוך לטעם מושבח.

האם הדין הזה נכון לכל הדברים החריפים, או שמא רק למוזכר בגמרא - ‘חלתית’? 

הראשונים חלוקים בשאלה זו.

א. הסוברים שדווקא לחלתית יש כח להפוך טעם פגום לטעם מושבח -

1. התוס’ )עבודה זרה שם בד”ה אגב חורפיה( שואלים מדוע נאסר הקורט של חלתית )במשנה 

שם(, למה לא נתיר את ה’חלתית’ על ידי קליפה? שהרי לגבי שחיטה למדנו )חולין ח ב( 

שמי ששחט בסכין של עובד כוכבים צריך לקלוף את המקום בו נגעה הסכין ושאר 

הבהמה מותרת, למה כאן הדין שונה והחלתית כולה אסורה? וביארו התוס’, “ויש 

לומר דחורפיה דחילתיתא בלע טפי ולא סגי בקליפה. ויש מפרשים כמו כן דבצל 

וקפלוט שנחתך בסכין של עובדי כוכבים דלא סגי ליה בקליפה דאגב חורפיה בלע 

טפי, ושמעתי בשם הר”ם דחילתיתא דוקא דחריף טפי ולא בצל וקפלוט”.

שאר  למושבח,  להפוך  פגום  לטעם  גורמת  ה’חלתית’  רק  שלשיטתם  מפורש 

הדברים החריפים אינם פועלים פעולה וזו.
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בו  וכיוצא  צנון  בה  וחתך  וחזר  צלי  בשר  בה  שחתך  “סכין  פסק  )שם(  הרמב”ם   .2

מדברים חריפין אסור לאכלן בכותח”. ודקדק הב”י )סי’ צו ד”ה ומ”ש וכן( מדבריו שרק 

ל’חלתית’ יש כח להפוך טעם פגום לטעם מושבח וז”ל, “ומכל מקום משמע דבבן 

סכין  הוציא  לא  שהרי  שרי,  נמי  צנון  אפילו  יומו  בן  שאינו  אבל  קאמר  דוקא  יומו 

שחתך בו צנון משאר כלים שאינן בני יומן”.

3. בשו”ת הרשב”א )ח”א סי’ תצז( כתב, “ועוד אפשר לומר דדוקא חריפותו של חלתית 

שממתק הבלע הפגום אבל שאר הדברים החריפים לא שמענו. דהיאך אפשר דלא 

מישתמיט בשום דוכתא שיאמרו כן?

ועוד דאם כן כלי מדין אפילו כלים שאינן בני יומן צריכין הכשר כדי להשתמש בהם 

אפילו בדברים החריפים? דאינו מן הדעת שתתיר להם התורה כלי שאינו בן יומו 

לדברים יחידים ושיאסור אותו לדברים החריפים. על כל פנים היו צריכים הכשר 

לכל שאי אפשר שלא יחתכו או יכתשו דברים החריפים שזה דבר מצוי הוא ותמיד 

עושין כן. ולחתיכת חלתיתא לבדה לא חיישינן שאינו מצוי. וזה נראה לי יותר”.

מפורש בדבריו שסובר שדווקא לחלתית יש כח להפוך טעם פגום למושבח.

אולם הדבר קצת קשה, שכן בתשובה אחרת )שם סי’ תמט( כתב הרשב”א, “שאלת 

ביצים שנתבשלו על האש וכתשו אותם במכתש חולבת שאינו בן יומו עם תבלין 

ושמו אותם בתרנגולת. מי נימא דנותן טעם בר נותן טעם הוא ומותרת התרנגולת?

בן  המכתש  ואפילו  ומותר  הוא  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  תשובה 

התרנגולת  נתבשלה  ואפילו  לפגם  טעם  שהוא  יומו  בן  שאינו  בזה  שכן  וכל  יומו. 

עצמה כדקיימא לן נותן טעם לפגם מותר... ומחמת התבלין שנכתשו עם הביצים 

מאי  טעמא  ואמר  גוים  של  חלתית  שאסרו  פי  על  אף  חשש.  בו  שאין  מסתברא 

אגב  מותר  לפגם  טעם  דנותן  גב  על  ואף  דארמאי.  בסכינא  ליה  דמחתכי  משום 

חורפא דחלתיתא מחליא ליה. הכא דבר מועט הוא תבלין שנתערבו עם הביצים. 

ואין כל כך חריפות בהן למתק ולהחזיר לשבח פליטת המכתש”.

מועט.  התבלין  כי  תבלין,  בהם  שיש  למרות  הביצים  את  התיר  הרשב”א  כלומר, 

וקשה, שהרי ראינו שלשיטתו רק בחלתית אומרים שהטעם הפגום הופך למושבח, 

לכן בתבלין היה צריך הרשב”א להתיר אפילו אם הוא מרובה?

את השאלה הזו יישב הכנסת הגדולה )בהגהות בית יוסף סי’ צו אות יח ואות כח( בשני אופנים, 
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או שבתשובה בעניין הביצים רצה להתיר אפילו לשיטת הסוברים שלכל דבר חריף 

יש כח להפוך טעם פגום לטעם מושבח. או שבתבלין הרשב”א מחמיר ומחשיבו 

כמו חלתית מאחר והתבלין מיועד לתת טעם.

)סי’ צו( כתב, “וה”ר מאיר מרוטנבורק התיר בין בצנון בין בשומין ובצלים  4. הטור 

אלא אם כן היה הסכין בן יומו. ולא רצה להורות הלכה למעשה וכתב - אף על פי 

שאני מורה כספר התרומה לאסור איני מוחה ביד הנוהגים היתר”.

ובבית יוסף הביא שמקור הדברים הוא הרא”ש במסכת עבודה זרה )פ”ב סי’ לח(.

5. בהגהות שערי דורא )סי’ סא ס”ק ה( כתב בשם מהרא”י, “העולם נהגו איסור בתמכא 

שקורין קרי”ן אם נחתך ראשו בסכין של גוי אמנם כמדומה פעמים ניכר בו שנעקר 

כך מן הארץ במרה וחצינא ואז נוהגין בו היתר.

ויראה שאם יש לתלות במרה וחצינא אף על פי שהוא ספק אין להחמיר כי סברות 

כב( דדוקא בקורט של חלתית  סי’  ופסקים ח”ב  )תשובות  גדולות כתב מהר”ם  והוכחות 

אמרינן דחורפיה משוי ליה לשבח ולא בשום דבר אחר חריף כלל, וכן רבינו יחיאל 

והרבה גדולים שוים להתיר”.

ב. הסוברים שלכל הדברים החריפים יש כח להפוך טעם פגום למושבח -

)חולין קיב א ד”ה אגב( כתבו, “יש ליזהר שלא לחתוך שומין כרישין ובצלים  1. התוס’ 

בסכין חולבת משום דחריפי טובא... וצריך עיון אם הסכין מקונח ואין בן יומו אי 

חורפא דידהו מחליא לשבח כדאמר גבי חלתית פרק אין מעמידין”

כלומר הם מסתפקים האם ביש בכוחם של דברים חריפים שאינם חלתית להפוך 

טעם פגום למושבח.

אינו  אפילו  אלא  בסכין  חלוק  שאין  להיות  “ויכול  כתב,  ס(  )סי’  התרומה  בספר   .2

בן יומו חשוב כבן יומו דאגב חורפיה דצנון או הירק דחריף מחליק ליה והויא ליה 

עכו”ם  דכלי  גב  על  אף  דאסור  עכו”ם  של  חלתית  של  קורט  גבי  כדאמר  לשבח 

בחזקת שאינן בני יומן ואסר ליה בפרק אין מעמידין. אבל עלין של קפלוטות וכרוב 

אינן חזקים וחריפין ולא בעי רק הדחה”.

3. בהגהות מימוניות )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הל’ כד ס”ק ר( כתב, “וכן צריך ליזהר בשומים 

ובצלים וכרישין ושאר דברים חריפין שאם רוצה להניחן בקדירה של בשר וחתכן 
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בסכין חולבת או איפכא דלא סגי להו בהדחה לפי שהן חריפין והוי כצנון... ודין זה 

אפילו בסכין שאינו בן יומו דאגב חורפיה מחליא ליה כדאמרינן פרק אין מעמידין 

בקורט של חלתית של עכו”ם אסור ואף על גב דסתם כליהם לאו בני יומן נינהו”.

להלכה נחלקו בזה השו”ע ורמ”א.

)פרט  חריפים  לדברים  שאין  המקלים,  כדעת  בסתם  פסק  א(  סע’  צו  )סי’  השו”ע 

לחלתית( כח להפוך טעם פגום למושבח. ובשם יש אומרים כתב שלכל דבר חריף 

יש כח להפוך טעם פגום למושבח:

לאכלם  אסור  מקונח,  שאינו  או  יומו,  בן  בשר  של  בסכין  שחתכם  סילקא  או  “צנון 

בחלב... ויש אומרים דהוא הדין לאינו בן יומו והוא מקונח”.

יש  מביא  ואחריו  בסתם  דין  השו”ע  פוסק  שכאשר  הוא  השו”ע  בדעת  ידוע  וכלל 

אומרים, כוונתו לפסוק כדעה הראשונה52.

אך בכף החיים )סי’ צו ס”ק י ועיין שם בס”ק יא( כתב, “כבר כתבנו כמה פעמים וגם בסימן 

צד אות טז דכל היכא שסותם בשו”ע לקולא ואחר כך מביא יש אומרים לחומרא, 

שחושש להם לכתחלה, ואין להקל כסתם אלא דווקא בהפסד מרובה ושעת הדחק 

עיין שם. ואם כן הוא הדין לכאן דאין להקל באינו בן יומו אלא דווקא בהפסד מרובה 

ושעת הדחק”.

והנה יש כאן מקום לעיין. שהרי כאן פסק השו”ע בסתם כדעת המקלים. אך בסימן 

קג )סע’ ו( פסק, “יש מי שאומר שאם שמו פלפלין בקדרה של איסור שאינה בת יומא 

וכן  זה.  את  זה  סותרים  פסקיו  ולכאורה  לשבח”.  ליה  משויא  דחורפיה  אסור  הכל 

בסימן קיד )סע’ ח( פסק השו”ע בסתם כדעת המחמירים.

יוסף גילה את דעתו  )סי’ צו ס”ק יא( כתב שאין קפידה בדבר מאחר ובית  בכף החיים 

 

52.  בעניין זה ראה באריכות בספרו של הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א 'עין יצחק' )ח"ג כללים בדעת השו"ע אות 

ט - י(. ולא קיבל שם את דברי הכף החיים. והראה שרוב האחרונים סוברים שדעת השו"ע כסתם לגמרי. וכלשונו, 

ויש אומרים להחמיר, דעת מרן להקל לגמרי כדעת  "כשמרן כותב סברא אחת להקל בסתם, ואחר כך כותב 

הסתם, אפילו בהפסד מועט, וכך יש להורות לדינא. וכמו שכתבו רוב ככל האחרונים. וכתב הרמ"ע מפאנו, שמרן 

לא הביא סברת היש אומרים אלא לחלוק כבוד לבעליה, ולא הוצרך לחלוק כבוד לדעה החולקים אלא במקום 

שרבים וגם טובים סוברים כמותם, וגם מקצת קהלות נוהגים כן".
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לחשוש למחמירים, לא היה צריך בכל מקום להזכיר את כל הדעות. וזהו לשיטתו  

שכשכתב השו”ע סתם ויש כוונתו לחשוש ליש.

אך לסוברים שכשכתב המחבר סתם ויש כוונתו לפסוק כיש לגמרי )ראה בהע’ שוליים 

52(, צריך לבאר באופן אחר. הראשל”צ הגר”ע יוסף זצ”ל עמד על הדבר והביא את 

דברי האחרונים שתירצו לחלק בין בשר לחלב לאיסורים. וכך כתב )שו”ת יביע אומר ח”ח 

)סי’ תמז ס”ק כד( כתב ליישב, שבסימן קג מיירי  או”ח סי’ מג אות ה(, “והגאון האליה רבה 

בבליעת איסור, ולכן אפילו בשאינו בן יומו, אבל בסי’ צו מיירי בדין בשר וחלב שהוא 

נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא, שלדעת הרבה פוסקים אפילו בדבר חריף מותר, 

בודאי שיש לסמוך עליהם על כל פנים כשאינו בן יומו. ועוד שלדעת הרבה פוסקים 

השגות  כתבתי  צה(  )בסי’  ליו”ד  ובחידושי  וצנון.  חלתית  אלא  חריף  דבר  מקרי  לא 

ברורות על דברי הרמ”א שהחמיר בענין זה. ע”כ. גם הרב חכמת אדם )בבינת אדם שער 

איסור והיתר סי’ מח( כתב, שאף על פי שהרמ”א סבירא ליה להחמיר בדבר חריף אפילו 

באינו בן יומו, מכל מקום דעת השו”ע היא שרק לענין איסור יש להחמיר בכל דבר 

חריף אפילו באינו בן יומו כההיא דחלתית, וכמו שפסק כן בשו”ע )סי’ קג סע’ ו(, אבל 

בענין בשר וחלב דעתו להקל, כיון דאיכא תרתי לטיבותא, נותן טעם בר נותן טעם 

דהיתרא וגם נותן טעם לפגם, ושתי חומרות לא מחמירינן, ולכן כתב בשו”ע )סי’ צו 

ובזה  וכו’,  יומא” אסור לאכלן בחלב  ג( שתבלין שנידוכו במדוכה של בשר “בת  סע’ 

צו  )סי’  ופלתי  וכן תירץ הגאון הכרתי  נסתלקה תמיהת האחרונים על השו”ע. ע”כ. 

ס”ק ה(. וכן כתב גם הפרי מגדים )במשבצות זהב ס”ק י(. וכבר קדם וזכה בתירוץ זה הכנסת 

הגדולה )סי’ צו הגהות הטור סוף ס”ק יח(. ע”ש. וכן כתב הגאון רעק”א )בסי’ צו בט”ז ס”ק י( בשם 

]עד כאן מדברי הראשל”צ הגר”ע  )דף קלג ע”ג( ע”ש”.  ועיין עוד במשמרת שלום  האחרונים. 

יוסף זצ”ל[

ונפקא מינא במקרה שבשלו בשר חריף בכלי חלבי שאינו בן יומו, לפי האמור כאן 

הדין יהיה שבדיעבד מותר ככל נותן טעם לפגם.

ודעת רמ”א להחמיר ולהחשיב כל דבר חריף לבעל כח להפוך טעם פגום למושבח. 

הדבר מתבאר בשני מקומות ברמ”א.

בסימן צה )סע’ ב( פסק רמ”א, “וכן אם היה הכלי שנתבשלו או נצלו בו לפגם שלא 

היה בן יומו נוהגין היתר לכתחלה לאוכלן עם המין השני. וכל זה כשהמאכל אינו דבר 

חריף, אבל אם היה דבר חריף כגון שבשלו דברים חריפים בכלי של בשר אפילו אינו 
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בן יומו או שדכו תבלין במדוך של בשר, אם בשלו בחלב אוסר אפילו בדיעבד עד 

דאיכא ששים”. מפורש בדבריו שלא חילק בדברים החריפים וכתב שכל דבר חריף 

הופך טעם פגום לטעם מושבח.

בסימן צו )סע’ ג( כתב השו”ע, “תבלין שנדוכו במדוכה של בשר בן יומו אסור לאכלם 

בחלב” ורמ”א הגיה וכתב, “ויש אומרים אפילו אינו בן יומו”. מבואר שסובר שכל דבר 

חריף הופך טעם פגום למושבח ]אך לפי מה שראינו לעיל בשיטת הרשב”א לא ברור 

שראייה זו מוכרחת[.

מדברי הט”ז )סי’ צה ס”ק ח( מתבאר שבמקום שיש עוד סברה להקל סומכים על דעת 

יכולתו להשביח  גם לעניין  המקלים, אך בסתם מחמירים להחשיב כל דבר לחריף 

טעם פגום.

כדעת  שמוכיח  לג(  )סי’  יעקב  משכנות  משו”ת  הביא  א(  ס”ק  צו  )סי’  תשובה  בפתחי 

המקלים, שדווקא חילתית חשיב דבר חריף.

*האם חריף אסור רק בחיתוך או גם בבישול?

עד כאן דנו על בליעת מאכל חריף על ידי חיתוך בסכין. כאמור לעיל יש שני הסברים 

לחומרת דבר חריף. הראשון הוא שמאחר ובסכין תמיד יש שמנונית, כשחותכים בו 

חריף הוא בולע מהשמנונית. ההסבר השני היה שלדבר החריף יש כח להשביח את 

הבלוע בו או להגדיר את הנבלע בו כטעם ראשון ולא כנ”ט בר נ”ט.

כהסבר  נאמר  אם  בחלב.  בשר  טיגון  או  לבישול  תהיה  ההסברים  בין  מינא  נפקא 

הראשון, הרי שבבישול או טיגון של דבר חריף, לא יהיה דין מיוחד ודינו יהיה כדין 

נ”ט בר נ”ט רגיל. אך אם נאמר כטעם השני גם בבישול יהיה אסור.

בפרי חדש )סי’ צו ס”ק ב( כתב “קצת מהמפרשים סבורין דמשום חורפיה דצנון ודוחקא 

דסכינא מפליט הסכין גוף איסור ובלע טפי מדגים מרותחים... ואין זה מחוור לדידן 

דקי”ל כפסק המחבר לעיל )סי’ צה סע’ א( דאפילו דגים שנתבשלו מותר לאכלן בכותח 

וכיון שהבישול אינו מפליט אלא טעם ומקרי נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא, כל 

לא(  סי’  פ”ח  )חולין  אשירי  ובהג”ה  הלכתא(  ד”ה  ב  קיא  )חולין  בתוס’  כתבו  וכן  חורפא.  שכן 

משום  דטעמא  העיקר  ולכן  הראות...  לחוש  הוא  ופשוט  מצנון  גרע  לא  דנתבשלו 

דסתם סכין שמנונית קרוש על פניו והוה ליה טעם ראשון הבא מן הממש, ולפי זה 
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אם הוא מקונח יפה שאין כאן שמנונית על פניו, הצנון מותר משום דהוה ליה נותן 

טעם בר נותן טעם דהיתרא וזה דעת רוב הפוסקים ועיקר”.

מאידך, רוב הפוסקים חלקו על הפרי חדש ואסרו גם בבישול.

ראשית, לדעת רמ”א פשוט שאסור, שהרי כתב )סי’ צה סע’ ב( “אבל אם היה דבר חריף, 

כגון שבשלו דברים חריפים בכלי של בשר אפילו אינו בן יומו... אוסר אפילו בדיעבד 

שהחריפות  ז(  )ס”ק  הש”ך  שם  וביאר  בהם”.  הבלוע  הבשר  נגד  ששים  דאיכא  עד 

מחשיבה את האיסור כאילו הוא נמצא בעצמו ולא רק טעם שני שלו. וכך פסק הש”ך 

להלכה בסימן קכב )ס”ק ב(.

וכך פסק החוות דעת )סי’ קג ביאורים ס”ק ט( אלא שחילק חילוק אחד בין סכין לבישול. 

וז”ל, “ואף שבדבר חריף לא שייך נותן טעם בר נותן טעם, היינו משום דהחריף מקבל 

כל טעם הבלוע ואינו נותן כל הטעם, וכשהדבר החריף מקבל נותן טעם בר נותן טעם 

וחוזר ונבלע בדבר אחר כבר הוא טעם קלוש ומותר... מה שאין כן בבצלים שנחתכו 

בסכין, דהטעם הנפלט לבצלים שנשבח נותן טעם שני לאיסור בחלב”.

גם הערוך השלחן )סי’ צו סע’ יא( נוקט שאין דין נותן טעם בר נותן טעם בבישול דבר 

חריף כלשונו, “וכן בבישול אוסר דבר חריף שגם הבישול מפליט הרבה וממילא דדבר 

חריף מפליט יותר”.

ובכף החיים )סי’ צו ס”ק א( כתב “אף על פי שהוא מקונח ונקי בודאי דאגב חורפיה דצנון 

וסילקא ודוחקא דסכינא פלט סכין גוף הטעם שבו והוי כמו איסור בעין הלכך לא 

דמי לשאר נותן טעם בר נותן טעם דלעיל סי’ צה דמותר” והביא שם פוסקים רבים 

שסוברים כך וסיים “וכן הסכימו רוב האחרונים ודלא כפרי חדש”.

ובבן איש חי )ש”ב קרח סע’ יב( כתב, “אם בישל בקדירה נקיה שאינה בת יומא דברים 

חריפים, כגון תבשיל שרובו חומץ או תבלין, ואין ששים לבטל, אם יש בזה הפסד 

יש  מועט  ההפסד  ואם  כותייהו,  מרן  דסתם  המתירים  כסברת  להתיר  יש  מרובה 

החריפים  בדברים  לפגם  טעם  נותן  אין  להו  דסבירא  החולקים  כסברת  להחמיר 

לכך  אומרים,  יש  בשם  דבריהם  זכר  ז”ל  מרן  כי  יען  לשבח,  ליה  משוי  דחורפייהו 

ז”ל  יש לחוש לדבריהם בהפסד מועט. מיהו האשכנזים גרירי בתר הכרעת מור”ם 

מעט  משום  חריף  נקרא  אינו  מיהו  מרובה,  בהפסד  גם  החריפים  בדברים  ואוסרין 

תבלין או מעט מלח שנתן לתבשיל, אלא אם כן רובו חריף”. היתרו בהפסד מרובה 

מבוסס על שיטת השו”ע שרק בכח החלתית להפוך טעם פגום למושבח, ולא התיר 

מצד שבבישול אין דין דבר חריף ומבואר שסובר שגם בבישול נאסר דבר חריף.
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שלש  בזה  ויש  מן הסכין,  בולע הדבר החריף  עד כמה  נחלקו הראשונים  קכח. 

דעות.

א. כדי קליפה - הרא”ש )חולין פ”ח סי’ לא( כתב, “ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע והוה 

הסכין  על  שמנונית  שיש  שפעמים  רש”י  שפירש  כמו  או  הממש  מן  הבא  כטעם 

ואינו ניכר, וחורפיה דצנון מבליע השמנונית בתוכו ואוסר עד כדי קליפה. ולא דמי 

לקורט של חלתית )עבודה זרה לט א( שאסרו כולו משום שחותכין אותו בסכין של 

עובדי כוכבים. דשאני התם שהקרטין קטנים ואין יכול לידע באיזה מקום חתכוהו 

לפיכך אסרו כולו”.

דברי  את  הביא  -ב(  א  עמ’  ש”א  ב”ד  )הארוך  הבית  בתורת  הרשב”א   - נטילה  כדי  ב. 

בגמרא  שהרי  קליפה,  לו  מועיל  לא  בסכין  שנחתך  חריף  שדבר  שכתב  הראב”ד 

אמרו ‘אסור לאוכלו בכותח’ ואילו היה מותר בקליפה הייתה הגמרא אומרת ‘קולפו 

ואוכלו בכותח’. לכן מוכרחים להגיד שיש כאן איסור גדול, דהיינו בכדי נטילה.

וכדעת הראב”ד כתבו גם הסמ”ג )לאוין קמ( והרא”ה )בבדק הבית הביאו הר”ן חולין מא 

ב בדפ”ר(.

ג. בכל החתיכה - דעת הרשב”א עצמו )בתורת הבית הקצר ב”ד ש”א ד ע”א( שהטעם 

“ולולי  שם(,  הארוך  הבית  )בתורת  שכתב  כפי  החתיכה.  בכל  מתפשט  בסכין  הבלוע 

שכבר אמרה הרב ז”ל53  הייתי אומר דאסור לגמרי קאמר דמתוך חריפותו הרבה 

הוא מושך ומפעפע בכולו, ותדע לך דדברים החריפים טפי בלעי בדאסרו קורט 

ולא שרו ליה  ולכמרי אסרי ליה  של חלתית משום דמחתכי ליה בסכין דארמאה 

בנטילת מקום, אלמא משום שחריפות מבליע בכולו, גזרו עליו לאוסרו לעולם”.

הגמרא  מן  הראייה  את  יישב  שהרא”ש  שמאחר  צו(,  )סי’  יוסף  הבית  כתב  להלכה 

מדובר  ששם  כולו[  אסור  חילתית  של  קורט  הרשב”א  שהביא  ]מה  זרה  בעבודה 

שחתך דק דק ולא שחתך במקום אחד, לא צריך להחמיר כרשב”א ולאסור את כל 

החתיכה, אלא מקלים כראב”ד ואוסרים רק כדי נטילה.

53. בבית יוסף )סי' צו( באר שמלשון זו של הרשב"א משמע שדעתו כדעת הראב"ד, ואת פירושו שלו שהטעם 

אלא  כראב"ד  לא  שהכריע  משמע  הקצר  הבית  בתורת  מלשונו  אך,  להלכה.  פסק  לא  החתיכה  בכל  מפעפע 

לדעתו ההלכה היא שהטעם מפעפע בכל החתיכה, לפי שכתב שם, "איסור זה של צנון וסילקא יש מי שאומר 

שהוא עד כדי נטילת מקום והשאר מותר, ויראה לי שהכל אסור כי הרבה הם בולעים".
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את  רק  הביא  הארוך  והיתר  שבאסור  כתב  א(  ס”ק  צו  )סי’  משה  בדרכי  זאת  לעומת 

דברי הרשב”א ולכאורה סובר כמותו, והוסיף שאף מדברי הר”ן נראה שסובר כדעת 

הרשב”א.

הרא”ש  וכדברי  נטילה,  להצריך  הראב”ד  כדעת  א(  סע’  צו  )סי’  השו”ע  פסק  להלכה 

והרשב”א להתיר גם בטעימה, “צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו, או 

שאינו מקונח, אסור לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום, שהוא 

כעובי אצבע, או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר54, שאז מותר בהדחה”.

לעומת זאת רמ”א העלה להחמיר לכתחילה כשיטת הרשב”א ורק בדיעבד להקל 

כשיטת הראב”ד, “ויש אומרים שאם חתך צנון בסכין של איסור, כולו אסור. וכן אם 

חתכו בסכין של בשר, אסור כולו בחלב. וכן נוהגין לכתחלה, אבל בדיעבד אין לאסור 

רק כדי נטילה”.

דרך נוספת להתיר את הצנון מלבד נטילת מקום היא טעימה, שאם יטעם את הצנון 

ואין בו טעם מן הסכין, מותר.

דטעים  עד  בכותח  לאוכלו  אסור  בשר  של  בסכין  שחתכו  “צנון  כתב  )שם(  הרא”ש 

ליה”, ובב”י כתב שכך מדוקדק מן הגמרא )חולין שם( בה למדנו, “יתיב רב כהנא אחוה 

דרב יהודה קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר, קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה 

רותח וצנון שחתכו בסכין מותר לאכלו בכותח. מאי טעמא? אמר אביי האי היתרא 

בלע והאי איסורא בלע. אמר ליה רבא כי בלע היתרא מאי הוי סוף סוף האי היתרא 

למטעמיה  אפשר  האי  רבא  אמר  אלא  קאכיל?  דאיסורא  הוא  איסורא  לידי  דאתי 

והאי לא אפשר למטעמיה”.

ופירש רש”י )ד”ה האי( “האי צנון אפשר לו לישראל לטועמו קודם שיתננו בכותח והאי 

בו טעם שמנונית”. הרי ממש כדברי  היה  ולא  כגון שטעמו בתחלה  מותר דקאמר 

                                                                                                                                                                                         הרא”ש שמותר בטעימה.

54.  הגאון רעק"א )הגהות השו"ע סי' צו סע' א( ביאר שהטעימה צריכה להיות לכל אורך החתך, כגון אם חתך 

את הצנון כולו יש לטעום את כל מקום החתך ואם חתך פחות יש לטעום פחות, מאחר ואי אפשר לדעת היכן 

פלט הסכין את טעמו. אך, מעיר הגרעק"א, שלפי זה לא מובן למה מקשה הרשב"א על הרא"ש הסובר שמועיל 

קליפה, שהרי אם טועם לכל אורך החתך ממילא קלף את המקום שהיה בו האיסור, ואין מחלוקת בין הרשב"א 

לרא"ש, ונשאר הגרעק"א בצריך עיון.
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גם הרשב”א )תורת הבית הקצר ב”ד ש”א ג ע”א( התיר על ידי טעימה, אך הצריך להדיח את 

החתיכה שטעם ורק אחר כך מותרת.

וכך פסק השו”ע )שם( להלכה - “צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו... או 

שיטעמנו ולא יהיה בו טעם בשר שאז מותר בהדחה”.

הט”ז )שם ס”ק ב( כתב בעניין טעימה, שכיום איננו בקיאים בטעימה זו. אך הש”ך    )שם 

ובפרי  אסור.  ולכתחילה  בדיעבד  דווקא  הוא  טעימה  ידי  על  שההיתר  ביאר  ה(  ס”ק 

מגדים )משבצות זהב ס”ק ב( כתב שיתכן שהט”ז מודה לש”ך להתיר בדיעבד.

מג. הגדרת מאכל חריף

בגמרא הוזכרו רק שלשה מאכלים שנחשבים חריפים - ‘צנון', ‘חלתית' ו'סלקא'קכט.

הפוסקים חלוקים מה הדין במאכלים אחריםקל. למעשה יוצא שהמאכלים הבאים 

הם המוגדרים כחריפים:

צנון, בצל, שום, חזרת, פלפל חריף, לימון, מלח, דגים מלוחים מאוד, ג'ינגר )זנגביל(, 

מלפפונים וזיתים כבושים במלח או חומץ )אם הם חריפים או מלוחים מאד(קלא.

פירות חמוצים מאד - נחשבים גם הם לחריףקלב.

יומה  בת  שאינה  בסכין  נחתכו  אם  בדיעבד  בגמרא,  מנויים  שאינם  החריפים  בכל 

להב  נגד  ששים  צריך  ולא  באכילה  שמותרים  מקלים  יש  בחלב,  כבר  והתערבו 

הסכיןקלג.

— מקור הברכה —

קכט. צנון - במסכת חולין )קיא ב(, “אמר חזקיה משום אביי הלכתא... צנון שחתכו 

בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח, והני מילי צנון דאגב חורפיה בלע”.

משום  טעמא?  מאי  חילתית  של  “והקורט  א(,  )לט  זרה  עבודה  במסכת   - חלתית 
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חורפיה  אגב  מותר,  לפגם  טעם  נותן  מר  דאמר  גב  על  אף  בסכינא.  ליה  דמפסקי 

דחילתיתא מחליא ליה שמנוניתא והוה ליה כנותן טעם לשבח ואסור”.

בהו  פתך  ואי  אסירי  דסילקא  שרי  דליפתא  “קילחי  )שם(,  חולין  במסכת   - סלקא 

דליפתא שפיר דמי”.

קל. בשאלה האם רק המינים המוזכרים בגמרא הם החריפים או שיש עוד מינים 

חריפים נחלקו הראשונים.

התוס’ )חולין קיא ב ד”ה אגב( פסקו, “יש ליזהר שלא לחתוך שומין כרישין ובצלים בסכין 

חולבת משום דחריפי טובא”.

)סי’ ס(, “אם כן צריך ליזהר שלא יחתוך בסכין חולבת לא  וכך פסק בספר התרומה 

ודמו  חריפין  שהן  לפי  בשר  עם  לתתן  רוצה  אם  כרישין  וראשי  בצלים  ולא  שומין 

לצנון”. 

מפורש בדבריהם שלא רק המינים המוזכרים בגמרא הם הנחשבים חריפים, אלא כל 

דבר שיש בו חריפות נחשב לחריף.

בה  שחתך  “סכין  הכ”ד(  פ”ט  אסורות  מאכלות  )הל’  הרמב”ם  מפסק  גם  מדוייק  זו  כשיטה 

בשר צלי וחזר וחתך בה צנון וכיוצא בו מדברים חריפין אסור לאכלן בכותח”. וכתב 

בבית יוסף, “נראה דצנון וסלקא שאמרו בגמרא לאו דווקא אלא הוא הדין לכל שאר 

הדברים החריפים”.

ובהגהות מימוניות )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הל’ כד ס”ק ר( כתב, “וכן צריך ליזהר בשומים 

וחתכן  להניחן בקדירה של בשר  רוצה  ושאר דברים חריפין שאם  וכרישין  ובצלים 

בסכין חולבת או איפכא דלא סגי להו בהדחה לפי שהן חריפין והוי כצנון”.

לעומתם לדעת רבנו יחיאל )הובא בהגהות רבנו פרץ לסמ”ק שם( דווקא צנון, חילתית וסלקא 

הם החריפים, אך שאר המינים שלא הוזכרו בגמרא אינם חריפים.

סילקא,  בו  “חתך  שכתב,  ע”א(  ד  ש”א  ב”ד  )הקצר  הבית  בתורת  מהרשב”א  משמע  וכך 

אסורה כצנון. אף על פי שאינה חריפה כצנון משיכה יש לה בטבעה”. ובבית יוסף 

בארוך  אך  חריף.  דין  יש  בגמרא  המוזכרים  למינים  שדווקא  שסובר  מדבריו  דקדק 

מש”ך כתב על דברי הבית יוסף, “אין זה הוכחה, דאין הכי נמי סבירה ליה לרשב”א 

דכל דברים חריפים חשובים כצנון, אלא דבא לומר דסילקא אף על פי שאינן חריפים 
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ב(  )חולין קיא  וכן כתב הר”ן בהדיה על שם הרשב”א  דיש לה משיכה  אסורים משום 

דשום ובצל וכיוצא בהם מדברים החריפים, שיש להם דין צנון”.

]ובמה שדקדק הב”י מלשון הרשב”א בתורת הבית הקצר, יש לכאורה להעיר מלשון 

הרשב”א בתורת הבית הארוך באותו מקום שכתב “והדברים החריפין כצנון ואתרוג 

וחלתית וכיוצא בהן מבליעין בחריפותם”. פשטות דבריו היא שכל החריפים ואפילו 

אם לא מנויים בגמרא מבליעים וצ”ע[.

אלא  החריפים,  הם  בגמרא  המוזכרים  המינים  רק  לא  הראשונים  רוב  שלדעת  הרי 

בכל דבר שיש בו חריפות צריך להחמיר. אמנם זהו רק לעניין בליעתם )כלומר שאין 

בהם דין נ”ט בר נ”ט( אך לעניין השבחת טעם )שלא יהיה נטל”פ( רבים סוברים שרק 

ל’חלתית’ יש כח וכפי שהתבאר לעיל )ס”ק קכז(.

)סי’ צו סע’ ב(, “אם חתך בו שומין ובצלים וכרישין )ותמכא שקורין  וכך פסק השו”ע 

שוה  דינם  מלוחים,  ודגים  חמוצים  ופירות  החריפים  מדברים  בהם  וכיוצא  קרי”ן( 

לחתך בו צנון”.

קלא. דעת תורה למהרש”ם )יו”ד סי’ צו ס”ק ב( בשם הדעת קדושים.

קלב. באורחות חיים )הלכות איסורי מאכלות סי’ ס( כתב כדבר פשוט שפירות חמוצים 

כגון תפוחים נחשבים לדבר חריף.

בהגהות היעב”ץ על הבית יוסף )סי’ צו( כתב שדין זה נלמד מהמשנה במסכת תרומות 

)פ”י מ”ב( שם שנינו, “תפוח שרסקו ונתנו לתוך עסה וחמצה, הרי זו אסורה”. והקשה 

על זה “וצריך עיון כי אף על פי שמחמיץ מנא ליה דמפליט ומבליע?”.

למעשה פסק השו”ע )סי’ צו סע’ ב( שפירות חמוצים נחשבים לדבר חריף.

הט”ז )שם ס”ק ט( מביא מהתורת חטאת )כלל סא( שפסק בשם האיסור והיתר )כלל לח סי’ 

יד( שפירות חמוצים לא נחשבים לדבר חריף. וכתב הט”ז, “ונראה דבמקום הפסד יש 

לסמוך על זה”. ובפרי מגדים )משבצות זהב ס”ק ט( כתב שלמרות שבמקום הפסד מותר, 

צריך לקלפו.

בוסר  בפירות  הדין  מה  הסתפק  דוד  בית  שבספר  הביא  מא(  ס”ק  צו  )סי’  החיים  ובכף 

חמוצים, האם נחשבים לחריף או לא. וכתב הכף החיים, “דהכל לפי ראות עיני המורה, 
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שיש שהבוסר חמוץ יותר מן הבשל”. ובדרכי תשובה )סי’ צו ס”ק לט( הביא בשם המנחת 

שי שמה שצריך ה’מורה’ לחקור בזה, פירושו הוא שצריך לשאול לחכמי הטבע, איזה 

נקרא דבר חריף, וכתב שזהו דווקא באותם דברים אשר לא הובאו בשו”ע ופוסקים, 

אבל במה שהורו כבר שנחשב חריף, אין לנו אחר דבריהם כלום.

קלג. רמ”א )סי’ צו סע’ א( התיר לקנות צנון שנחתך בסכין של איסור במקום שאין 

לקנות אחרים. אך הצריך נטילת מקום כשקונה צנון כזה.

זו. הראשון שאנו סומכים על הסוברים  )שם ס”ק ח( כתב שני הסברים לקולא  ובט”ז 

ההסבר  החתיכה.  בכל  ולא  נטילה  בשיעור  אלא  בחריף  האיסור  טעם  נבלע  שלא 

השני הוא )בשם מהרא”י בהגהות שערי דורא סי’ סא ס”ק ה( שמאחר ומהר”ם מרוטנבורג הוכיח 

שרק קורט של חלתית נחשב לדבר חריף, יש להקל בשאר המינים במקום שיש קצת 

סברה להקל.

וכן הקל הט”ז לגבי תפוחים )כמובא לעיל(.

לפי זה, יש להקל בדיעבד בשאר מינים בסכין שאינו בן יומו, שהרי יש בו צד להקל, 

שיש סוברים שאין בכוח שאר המינים להפוך טעם פגום למושבח.

שמשביח  גם  בחריף  להחמיר  רמ”א  שכתב  שמה  כתב  ג(  סע’  רמ”א  )על  מאיר  ובבית 

וגם שאין בו נותן טעם בר נותן טעם הוא רק לחשוש לכתחילה, אבל בדיעבד כגון 

שחתכו בצלים בסכין חלבית שאינה בת יומה ובשלום בכלי בשר, מותר.

בשו”ת מהרש”ם )ח”א סי’ ע( חלק על הוראה זו והעלה להחמיר לפי שמדברי הפוסקים 

משמע שלכל דבר חריף יש כח להשביח טעם פגום ולא אומרים בו נותן טעם בר 

נותן טעם.
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מד. בצל חלבי או בשרי שנחתך בסכין פרווה או 
במעבד מזון

למדנו שדבר חריף שנחתך בסכין בשרית )או חלבית( נהפך לבשרי )או חלבי(.

האם יש בכוחו של אותו מאכל לאסור כלי אחר? לדוגמא: חתכו בצל בסכין חלבית 

ואחר כך קצצוהו במעבד מזון פרווה, האם מעבד המזון נהיה חלבי ויהיה אסור להכין 

בו מאכלי פרווה על מנת לאוכלם עם בשר?

בשאלה זו חלוקים המגן אברהם והאבן העוזר.

לדעת המגן אברהם המאכל החריף מבליע את כל הטעם הבלוע בו בכלי, לכן הכלי 

נהיה חלבי, וכך פוסק המשנה ברורהקלד.

לדעת האבן העוזר אין בכח המאכל החריף להבליע את כל טעמו בכלי, לכן הכלי 

נשאר פרווה.

למעשה - רוב האחרונים סוברים כמו האבן העוזר, לכן נראה שהמחמיר תבוא עליו 

ברכה, אך מעיקר הדין ניתן להקל בזהקלה.

— מקור הברכה —

קלד. המגן אברהם בהלכות פסח )או”ח סי’ תנא ס”ק לא( כתב שמאחר ובדבר חריף 

אין היתר של נותן טעם בר נותן טעם, “עושין שלא כדין - שלפעמים חותכים זנגביל 

דכין  כך  ואחר  מבשר,  בלוע  המדוכה  ונמצא  במדוכה  אותו  ודכין  בשר  של  בסכין 

בתוכו בשמים ואוכלים בחלב, לכן יש להזהר שלא לחתוך הזנגביל רק בסכין חדש”.

כלומר, לשיטתו דבר החריף שבלע מכלי בשרי )או חלבי( מבליע את כל מה שבלע 

בכלי אחר, לכן במדוכה )שהיא הכלי השני( יש טעם ראשון של בשר, כי כל הטעם 

שהיה בבשר עבר דרך הסכין לדבר החריף וכל הטעם שהיה בו עבר לכלי השני.

כדבריו פסק בחכמת אדם )כלל מט סע’ י( שכתב, “מדוכה שדכין בה זנגביל ושום וכיוצא 

בו מדברים החריפים שחתכו אותם בסכין של בשר, הרי נעשה המדוכה של בשר 

דעל ידי דוחקא וחורפא בלע.
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ואסור לדוך בו דברים חריפים לאכלם בחלב כיון דלא שייך נותן טעם בר נותן טעם 

בחריף ובדיעבד צריך עיון...

ואם חתך דברים חריפים בסכין של חלב וחזר ודך אותם במדוכה זה, הרי נבלע בו 

בשר וחלב וצריך להגעילו וכן הדין במדוך של נכרים במקום שדכין בו דברים חריפים 

הנחתכים בסכין של איסור”.

גם המשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק צ( פסק את דברי המגן אברהם להלכה.

המחצית השקל )או”ח סי’ תנא על מג”א שם( הביא את דברי האבן העוזר )ראה לקמן ס”ק קלה( 

וכתב שראייתו מדברי הש”ך נכונה והוסיף שכך מוכח גם מהפרי חדש )סי’ קכב ס”ק ב(.

אלא שכתב עוד שבנקודות הכסף על הש”ך )שם( כתב בנו של הש”ך לחלוק על אביו 

והצריך שהכלי יהיה אינו בן יומו מבליעת הדבר החריף ואז מותר.

ובנו  ובסיום דבריו כתב המחצית השקל שיש סברה להחמיר כדעת המגן אברהם 

הטעם  כל  את  לבלוע  חריף  דבר  של  שבכוחו  אומרים  שאנו  שכמו  לפי  הש”ך,  של 

שבכלי, כך יש בכוחו להבליע את כל הטעם שבלוע בו. שהרי קיימא לן )רמ”א סי’ קה 

סע’ יב( שאין מליחה לכלים להפליט, לדוגמא אם מונח דבר מלוח פרווה בכלי בשרי, 

אינו נעשה בשרי. מאידך, כלי שאינו מנוקב שמלח בו בשר, נאסר )סי’ סט סע’ טז(. מוכח 

שלהבליע יותר קל מלהפליט, לכן אם חריף מפליט )כלומר בולע אל תוכו( את כל 

הטעם מהכלי הראשון, ודאי שהוא גם מבליע )כלומר פולט את כל הטעם שיש בו( 

אל הכלי השני.

ובשו”ת בית שלמה )יו”ד סי’ קסח( העלה להחמיר כדברי המגן אברהם.

נוסף לשיטת המגן אברהם.  ביאור  ב( עולה  צו שפתי דעת ס”ק  )סי’  מדברי הפרי מגדים 

שכתב הפרי מגדים, “וראוי שתדע דבחורפא אלף טעמים לא מהני, רצה לומר על 

כך לחלב אוסר”.  ואחר  ומשם לאוכל אחר  ונתנו במים  צנון בסכין בשר  דרך משל 

ולכאורה אפשר להסביר בזה את דברי המגן אברהם שמחמיר, לפי שהטעם שבלוע 

בבצל לא בטל כלל ולכן כשיחתוך אותו בסכין פרוה, תקבל הסכין את טעמו.

]הגאון רבי עקיבא איגר זצ”ל )בהגהות השו”ע סי’ צו ס”ק ה( חלק בזה על הפרי מגדים וכתב 

“לענ”ד אינו כן, דהצנון פלט ובלע כל מה שהיה בסכין, הוי הצנון כמו הסכין, ואחר כך 

הוי טעם שני במים, אף אם ניקוט כדעת המחבר הזה ז”ל )כלומר הפרי מגדים( דבאוכלין 
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בסכין,  הראשון  טעם  היה  הכא  הא  מקום  מכל  טעם,  נותן  בר  טעם  נותן  מהני  לא 

טעמו  נקלט  לא  חריפותו  דמשום  מהסכין,  הצנון  עדיף  לא  צנון  כך  אחר  וכשחתך 

יותר, אבל מכל מקום לא נתחזק יותר ממה שהיה בסכין”[.

קלה. האבן העוזר )מובא באוצר מפרשים לשו”ע סי’ צו ש”ך ס”ק יז( חלק על המגן אברהם 

וביאר שבמקרה כזה יש היתר של ‘נותן טעם בר נותן טעם’. וזהו סיכום וביאור דבריו:

א. מקור הדין שבדבר חריף לא אומרים ‘נותן טעם בר נותן טעם’ הוא מדברי ספר 

התרומה )סי’ ס( שלמד זאת מרש”י )חולין קיבא א ד”ה קישות( שהקשה על דברי הגמרא, 

שאמרה שצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח, וקשה הרי זה ‘נותן 

טעם בר נותן טעם’? ותירץ רש”י שמאחר וצנון הוא חריף הרי הוא בולע יותר ולכן 

אין בו ‘נותן טעם בר נותן טעם’ )וכפי שבואר לעיל בהרחבה(.

ב. מבאר האבן העוזר - היתר ‘נותן טעם בר נותן טעם’, משמעותו היא שמהטעם 

הראשון נכנס מעט אל הכלי, ומהכלי יוצא מעט טעם אל המאכל השני, לכן הטעם 

נקלש ומתמעט. אבל דבר חריף בולע את כל מה שבכלי, לכן בדבר חריף אין היתר 

של ‘נותן טעם בר נותן טעם’. שהרי כל הטעם שהכלי בלע מהמאכל הראשון יצא 

אל החריף וכאילו החריף בלע מן הטעם הראשון.

ג. ממילא כאשר בלע החריף מסכין בשרית ואחר כך נחתך בסכין חלבית, יש היתר 

של ‘נותן טעם בר נותן טעם’ - טעם ראשון החריף והכלי שבולע ממנו הוא טעם 

הטעם  כל  את  בולע  שהוא  אומרים  אנו  החריף  של  הבליעה  לגבי  שרק  לפי  שני. 

כל הטעם שבו,  את  פולט  איננו אומרים שהוא  לגבי פליטת החריף  שבכלי, אבל 

אלא רק מעט וממילא יש כאן נותן טעם בר נותן טעם.

ד. ראייה לעקרון זה )שחריף בולע הכל ולא פולט הכל( מביא האבן העוזר מהגמרא 

)קיא ב( שם למדנו שדגים שהתבשלו בקדרה בשרית מותר לאכלם בחלב.  בחולין 

ומהגמרא משמע שאפילו אם הבשר בושל עם דבר חריף מותר, שהרי הגמרא לא 

‘סתם’ קדרה בשרית, בכל אופן שהוא, אפילו אם  וכתבה  כלים שונים  בין  חלקה 

בשלו בה קודם לכן חריף, ועכשיו בשלו בה דגים מותר לאכלם בכותח. מוכח שדבר 

חריף לא פולט את כל טעמו לכלי.

ה. ביאור זה מיישב את דברי הש”ך )סי’ קכב ס”ק ב( שכתב שסיר שבשלו בו בשר ואחר 

כך בתוך 24 שעות בשלו בו חריף ואחרי זה בשלו בו חלבי )בתוך 24 שעות לבישול 
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החריף ואחרי 24 שעות מבישול הבשר(, מותר. וקשה, למה מותר הרי הוא בן יומו 

מבישול החריף? אלא מבאר האבן העוזר שודאי שהחריף לא מבליע את כל הטעם 

שיש בו אל הכלי ולכן החלב מותר כי זה נותן טעם בר נותן טעם ]עד כאן ביאור 

וסיכום דברי האבן העוזר[.

גם החוות דעת )סי’ צו ביאורים ס”ק ו( פסק כדברי האבן העוזר, וכתב שלעניין הדין כיון 

תמוהים  אברהם  המגן  דברי  מקרה  שבכל  לפי  ראיותיו  כל  את  צריך  לא  אך  יפה, 

מחמת שאין טעם בלוע יוצא בלי רוטב.

ובפרי מגדים )או”ח סי’ תמז משבצות זהב ס”ק יג( הסתפק במקרה שחתך בסכין חמץ דבר 

חריף ואחר כך חתכו בסכין של פסח האם נאסרה הסכין של פסח. צדדי הספק שלו 

הם האם בלוע לא יוצא בלי רוטב, או שמא לחריפות ודוחק יחד יש כח גדול יותר 

ומוציא את הטעם הבלוע אפילו בלי רוטב.

ובתוך דיונו כתב, “ולפי זה צנון בסכין בשר ואחר כך בסכין חלב אין נאסר סכין חלב”, 

)שם ס”ק לג(  ונשאר בצריך עיון. אך למעשה העלה להקל בדבר שכן באשל אברהם 

כתב “דאם חתך בסכין חמץ צנון וקרין בפסח דנאסר הצנון והקרין, ואחר כך חתך 

פסח  לסכין  רוטב  בלא  מאוכל  בלוע  דמבליע  אמרינן  לא  פסח,  בסכין  וקרין  הצנון 

או שהוא בספק, אלא הכריע  עיון  זה צריך  ולא כתב שדין  וחריף”.  דוחקא  ידי  על 

בשתיקה ומשמע שכך דעתו להלכה.

ואם נאמר כשיטה זו, נוכל לבאר את דברי השו”ע ורמ”א )בשם שבלי הלקט סי’ צו סע’ ד( 

שכתבו, “מי לימוניש שמביאים הגוים וכן חתיכות דג מליח שמביאים הגויים בחביות 

מותרים. מפני שמביאים הרבה ביחד ואף אם נאסרו מקצתן שנחתכו בראשונה עם 

סכין של גוים כבר נתבטלו באחרים הנחתכים אחר כך שאינן נאסרין כי כבר נתבטל 

טעם הסכין בראשונים ולכן כולם מותרים”.

‘חתיכה  נאמר  לא  למה  והביא(  ד”ה  סא  כלל  ק  אות  האותיות  )שער  הקדוש  השל”ה  והקשה 

נעשית נבלה’ והסכין נאסרת בחזרה מן הנחתך בה וכך אין פה היתר לעולם?

דלא  לומר  “יש  ד(,  צו סע’  סי’  על שו”ע  )אוצר מפרשים  יונתן  אייבשיץ במטה  הגר”י  ותירץ 

אמרינן בחורפא דצנון רק מבליע או מפליט, אבל מפליט ומבליע כאחת לא אמרינן, 

ואם כן אם נאסרו הנחתכים שוב אין לו כח להבליע בסכין, ואם כן שפיר יש לפסוק 

כפסק השו”ע”. מתבאר מדבריו שני דברים, ראשית שהוא סובר כאבן העוזר. שנית 
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שעל פי דבריו אפשר לומר שאף השו”ע ורמ”א סוברים כך ]אולם זה לא מוכרח שכן 

יתכן ויש עוד תירוצים לקושיית השל”ה[.

וביד יהודה )פירוש הארוך סי’ צו ס”ק כח( העלה גם הוא להקל כדבריהם מטעם שאין בלוע 

יוצא בלי רוטב. אלא שהוסיף שבמקרה שהסכין הראשון אינו נקי יש להחמיר, שהרי 

אין כאן נותן טעם בר נותן טעם, כי הדבר החריף קיבל טעם מן הממשות ולא מהכלי.

ובשו”ת מהרש”ג )ח”ג סי’ לט( הביא כמה טעמים להקל כדבריהם:

א. בגמרא מצינו רק שדוחק וחריפות מועיל להבליע בדבר החריף, אך לא מצאנו 

בשום מקום שדוחק מועיל לפלוט את הטעם שבלוע בחריף ולהוציאו לדבר אחר, 

ואפשר לומר שאין כח לדוחק וחריפות להוציא את הטעם הבלוע בחריף.

ב. מהאחר והאיסור עצמו אינו דבר חריף לא יכול לאסור, לפי שהכלל אומר ‘שאין 

הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור עצמו יכול לילך שם’. ביאור הדברים, 

האוסר  שהוא  החריף,  הדבר  את  חתכו  שבה  הראשונה  בסכין  )שבלוע  הבשר 

במקרה זה( אינו דבר חריף לכן מתקיים בו דין נותן טעם בר נותן טעם. לכן, למרות 

שהדבר החריף קיבל טעם בשר, אינו יכול להעביר את הטעם הזה לכלי אחר, כי יש 

כלל שאומר שדבר שנאסר מדבר אחר לא יכול לאסור יותר ממה שהדבר הראשון 

היה אוסר.

ג. כלי לא נאסר כלל מבליעה בלי רוטב.

ד. מאחר ומדובר בבליעה של כלי ממאכל, והרי לא אוכלים את הכלי עצמו, אלא 

דבר שיחתך בו או יבושל בו, יש להקל שהרי בכל מקרה יהיה כאן ‘נותן טעם בר 

נותן טעם’ ]עד כאן דברי שו”ת מהרש”ג[.

להלכה, הרבה פוסקים כדעת האבן העוזר להקל, ראה בהגהות הגאון רע”א )או”ח סי’ 

)יו”ד סי’ צה סע’ ב ד”ה הגה וריש  תנא ס”ק טו(, הגהות ברוך טעם )על המג”א שם( ובדעת תורה 

סימן צו(.
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מה. חיתוך בצל בסכין חלבית על צלחת בשרית או 
קרש חיתוך בשרי

כשחותכים דבר חריף, הטעם הבלוע בסכין נבלע בדבר החריף )ראה לעיל סי' מג(.

מה דין המשטח עליו חותכים את הדבר החריף? האם גם הוא מבליע בחריף? האם 

הוא בולע מהחריף?

בסכין  חריף  דבר  חתכו  אם  לכן  בחריף,  מבליע  המשטח  שגם  פסק  אדם  החכמת 

חלבית על קרש חיתוך בשרי, נאסר אותו מאכל, ממילא ודאי שאסור לעשות כך 

לכתחלה.

מגיע  לא  הסכין  של  הדוחק  ולדעתו  בזה,  להקל  כתב  יהושע'  ‘ספר  בשו"ת  מאידך 

לכלי התחתון ולכן לא נאסר החריףקלו.

דין המשטח, אם נאסר או לא, תלוי במחלוקת שראינו לעיל בין המגן אברהם לאבן 

העוזר. לדעת המגן אברהם לכאורה יש להחמיר שהמשטח נאסר. אך לדעת האבן 

העוזר המשטח מותרקלז.

— מקור הברכה —

קלו. כתב החכמת אדם )כלל נו סע’ ב( “ונראה לי דאם חתך עליו הרינ”ג ואוגרקעס 

חמוצים אפילו דיעבד אסור דדוחקא דסכינא וחורפא דמליח מפליט מן הכלי על כל 

פנים במקום החתך. ואף ששמעתי שמקילין בזה שאומרים דזה לא הוי דוחקא לא 

נראה לי כלל )שהרי בחולין גבי סכין ששחט בו אמרינן גם כן אגב דוחקא ע”ש ואף 

שאינו אלא חתך(”.

וכדעתו פסק גם הגר”ש קלוגר בשו”ת טוב טעם ודעת )תליתאי סי’ רטו(.

)פסקים וכתבים סי’ קכב הובא בדרכי תשובה סי’ צו ס”ק לז( הקל  לעומתם, בשו”ת ספר יהושע 

בזה ודעתו שאין הדוחק של הסכין מגיע לכלי עליו חותכים ולכן כלי זה לא מבליע 

בחריף שחותכים עליו.

גם במנחת פתים )להגר”מ אריק סי’ צו סע’ א( הביא את דברי שו”ת ספר יהושע ומשמע 

שסבר להקל כמותו.
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‘דבר חריף’ שכתב בשם  וס”ק רצ( הביא מספר  קי  י סע’  )פרק  למעשה בספר הכשרות 

‘גדולי ההוראה’ להחמיר בזה.

קלז. בדעת תורה )למהרש”ם סי’ צו סע’ א ד”ה ובדין( הביא גם כן את דברי שו”ת ספר 

יהושע אך נטה להחמיר כדעת החכמת אדם. אמנם הסתפק בזה ולא הכריע לאיסור 

מחמת שיטת האבן העוזר שהובאה לעיל שאין בכח החריף לאסור כלי אחר, ואם 

כן יש לומר שהסכין מבליעה בחריף, אך החריף לא יכול ליקח את טעמה ולהבליע 

בקרש החיתוך.

מו. מאכל חריף שבושל, לא נחשב מכאן ולהבא 
חריף

מאכל חריף שהתבשל, בטלה חריפותו. לכן אם טיגן בצל במחבת פרווה, ואחר כך 

חתכו )כשהוא צונן( בסכין חלבית, מותר לאוכלו עם בשר, לפי שהטיגון ביטל את 

חריפות הבצל ועתה הוא ככל שאר המאכלים שלא מקבלים טעם על ידי חיתוך.

אך יש מאכלים חריפים שגם אחרי בישול נשארים חריפים )כגון פלפל חריף( ולכן 

בכל דבר ראוי לבדוק את המציאות האם הוא נשאר חריף אחרי הבישול או לאקלח. 

זי"ע מעלה ספק מעניין. מה יהיה הדין במקרה בו בישל מאכל  מרן הגראי"ה קוק 

חריף בסיר בשרי ואחר כך ערבו את אותו מאכל עם מאכל אחר שאינו חריף ואת 

התערובת שמו בכלי חלבי ושהתה שם 24 שעות.

השאלה היא מדוע בדבר חריף לא אומרים נותן טעם בר נותן טעם.

אפשר לומר “שמה שנבלע על ידי דבר חריף, אף על פי שהוא טעם הוא דומה ממש 

לכל פרטיו לבעין”. מאידך אולי הסברה שאין ‘נ"ט בר נ"ט' בחריף היא “שיש בכח 

החריפות להוליך הטעם שלא יקלש" אבל לא שהחריף נחשב לבעין.

למעשה הוא מסתפק להקל בשאלה זו בהפסד מרובהקלט.
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— מקור הברכה —

אפילו  אלא  בסכין  חלוק  שאין  להיות  “ויכול  כתב,  ס(  )סי’  התרומה  קלח. בספר 

אינו בן יומו חשוב כבן יומו דאגב חורפיה דצנון או הירק דחריף מחליא ליה והויא ליה 

לשבח כדאמר גבי קורט של חלתית של עכו”ם דאסור אף על גב דכלי עכו”ם בחזקת 

שאינן בני יומן ואסר ליה בפרק אין מעמידין”.

בשאר  שכבשן  “וזיתים  תמז(,  סי’  )או”ח  הטור  כתב  התרומה  ספר  של  אלו  דברים  על 

ימות השנה ולא נזהרו בהם, לדעת בעל התרומה... חזרו הזיתים כולם חמץ... ונראה 

נזהרו  לא  אפילו  הסכין  בחתיכת  בהם  נזהרו  אם  התרומה  בעל  לדעת  דאפילו  לי 

לכובשן בקדירה חדשה אם אינה בת יומה מותרין כיון דבשעת כבישה נותן בהן מים 

בטל חורפייהו ולא שייך תו למימר מחליא להו”.

עולה מדבריו שכבישה מבטלת את החריפות. ובפשטות אם כבישה מבטלת חריפות 

ודאי שגם בישול מבטל חריפות.

ובבית יוסף )סי’ קיד( הביא את דברי הטור ומשמע שפוסק כמותו. וכן דעת רמ”א )סי’ 

קיד סע’ ח( שפסק “אבל אם נכבשו בכלים של עובד כוכבים מותרים דמאחר שיש מים 

עמהם כבר נתבטל חריפותם וכן כל כיוצא בזה”.

הש”ך )סי’ קיד ס”ק יג( מסייג את ההיתר של רמ”א ומצריך שהחריף הנכבש יהיה מיעוט 

והמים בהם נכבש הם מיעוט, החריף נשאר  ביחס למים, אך אם החריף הוא הרוב 

בחריפותו ולא מתבטל.

ובפרי מגדים )סי’ קח שפתי דעת ס”ק ט( כתב “אם נתבשל הבצל במים נתבטל חריפותו, 

י  מפרק  ראיה  שהביא  מה  אמנם  פשוט.  וזה  סח(  סי’  )ח”ב  שבעה  בנחלת  כתב  כן 

)סי’ צו שפתי דעת ס”ק א( שכתב  גם בפרי מגדים  וראה  יש לדחות”.  )משנה א(  דתרומות 

שיש מחלוקת בין הרמב”ם לרשב”א מפני מה ‘סלק’ נידון כחריף. האם בגלל שהוא 

אכן חריף )רמב”ם( או שמא מאחר והוא מושך טעם )רשב”א( וכתב שהנפקא מינא 

ביניהם היא במקרה בו בשלו את ה’סלק’, לרמב”ם בטלה חריפותו מחמת הבישול, 

אך לרשב”א לא בטל ממנו דין חריף מאחר שגם אחרי הבישול ה’סלק’ מושך טעם.

וכן כתב בשו”ת פנים מאירות )ח”א סי’ סד(, “דבר זה ידוע דכל דבר חריף כשנתבשל 

פקע חורפיה מיניה מיניה”.
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ובדרכי תשובה )סי’ צו ס”ק כ( כתב “ועיין בשו”ת גברי )סי’ י( ובספר יד אלימלך )סי’ צד( 

שכתבו דמלשון הנחלת שבעה מבואר דלאו דווקא כשנתבשלו הבצלים במים, דהוא 

הדין אם נתבשלו כעין צלי קידר בלי מים, בטל חורפייהו עיין שם. וכתב שם בספר 

יד אלימלך דזה צריכים לבאר מה שלא נזכר בפוסקים, כמה השיעור שנקרא מבושל 

לעניין זה דאמרינן דבטל חריפותו, אם צריך להיות מבושל לגמרי או לא. ועיין שם 

במה שכתב בזה והעלה דכל שנתבשל על כל פנים כמאכל בן דרוסאי דהיינו שליש 

בישולו55, בטל החריפות אבל קודם זה השיעור לא”.

ועוד פוסקים רבים סוברים כך, ראה בכף החיים )סי’ צו ס”ק יב(.

חידוש גדול בדין זה כתב הערוך השלחן )סי’ צו סע’ כ( וז”ל, “דבר חריף כשמשימין אותו 

במים נתבטלה חריפותו... וכן כשממתקין הדבר חריף בדבש או בצוקער נתבטלה 

שטמנו  בשר  עם  הרבה  בצלים  של  במאכל  פראג  חכמי  הורו  זה  ומטעם  חריפותו 

בערב  הבצלים  שמבשלים  לפי  דמותר  יומא  בת  שאינה  חלב  של  בקדרה  בשבת 

שבת מקודם במים ואחר כך משימין אותן בסיר הבשר ובטל חורפייהו ]הג”ר זלמן 

מרגליות ביד אפרים[. ומזה יש לדון לכל כיוצא בזה וכן יראה לי דדגים כשמבשלים 

בהרבה פלפלין והרבה בצלים מכל מקום ריבוי המים והדגים בעצמם מחלישים כח 

בחומץ  אותם  ומבשלים  חריף  כדבר  שהם  שסובר  למי  גם  הערינ”ג  וכן  החריפות. 

צנון  וכן  חריף.  כדבר  דינם  ואין  וההערינ”ג  החומץ  חריפות  ממתיק  הדבש  ודבש 

ובצלים כשמשימין בהם שמן או שומן בטלה חריפותן ]וראיה לזה מש”ע או”ח סימן 

שכא עיין שם בט”ז ומג”א ודו”ק[”.

לשיטתו צנון ובצלים שנותנים עליהם שמן או שומן, אינם חריפים ואפילו בלי טיגון או 

בישול, אלא בצונן. הראייה שכתב הערוך השלחן מאורח חיים סימן שכא היא כנראה 

מדברי השו”ע שם )סע’ ג - ה( שפסק, “אסור למלוח חתיכות צנון ארבע או חמש ביחד 

55. השיעור שהביא כאן למאכל בן דרוסאי - שליש בישול, לא מוסכם בראשונים. אמנם זוהי שיטת רש"י )שבת 

כ א( אולם לדעת הרמב"ם )הל' שבת פ"ט ה"ה( מאכל בן דרוסאי הוא חצי בישול ולא שליש.

ופסק השו"ע לחוש לכל אחת מהשיטות בדין דאורייתא.

והנה, אם נאמר שהדין שאין היתר 'נותן טעם בר נותן טעם' בחריף הוא מדאורייתא, היה צריך להחמיר כאן. אך 

דבר זה כלל לא מוסכם, ויתכן לומר שדין זה הוא רק מדרבנן. ובפרט כשמדובר בשאר דברים חריפים שאינם 

'חלתית', שיש סוברים שכלל אין בהם איסור. לכן נראה שודאי אפשר להקל ולהחשיב שהדבר אינו חריף כבר 

בשליש בישול.
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מפני שנראה ככובש כבשים... אסור למלוח בשר מבושל או ביצה להניחה”.

וכתב הט”ז )או”ח סי’ שכא ס”ק א( “ועדיין צריך עיון במנהגנו שחותכין בשבת צנון דק דק 

ונותנין אותו בקערה ומולחין אותו ושופכין עליו חומץ ואוכלים אותו, הא דמיא זה 

להרבה חתיכות דאסור אפילו אם אוכל מיד, ואין היתר אלא דרך טיבול כל אחד בפני 

עצמו? ונראה דהטעם דכיון דאין מניחין אותו כלל להזיע אלא שופכין שם החומץ 

וגם מינים אחרים, לא דמי לעיבוד”.

הרי שנתינת משקה על דבר חריף גורמת לזה שלמרות ששמים עליו מלח אין בזה 

עיבוד אוכלים.

אסור  סעודה  אותה  לצורך  אפילו  “צנון  כתב  ז(  ס”ק  שכא  סי’  )או”ח  אברהם  המגן  גם 

לעשות  רגילים  דהא  חיין,  אוגרעק’’ס  למלוח  דאסור  הדין  דהוא  לי  ונראה  )למלוח(. 

מהם כבשים ועוד דהמליחה מועלת להן והוי כצנון והוא הדין כל כיוצא בזה. ומיהו 

כשנותן שמן תיכף, שרי”.

מבואר מדבריו כפי שהתבאר לעיל מן הט”ז שבכח השמן לבטל את יכולת המלח 

להשפיע על הדבר החריף, כלומר השמן מבטל את החריפות.

בדרכי תשובה )סי’ צו ס”ק כ( הביא את דברי הערוך השלחן וחלק עליו וכך כתב, “אבל 

לא  אבל  באוכלין  עיבוד  לעניין  מיירי  שם  כי  ראיה,  שום  משם  שאין  יראה  המעיין 

נזכר שם שעל ידי השמן בטלה החריפות מהן. ולא דמי לבארש”ט שמלבנים בביצים 

דקיימא לן דבטל החריפות, דדבר לח שאני שנבלל ונתערבו הביצים עם הבארש”ט. 

מה שאין כן בבצלים וצנון שהם דברים גושים ואין מערבים עם השומן, רק השומן 

מונח עליהם. ואיך נקלש פנימיות טעם הבצלים או הצנון על ידי השומן שעליהם? 

לכן ברור לענ”ד שאין לסמוך על דבריו להקל בזה”.

אמנם אחרי שראינו את שיטת המתירים, יש לציין שבכף החיים )סי’ צו ס”ק יב( הביא 

נשאר  חריף  דבר  בישול,  אחרי  שגם  שפסק  ו(  או  צו  סי’  טייב  )למוהר”י  השולחן  מערך 

בחריפותו והביא לזה ראיה משו”ת הרשב”א )ח”א סי’ תצז(. לכן העלה הכף החיים, “ועל 

כן נראה דיש לילך בזה אחר הראות. כי יש דברים חריפים דאפילו אחר בישולם עדיין 

בחריפותן כמו פלפלין וכדומה, ויש שעל ידי בישול הולך חריפותן כמו בצל וסילקא 

וכדומה. וגם בזה הוא דווקא לאחר שנתבשלו היטב, אבל אם עדיין לא נתבשלו היטב 

עדיין הם בחריפותן, ועל כן הכל לפי הראות”.
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נג(, “מסתפקנא בהך כללא דאין  )דעת כהן סי’  זי”ע  קלט. כתב מרן הגראי”ה קוק 

בדבר חריף משום נותן טעם בר נותן טעם, אם נאמר שמה שנבלע על ידי דבר חריף, 

אף על פי שהוא טעם הוא דומה ממש לכל פרטיו לבעין, או שלעולם הוא רק טעם 

אלא שיש בכח חריפותו יכולת להוליך הטעם שלא יקלש, על ידי שמוליכו מהרה או 

שומרו מהפסד וכיוצא בזה”. 

ביאור דבריו - הרב מסתפק מדוע בדבר חריף אין היתר ‘נותן טעם בר נותן טעם’. 

מצד אחד אפשר לומר שטעם שנבלע בדבר חריף הרי הוא כגופו של הדבר, שלמרות 

שיש כאן רק טעם מהבשר, הדבר החריף נחשב כתבשיל שבושל עם בשר. מצד שני 

אפשר לומר שהבצל לא נחשב כממש בשר, אלא יש בו רק טעם, אלא שלחריפות 

יש כוח לשמור על הטעם שלא יחלש או יתקלקל.

יש לציין שמהמחלוקת שלמדנו בין המגן אברהם לאבן העוזר, האם יש בכח הדבר 

החריף לאסור את הסכין השניה, נראה שהם הבינו שיש כאן רק טעם שהרי הדיון 

ביניהם היה האם החריף מבליע את כל הטעם שיש בו בסכין השניה או שרק חלק 

מהטעם שיש בו. ואילו היו מבינים שהחריף הוא כמו ‘ממשות’ ודאי שאפילו אם נתן 

רק קצת מטעמו היינו אוסרים את הסכין השניה.

ואולי אפשר לומר שבזה נחלקו המגן אברהם והאבן העוזר, שהמגן אברהם סובר 

שהוא כממשות והאבן העוזר טוען שהוא רק טעם.

ממשיך הרב ומבאר מה הנפקא מינא בספק זה, “בשלו דבר חריף בקדרה של בשר 

שנתבטלה  עד  חלב,  של  בקדרה  שהיה  חריף  שאינו  דבר  עם  אותו  ערבו  כך  ואחר 

חריפות החריף גם כן, ושהה כדי כבישה בכלי חלב הנ”ל שאינו בן יומו”.

ומבאר הרב שעל התבשיל ודאי אין שאלה והוא מותר, שהרי התבשיל הונח בכלי 

שאינו בן יומו ונותן טעם לפגם מותר בדיעבד. אך על הכלי יש להסתפק האם נאסר.

אם נאמר שהחריף הוא כממשות הרי נכבש דבר בשרי בכלי חלבי והכלי נאסר. אך 

אם נאמר שבדבר החריף אין ממשות אלא רק טעם, הרי התבטל טעמו של הדבר 

החריף במה שהיה בקדרה החלבית, והקדירה מותרת.

ומסקנתו היא “ובמקום הפסד מרובה אולי יש להקל. דיש אומרים דנותן טעם בר 

דאוסר  דינא  הך  עיקר  על  חולקים  מאחרונים  יש  וגם  דרבנן,  הוי  בחריף  טעם  נותן 

כצד  לפשוט  שהביא  דבריו  בהמשך  שם  ]ראה  טעם”  נותן  בר  טעם  נותן  בחריף 

הראשון וביאר למה אינו פשוט ואפשר לומר בדברי רמ”א גם כצד השני[.
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מז. אפיית לחם חלבי

חז"ל גזרו שלא לאפות פת חלבית או בשרית. טעם הגזירה הוא, שמאחר ורגילים 

לאכול פת גם עם חלב וגם עם בשר, עלולים לטעות ולאכול את הפת החלבית עם 

בשר או להיפך. הגזרה חמורה כל כך, שאם עבר ואפה פת חלבית או בשרית, הפת 

אסורה באכילה.

אמנם ישנם שני אופנים בהם ניתן לאפות פת חלבית או בשרית:

א. לדעת רש"י התירו לאפות מעט פת שתגמר בסעודה אחת )לשיטת השו"ע( או 

ביום אחד )לשיטת רמ"א(.

ב. לדעת הרי"ף התירו אם עושה שינוי בצורת הפת ובכך יש היכר שהיא חלבית או 

בשריתקמ.

- את השינוי יש לעשות לפני אפיית הפת, אם  יש סייג  והרי"ף  לתנאים של רש"י 

הפת כבר נאפתה לא מועיל לעשות בה סימן מאחר וכבר נאפתה באיסור, כמו כן לא 

מועיל לחלק את הפת לאנשים רבים על מנת שתגמר באותה סעודה, כי יש להכין 

את העיסה מראש בכמות קטנהקמא.

— מקור הברכה —

קמ. במסכת פסחים )ל א( למדנו, “אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת 

כולה אסורה מפני הרגל עבירה, כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל 

הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור”. ובהמשך הגמרא )שם לו א( למדנו, “כדאמר 

להו רבי יהושע לבניה, יומא קמא לא תלושו לי בחלבא מכאן ואילך לושו לי בחלבא. 

והתניא אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה? אלא 

הכי קאמר יומא קמא לא תלושו לי בדובשא מכאן ואילך לושו לי בדובשא. ואיבעית 

אימא לעולם בחלבא כדאמר רבינא כעין תורא שרי הכא נמי כעין תורא”.

]תרגום: אמר רבי יהושע לבניו. ביום הראשון אל תלושו לי את העיסה בחלב, אחריו לושו לי בחלב. וקשה שהרי 

שנינו אין לשים את העיסה בחלב ואם לש הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה? אלא כך אמר להם רבי יהושע 

ביום הראשון אל תלושו לי בדבש ואחריו לושו לי בדבש. תירוץ אחר הוא שרבי יהושע אמר לבניו ללוש בחלב 

באופן שמותר, כדעת רבינא שאומר ש’כעין תורא’ מותר[.
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מגמרות אלו למדנו שני דברים:

א. אסור ליצור לחם חלבי או בשרי מחמת הרגל עבירה, כלומר שיאכלו את הלחם 

עם המין הנגדי ]חלבי או בשרי[ )רש”י שם ד”ה אין(.

וכך נפסק להלכה ברמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ב(, “אין לשין העיסה בחלב 

ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה, שמא יאכל בה בשר, ואין טשין את 

התנור באליה ואם טש כל הפת אסורה עד שיסיק את התנור שמא יאכל בה חלב”. 

וכך פסקו גם הרי”ף )פסחים ח א, חולין לח א( והרא”ש )חולין פ”ח סי’ כא( ועוד ראשונים 

)ראה בית יוסף סי’ צז(.

ב. אם עשה את הלחם ‘כעין תורא’ מותר.

הראשונים חלוקים מה פירוש המילים ‘כעין תורא’. רש”י פירש )שם ד”ה כעין( “כעין 

תורא, מעט כעין של שור מותר ללוש בחלב, דאכיל ליה מיד בבת אחת, ולא משהי 

ליה דלינשי שנילוש בחלב”. גם רבינו חננאל פירש כרש”י ש’כעין תורא’ משמעותו 

ומאחר  בשר  עם  לאוכלו  שיבואו  חשש  אין  זה  באופן  לחם,  מעט  שמכינים  היא 

ויגמרו את כולו.

הרי”ף )פסחים ח א( כתב, “ואי שני להו ועביד להו כעין תורא שרי דכיון דשני בהו מידע 

ידיע דלהיכרא עבד להו הכי, דלא ליתו בהו לידי תקלה ולפיכך מותרין”. ביאור דבריו 

ש’כעין תורא’ הוא שינוי בגוף הפת ועל ידי השינוי ידעו שהפת היא חלבית או בשרית 

ולא יטעו ויאכלוה עם המין הנגדי.

כך פסק גם הרמב”ם )שם( “ואם שינה בצורת הפת עד שתהיה ניכרת כדי שלא יאכל 

בה לא בשר ולא חלב הרי זה מותר”

וכן פסק המאירי )פסחים ל א(, “ואם עשה סימן לעצמו בגריסין של פת זו עד שכשרואה 

את הפת הוא זכור שבחלב לשו או טש את התנור באליה הרי זה מותר והוא שכתבו 

גדולי הפוסקים בזו ואי שנינהו ועבדינהו כעין תורא שרי רוצה לומר קטנים כדמות 

עין השור והוא הדין לשינוי אחר כל שיש היכר בדבר”.

שינה  “ואם  ע”ב(,  פו  ש”ד  ב”ג  )הקצר  הבית  בתורת  כתב  שכן  לדון  יש  הרשב”א  ובדברי 

בצורת הפת ועשה כעכין קטנים כעין השור מותרת, שהרואה יודע שלא שינו צורתו 

אלא להיכר בעלמא וישאל ויאמרו לו”, ומשמע שלשיטתו דווקא בקטנים מותר אבל 

לפת גדולה לא מועיל שינוי, וזהו תנאי שלא נזכר בדברי הרמב”ם והרי”ף.
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סובר  )הרשב”א(  שהוא  מדבריו  “נראה  וכתב,  זה  על  העיר  ב(  ס”ק  צז  )סי’  ובדרישה 

שצריך לעשות עוגות קטנות וגם לצייר עליהן בצורות. וקצת קשה מנא ליה לומר 

ועל  הרי”ף  פירוש  על  ליה  שקשה  הרי”ף.  דברי  כן  מבאר  שהוא  לומר  ואפשר  כן? 

פירוש רש”י, אם רצו חכמים לומר שמותר לעשות עוגה קטנה כפירוש רש”י למה 

נתנו שיעור דוקא כעין תורא, על כרחך פירושו שרצו לומר שצריך לצייר עליו צורות 

כעין  צורות  דווקא  זה קשה למה  לפירוש  ולפי שגם  כפירוש הרי”ף,  כעין של שור 

שור, לכן ביאר גם הוא כפירוש רש”י ורוצה לומר דתרוויהו צריכין, ולכן אתי שפיר 

דנתנו חכמים שיעור כעין תורא שהוא דבר שמרומז בו תרווייהו שיהא קטן ושיהא 

בו צורה לסימן”.

למעשה העלה בהגהות שערי דורא )סי’ ס ס”ק ב( בשם מהרא”י ששני הפירושים נכונים 

להלכה, לכן בין אם עשה מעט ובין אם עשה שינוי או סימן, הפת מותרת באכילה.

וכך פסק השו”ע )סי’ צז סע’ א(, “אין לשין עיסה בחלב, שמא יבוא לאכלה עם הבשר. 

ואם לש, כל הפת אסור, אפילו לאכלה לבדה. ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת 

אחת, או ששינה צורת הפת שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר, מותר. כיוצא בו, אין 

אופין פת בתנור שטחו באליה, ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב”.

גם בשומן לכבוד  נוהגין ללוש פת עם חלב בחג השבועות,  “ולכן  )שם(  וכתב רמ”א 

שבת, כי כל זה מחשב כדבר מועט, גם כי צורתן משונה משאר פת”.

הרי ששני ההיתרים גם של הרי”ף וגם של רש”י נפסקו להלכה.

“ודוקא ששינה בשעת אפיה, אבל  )סי’ צז חידושים ס”ק ה(  קמא. כתב החוות דעת 

לחלקו  מועיל  אינו  וכן  נאסר.  שכבר  כיון  מרובה,  לפת  שינוי  מועיל  אינו  כך  אחר 

להרבה בני אדם שיגיע לכל אחד דבר מועט, אסור כיון שכבר נאסר”.

אך בפלתי )סי’ צז ס”ק א( כתב “ושמעתי שזקני אבי אמי הגאון המפורסם מהור”ר ליב 

צונץ ז”ל הורה בפת שזבה תחתיו חלב, שכולו אסור, וצוה לחלקם לבתים לכל בעל 

בית ככר אחד, ואם כן מאי שנא מאלו אפה תחלה דבר מעט דמותר, הוא הדין ביש 

בכל בית רק דבר מועט, דתו איכא היכרא, וצריך עיון. ואם יש מקום עוד צידד להקל 

כדאי לסמוך עליו”.

והפרי מגדים )סי’ צז שפתי דעת ס”ק א( חלק עליו וכתב שאי אפשר לחלק לרבים והפת 

)ל ב( שאמרה “אין טשין את  אסורה. והביא ראייה לדבר מהגמרא במסכת פסחים 
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דברי  ולפי  התנור”,  את  שיסיק  עד  אסורה  כולה  הפת  כל  טש  ואם  באליה  התנור 

הפלתי למה אסורה? הרי אפשר לחלקה לאנשים רבים? אלא ודאי שאין היתר זה 

נכון והשינוי צריך להעשות בזמן שהיא עדיין עיסה )כלומר לפני האפייה(. ומלשון הפתחי 

תשובה )סי’ צז ס”ק ג( נראה שסובר להלכה כדעת החוות דעת והפרי מגדים.

מח. אפיית עוגות, עוגיות ובורקסים חלביים

‘פת' חלבית או בשרית, עוגות או  )סי' מז( שיש איסור לאפות  למרות האמור לעיל 

עוגיות חלביות מותר לאפות. טעם ההיתר הוא שלא רגילים לאכול עוגות או עוגיות 

עם מאכלים בשרייםקמב.

בשרי,  רוטב  או  בשר  עם  לאוכלם  שרגילים  לו  דומים  מאפים  או  בבורקס  ממילא 

אסור לאפות חלבי ויש לעשות סימן באפייה או לאפות מעט שיגמר באותה סעודה 

או באותו יוםקמג.

— מקור הברכה —

קמב. ראינו לעיל את הגמרא שאמרה שאם לש פת בחלב כל הפת אסורה מפני 

הרגל עבירה, כלומר חז”ל קנסו את העובר על דבריהם ואסרו את הפת הזו, גם ראינו 

שכך פסקו הראשונים.

האם גזירה זו של חז”ל הייתה רק על פת או שהיא גם על דבר שרגילים לאוכלו או 

עם בשר או עם חלב?

מדברי הט”ז )סי’ צז ס”ק א( מתבאר שלדעתו הגזירה הייתה על כל דבר. שכן הט”ז דן 

על מדוכה שדכים בה בשמים ואוכלים אותם לפעמים עם בשר ולפעמים עם חלב, 

“ופעם אחת דכו שם שום עם מרק של שומן אווז ואחר כך מחזירים אותו הרוטב 

על האווז”, וכתב הט”ז לאסור את השימוש במדוכה מכאן ולהבא אפילו אם מתכנן 

לאכול עם בשרי, מחשש שמא יאכל עם חלבי. מפורש בדבריו שהבין שגזירת חז”ל 

הייתה לא רק על פת אלא על כל דבר שדרכו לאכול עם המין הנגדי.
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הפרי חדש )סי’ צז ס”ק א( חלק על הט”ז וכתב על דבריו, “ולא נהירא דשאני הכא דסתם 

לחם עשוי לאכול עם בשר ועם חלב ואין דרך לייחד לחם לחלב לבדו ולחם לבשר 

לבדו ולפיכך יש לגזור שמא יבוא לאכלה עם בשר, אבל דברים אחרים כגון מדוכה 

דכין  התבלין,  כשדכין  וכן  לחלב  מיוחדין  ומהם  לבשר  מיוחדין  מהם  שיש  וכיוצא 

התבלין שרוצין לאכול עם בשר במדוכה של בשר והתבלין שרוצין לאכול עם חלב 

דכין במדוכה של חלב לבדו עף על פי שהוא מתחילה לא ייחדה לא לבשר ולא לחלב 

אלא הייתה מיוחדת לבשמים, מכל מקום כשחוזר ומייחדה לבשר לבד מיזהר זהיר 

בה”.

אין לשאול למה פסקנו בסימן  “ולכן  ב(,  צז סע’  )סי’  וכך פסק להלכה בערוך השלחן 

שנדוכו  בתבלין  וכן  בחלב  לאכלו  שאסור  בשר  של  בסכין  שחתכו  בצנון  הקודם 

במדוכה של בשר שאסור לאכלן בחלב ובבשר מותר ולא גזרינן שמא יבא לאכלם 

בחלב. דפת שאני דעל הלחם יחיה האדם אבל בשארי דברים לא גזרינן.

ויש מי שאומר הטעם במדוכה מפני שהיא מיוחדת לבשר ולא אתא למיטעי אבל 

לא  אינה  שהמדוכה  לחלב  בין  לבשר  בין  בהן  ומשתמשין  תבלין  בה  שדכין  מדוכה 

אווז אסור להשתמש עוד  ואירע שדכו שם שום עם שומן  ולא של חלב  של בשר 

באותה מדוכה אפילו בשל בשר גזירה שמא ישתמש בה בשל חלב ומחוייב להגעילה 

ולהשיבה לקדמותה )ט”ז ס”ק א( וחלקו עליו כל הגדולים דחז”ל לא גזרו רק על הלחם 

לבדו )פר”ח ומנ”י וח”ד( וכן עיקר”.

ומאחר והגזירה היא רק על פת )כי דרך לאוכלו עם כל דבר( כתב בשו”ת מהרי”ט )ח”ב יו”ד סי’ 

יח( “ועל הגלוסקאות של ‘אלחש”ו’ בכל ענין איני רואה בהם בית מיחוש אפילו היה 

בנותן טעם לפי שאין דרך לאכלן עם גבינה מאחר שממולאים במיני מתיקה”.

ג(  נ סע’  )כלל  צז ס”ק א(, החכמת אדם  )סי’  והביאו את דבריו כמה פוסקים, הפרי חדש 

שכתב, “ודוקא פת שעומד לאכול עם בשר ועם חלב אבל מה שאין דרך לאוכלו רק 

לקינוח או עם משקה מותר ולא חיישינן שיאכלנו אחר שאכל בשר או גבינה דכולי 

האי לא חיישינן”, הפתחי תשובה )סי’ צז ס”ק ג( הערוך השלחן )סי’ צז סע’ ז( והכף החיים 

)סי’ צז ס”ק טו(.

)ואחריו כל הפוסקים הנ”ל( שהחשש בפת בשרית הוא  בהמשך תשובתו כתב המהרי”ט 

רק שיאכל יחד איתה חלב אבל לא חוששים לשמא לא ימתין אחריה שש שעות וכן 

בפת חלבית החשש שיאכל עם בשר ולא שיאכל אותה אחרי אכילת בשר.
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מהר”ם  מדברי  “והנה  ו(,  ס”ק  צז  ס’  הארוך  )פירוש  יהודה  היד  כתב  בדבריו  זו  נקודה  על 

הובאו בהגהות שערי דורא סי’ עו דהוכיח מכאן דאף אם נחמיר גבי נותן טעם בר 

נותן טעם בבישול או בצלי שלא לאוכלו עם גבינה, מכל מקום מותר לאכול אחריו 

גבינה מהא דאמר רבא )פסחים ל א( דלמא אתי למיכל בכותח, ולא קאמר דילמא אתי 

למיכל אחריו חלבא. אם כן זה בדברי רבא דלא איירי אלא בתנור שטשו באליה דהוי 

נותן טעם בר נותן טעם, אבל בברייתא דאמרינן אין לשין את העיסה בחלב אמרינן 

באמת סתם משום הרגל עבירה, ושפיר יש חשש אף אם יבא לאכול אחר בשר”.

שיכול  בדבר  אלא  אסרו  שלא  לומר  ואפשר  מאחר  בזה  מסתפק  הוא  למעשה  אך 

דאורייתא  לאיסור  כלל  מגיעים  לא  הרי  בהמתנה  אך  דאורייתא  לאיסור  להגיע 

ואפשר שלא גזרו.

לעשות  נהגו  ובטורקיאה  הצבי  “בארץ  טז(  ס”ק  )שם  החיים  הכף  כתב  קמג. 

‘בוריקא”ס’ ממולאים בבשר וכן עושים מלאות ביצים או ירק וגבינה וכיוצא. והמנהג 

על הרוב לעשות של גבינה בשינוי על דרך כעין תורי וצריך להזהיר על זה, ברכי יוסף 

בשיורי ברכה אות ב, וצריך לומר דשל בשר הם ניכרים אבל של גבינה דמעורבים עם 

ירק צריך שינוי שמא יבא לאכלם עם בשר”. ועיקר הסברה לאיסור היא שגם בורקס 

נקרא ‘פת’ אף על פי שהוא פת הבאה בכסנין.

ומדברי היד יהודה )פירוש הארוך סי’ צז ס”ק ו( עולה שיש לאסור מצד שגזרו לא רק על 

פת אלא על כל דבר שדרכו לאכול עם בשר. שכתב, “גם מבואר בדברי מהר”ם שם 

דלאו דווקא בפת חששו לזה דהוא הדין בכל דבר, דמקשה על רש”י דאוסר ביצים 

שנתבשלו במחבת חולבת לתת בתבשיל של בשר, אמאי אינו אוסרן לגמרי כמו כאן, 

לתקלה  מרובה  לזמן  לחוש  יש  טובא  דאיכא  בפת  דדוקא  תורא,  כעין  דהוי  ומשני 

עיין שם. אם כן מבואר דלאו דווקא בפת אלא בכל דבר שדרכו לתתו בין בבשר בין 

בחלב”.
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מט. כלי פרווה שנהיה חלבי או בשרי האם צריך 
הגעלה?

כלי שרגילים לבשל בו ‘פרוה' ופעם אחת בשלו בו בשרי או חלבי, האם צריך הגעלה? 

לכאורה יש לחשוש שמאחר ורגילים לאכול את המתבשל בו בין עם בשר ובין עם 

חלב, גם עתה שנהיה בשרי או חלבי יבוא לאוכלו עם בשר או חלב.

מטעם זה כתב הט"ז להצריך הכשר לכלי פרוה שנהיה בשרי או חלבי.

אך למעשה רוב הפוסקים חלקו עליו משני טעמים:

א. הגזרה לא הייתה אלא בדבר שדרכו לאכול עם בשר או חלב, ולא בסתם.

ב. אפילו אם יאכל את הפרוה שהתבשל בסיר זה עם בשר לא יעבור איסור בדיעבד 

שהרי זה ‘נותן טעם בר נותן טעם'קמד.

— מקור הברכה —

בשמים  בה  שדוכין  דמדוכה  לי  נראה  “מזה  א(,  ס”ק  צז  )סי’  הט”ז  כתב  קמד. 

ומשתמשין הבשמים הן עם בשר והן עם חלב ופעם אחת דכו שם שום עם מרק של 

שומן אווז ואחר כך מחזירין אותו הרוטב על האווז, נראה לי שאותה מדוכה אסורה 

דכאן  דומיא  בחלב  לאכול  יבוא  שמא  בבשר  לאכול  אפילו  בשמים  עוד  בה  לדוך 

וצריכה הכשר דוקא. ואפילו דיעבד אסור בלא הכשר כמו הפת דכאן ולא דמי למה 

שכתוב בסי’ צו סעיף ג תבלין שנידוכו במדוכה של בשר אסור בחלב אבל עם בשר 

מותר שם מיירי שהמדוכה מיוחדת לבשר דוקא ואין לטעות שם כן נלע”ד פשוט”.

וכאמור לעיל הפרי חדש )סי’ צז ס”ק א( חלק עליו וכתב, “ולא נהירא דשאני הכא דסתם 

לחם עשוי לאכול עם בשר ועם חלב ואין דרך לייחד לחם לחלב לבדו ולחם לבשר 

לבדו ולפיכך יש לגזור שמא יבוא לאכלה עם בשר, אבל דברים אחרים כגון מדוכה 

דכין  התבלין,  כשדכין  וכן  לחלב  מיוחדין  ומהם  לבשר  מיוחדין  מהם  שיש  וכיוצא 

התבלין שרוצין לאכול עם בשר במדוכה של בשר והתבלין שרוצין לאכול עם חלב 

דכין במדוכה של חלב לבדו אף על פי שהוא מתחילה לא ייחדה לא לבשר ולא לחלב 
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אלא הייתה מיוחדת לבשמים, מכל מקום כשחוזר ומייחדה לבשר לבד מיזהר זהיר 

בה”.

וכאמור לעיל כך דעת רוב הפוסקים.

ובדעת תורה למהרש”ם הביא בשם הגהת מהרש”ק, שכל מה שהחמיר הט”ז הוא 

‘נותן טעם בר נותן טעם’,  במדוכה מאחר ובה דכים דבר חריף ולא שייך בה היתר 

מחמת  להתיר  יש  בשר,  בה  בישלו  אחת  ופעם  מים  לחימום  שעשויה  בקדרה  אך 

שמשתמשים בה רק למים ואף אם ישתו את המים עם חלב הרי יש כאן כמה נותני 

טעם, ויש אומרים שמותר לכתחלה.

נ. יחוד חצובות כיריים נפרדות לבשרי וחלבי

ברוב המטבחים כיום מקובל להשתמש באותן כיריים בין לבישול חלב ובין לבישול 

בשר.

המתבשל  מן  טעם  בולעות  שהכיריים  לחשוש  יש  שהרי  תמיהה  מעורר  זה  דבר 

עליהם, ואם כן הרי הן בלועות מחלב או בשר ואיך ניתן לבשל עליהן אחר כך תבשיל 

נגדי?

שלש תשובות בדברקמה:

א. אוכל שגולש לכיריים נשרף מיד וטעמו נפגם.

ב. גם אם יש בליעת טעם, הרי טעם לא עובר מכלי לכלי ללא נוזל ביניהם.

ג. מאחר והאש שולטת תדיר בחצובה - החצובה מתלבנת כל הזמן וזהו הכשרה.

על  אם  לדוגמא  תקלות,  לגרום  עלול  זה  באופן  בחצובות  שימוש  זאת,  למרות 

החצובות יהיה ממשות ועליה יונח הסיר - יאסר, וכדומה.

לכן למרות שמותר להשתמש באותן כיריים לבשר וחלב, יש שכתבו שראוי לייחד 

כיריים נפרדות לבשרי ולחלביקמו.
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— מקור הברכה —

קמה. כתב הדרכי משה )או”ח סי’ תנא ס”ק ד( בשם המהרי”ל שחצובה צריכה ליבון. 

וכך פסק במפה )או”ח סי’ תנא סע’ ד(. המשנה ברורה )שם ס”ק לד( ביאר את טעם הדבר 

“לפי שלפעמים נשפך עליה עיסה ונבלע בה טעם חמץ על ידי האור”.

לכאורה כך צריך להיות הדין גם לגבי בשר בחלב, שהרי יש לחשוש שמא נשפך על 

החצובה בשר ואחר כך חלב והרי היא בלועה מבשר בחלב ועלולה להבליע איסור 

בכלים או מאכלים שיתבשלו עליה.

אך כתב היעב”ץ במור וקציעה )סי’ תנא ד”ה כתוב במהרי”ל(, “ותמוה בעיני דלמאי ניחוש 

לה, דאפילו אם תמצא לומר שנשפך עליו חמץ לפעמים, הא קיימא לן אין כלי בולע 

בית  לה  אין  רגלים  שלש  בעלת  עגולה  דריפו”ס(  )שקורין  זו  וחצובה  רוטב,  בלי  מחברו 

הוא  הרמ”א  והא  עשויה.  קומקום  או  קערה  קדרה  עליה  להעמיד  רק  כלל,  קיבול 

)סי’ צב וצג( בשתי קדרות נוגעות זו בזו שאינן אוסרות. וכן דייק בש”ך  דפסיק ביו”ד 

)ס”ק ה(. וגדולה מזו שמענו לו בהג”ה שם דמתיר במחבת של חלב על קדרה של בשר, 

הכי  אפילו  קצת  בודאי  ומפעפע  שתחתיה  מהקדרה  לה  עולה  שהזיעה  פי  על  אף 

 - היה  ואפילו  שיפעפע,  בעין  דבר  שום  שם  שאין  הלז  בכלי  שכן  כל  לדידיה,  שרי 

האש שרפו. ואם תמצי לומר להצריכו הכשר משום חומרא דחמץ, הלא דיה בהגעלה 

מאחר שאף היא אינה אלא חומרא יתרה בודאי”.

ומעיקר  רק חומרא לכתחלה,  הוא  )שם( כתב שדינו של הרמ”א  ברורה  גם המשנה 

הדין אין צורך להכשיר את החצובה לפסח משני הטעמים שכתב היעב”ץ, כלשונו: 

“דבאמת שתי קדרות הנוגעות זו בזו אין יוצאת הבליעה מזו לזו כמבואר ביו”ד, וגם 

יש לתלות שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו כיון שבכל שעה היא על האש”.

לכן מסיק המשנה ברורה, שעל מנת להכשיר חצובה לפסח די בליבון קל ובדיעבד 

אם לא ליבן אין להחמיר כלל.

מדברים אלו עולה, שלגבי בשר בחלב אין לחשוש, ומותר להשתמש באותה חצובה 

כט(  ס”ק  צב  )סי’  הט”ז  מדברי  כן  לדקדק  ואפשר  חלב.  לבישול  וגם  בשר  לבישול  גם 

שכתב, “נראה לי להתיר באם אפו בתנור פלאדי”ן של חלב ואחר כך באותו מקום 

רותח הושיבו שם קדרה ובתוכו בשר, דכל שאין החלב בעין במקום ההוא בתנור הוי 
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כקדרה של חלב, ושתי קדירות לא אסרי אהדדי”. וכן מדבריו בסי’ צז )ס”ק ג( שכתב, 

“נשאלתי, באשה שאפתה פלאדי”ן של גבינה בתנור על קרקע שלו בלא כלי, ואחר 

והשבתי  הפלאדי”ן.  שהיה  המקום  אותו  על  רותחת  בשר  של  קדרה  שם  שמה  כך 

שמבשלין  מקדירה  גרע  לא  החלב  מן  שבלעו  תנור  של  דחרסי  איסור,  כאן  שאין 

בתוכה חלב ונגעה בקדירה של בשר, דאין שם איסור, כמו שכתבו הפוסקים בשתי 

קדרות שנוגעות זו בזו”.

דלא  בזה,  עיון  צריך  “ולי  וכתב,  הט”ז  על  חלק  א(  ס”ק  צז  )סי’  הכסף  בנקודות  הש”ך 

דמי לשתי קדרות דהתם האיסור הוא בלוע בקדירה אבל הכא האיסור מבחוץ על 

התנור”. מדבריו עולה שהוא מסכים לעקרון שאם אין ממשות אלא רק בליעה היא 

לא עוברת מכלי לכלי ללא רוטב ויהיה מותר. ואכן הפרי מגדים )משבצות זהב סי’ צב ס”ק 

כט( מעיר על דברי הט”ז שעל מנת להתיר צריך שמקום שעליו מניחים את הקדרה 

יהיה יבש לגמרי והביא שם שהמנחת יעקב )כלל נו ס”ק כב( כתב שהט”ז לא מתיר אלא 

במקום שהכלי מקונח ויבש.

בשר,  ובין  חלב  בין  חצובה  אותה  על  לבשל  שמותר  עולה,  הנ”ל  מכל  פנים  כל  על 

באופן שמקפידים על תנאים מסויימים )שיבוארו לקמן בסי’ נא(.

החכמת אדם )כלל עד סע’ ד( חולק על הט”ז והש”ך, לדעתו חומרת הרמ”א לגבי חצובות 

נכונה גם בשאר איסורים ולא רק בחמץ בפסח. אלא שבשו”ת אגרות משה )יו”ד ח”א 

סי’ נט( כתב על דבריו שהם תמוהים מאד וז”ל, “ודאי תמוה מאד דאף במה שהחמירו 

בפסח נשאר הפרי מגדים בצ”ע. ואולי מצד קושית הפרי מגדים שאין שייך להחמיר 

בפסח יותר דכיון שב’ קדרות שנגעו אין בולעין זה מזה אף משהו ליכא, משמע לו 

מזה להחכמת אדם דגם בשאר איסורין החמירו דחצובה שאני שאפשר שבולע. אבל 

אין ידוע לזה שום טעם ומוכרחין לומר דבחמץ הוא חומרא בעלמא להרחקה משום 

דלא בדילי מיניה כוליה שתא אף שאין בזה שום חשש איסור. ואם כן אין להחמיר 

בשאר  להחמיר  אין  שבמדינתנו  הגעז  תנורי  שעל  ובהברזלים  איסורין...  בשאר 

איסורין אף הרוצה לחוש להחכמת אדם דהא גם הוא מתיר בדיעבד משום דהוו כב’ 

קדרות שנגעו זו בזו ושעת הדחק כזה הוא כדיעבד ולכן רק בחצובה שאין בזה הפסד 

כלל ולא שום דחק ראה החכמת אדם להחמיר ולא בהברזלים שלנו וכמו שנהגו כל 

ישראל במדינתנו. ובפסח יש להחמיר לכתחלה”.

גאז  של  כיריים  על  לבשל  “מותר  פסק,  עז(  סע’  פט  סי’  ח”ג  והיתר  )איסור  יוסף’  וב’ילקוט 
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מאכלי בשר ומאכלי חלב, ואין צורך שיהיו כיריים נפרדים לבשרי ולחלבי. וגם אם 

גלש מהחלב על הכיריים ]מקום האש[, אין צריך להכשירם קודם שבא לבשל מאכל 

בשרי, דבודאי מה שנשפך על הכיריים נשרף וכלה, וגם בהדלקת הכיריים הרי הוא 

אין  וממילא  רוטב,  באמצעות  אלא  בולע  אינו  מכלי  דכלי  ועוד,  קל,  ליבון  עושה 

הקדרה המונחת על הכיריים בולעת מהכיריים. והוא הדין לחצובות הכיריים שעליהם 

מעמידים את הסירים, כיון שהאש שורפת גם את מה שנשפך על החצובה”.

]בהערה שם הביא הראשל”צ שליט”א את דברי הכתב סופר שכתב להחמיר לירא 

שמיים[.

קמו. בשו”ת כתב סופר )יו”ד סי’ נד( דן בשאלת השימוש בכיריים לבשר וחלב. דיונו 

סובב סביב שתי נקודות. א. האם יש לחלק בכלי בין בלע מכחוש לבלע משמן? ב. 

האם הדין שאין בלוע יוצא מכלי לכלי בלא רוטב הוא לכתחלה, כלומר לא חוששים 

כלל, או רק בדיעבד. וזהו תורף דבריו בקיצור:

יוצא מכלי  א. הכתב סופר מבאר שמן הראשונים עולה שמקור הדין שאין בלוע 

לכלי ללא רוטב, הוא הדין שבנגיעה של שתי חתיכות אין מעבר טעם אם אין רוטב 

מדבר  בלוע  הכלי  שאם  כנדון,  להיות  הדין  מן  לבא  שדיו  לומר  יש  לכאורה  ולכן 

שמן, יעבור אף בלא רוטב כמו שחתיכה שמה עוברת גם בלי רוטב. אלא שמדברי 

מקומות  כמה  בעוד  מוכח  וכן  לשמן  כחוש  בין  בכלי  לחלק  שאין  עולה  הרשב”א 

בפוסקים. לכן מצד זה אין בעיה ולא מחלקים בין כלי שבלע מאיסור כחוש לכלי 

שבלע מאיסור שמן.

בלוע  שאין  הדין  האם  היא  סופר  הכתב  בדברי  השנייה  הנקודה  לעיל  כאמור  ב. 

יוצא מכלי לכלי בלא רוטב הוא לכתחלה או דיעבד. ומבאר הכתב סופר שמדברי 

המרדכי והאיסור והיתר הארוך נראה שאן חילוק בין לכתחלה לדיעבד. וכן משמע 

מהמגן אברהם )או”ח סי’ תנא ס”ק מד( שכתב בשם מהר”ם לובלין שחומרת הרמ”א היא 

חומרה יתירה ודי להחמיר לכתחלה - ומדקדק הכתב סופר בדבריו שגם לכתחלה 

היא חומרה יתירה ומחמירים רק כי יצא מפי מהרי”ו, ויש לומר שחומרה זו היא רק 

בחמץ, אך בשאר איסורים מותר לכתחלה. 

אלא שהט”ז )סי’ צז ס”ק ג( כתב “והא דכתב רמ”א במחבת שנזהרים, היינו לכתחילה”, 

וזהו בשאר איסורים ולא בפסח, ונראה שהט”ז מבין שרמ”א מחמיר לכתחלה משום 
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שהוא סובר שכלי שנגע בכלי לכתחילה אסור. גם הפרי מגדים )סי’ קה משבצות זהב ס”ק 

כב( כתב שלכתחילה “אין לעשות כן ליגע קדירה בקדירה אפילו אין בהם תבשיל” 

ומקורו של הפרי מגדים הוא בדברי הכנסת הגדולה )סי’ קה ס”ק נא( שכתב, “דלכתחילה 

יש לאסור מידי דהוה חתיכה של בשר ושל חלב או של איסור דנגען מותר בדיעבד 

ומכל מקום לכתחילה אסור כן בזה”. )והכתב סופר מקשה על ראייה זו ודוחה אותה(. 

לכתחלה  מתיר  שרמ”א  לומר  צדדים  שיש  סופר  הכתב  מעלה  דבריו  בהמשך  אך 

לגמרי, ובפרט באופן שהקדרות לא מתבשלות בו זמנית אלא זו אחר זו. אמנם, כותב 

הכתב סופר שכל דיונו וראיותיו הם רק ללמד זכות על מי שנוהג להשתמש באותם 

חצובות גם לבשר וגם לחלב, “אבל כל הירא דבר ד’ מדקדק ונזהר יהיה לו חתיכת 

ברזל לקדירה חולבת ועיין מג”א סי’ תנא וכן נוהגין פה כל הירא וחרד לדבר ה’ וכן 

ראוי להזהיר ולהנהיג ולהשומע יונעם יאכלו ענוים וישבעו”.

כדבריו, להורות לכל ירא שמיים להשתמש בחצובות נפרדות לחלבי ולבשרי, הורה 

גם הגר”מ שטרנבוך שליט”א בשו”ת תשובות והנהגות )ח”ב סי’ שפז( שכתב, “לכתחלה 

ראוי ליחד בגז ברזלים ]חצובות[ נפרדים עבור בשר ועבור חלב, שבזה יוצאין מכל 

חשש, אבל בדיעבד יש לסמוך להקל, שאפילו ניתז רוטב בשר או חלב על הברזל יש 

מיד ליבון קל, היינו כאשר קש נשרף עליו מבחוץ, שגם אם צריך ליבון מכל מקום 

בהתירא בלע די בליבון קל, )עי’ ש”ך בסימן צג( ועיין עוד משנה ברורה סימן תנא ס”ק 

לד בענין חצובה. ולכן אף אם נשפך חלב על החצובה מדליק האש שמניח עליו כלי 

שיגיע חום בכל החצובה עד שקש ישרף מבחוץ, ועל המבער עצמו אין חשש כיון 

שאינו נוגע בכלי, אמנם כל זה אם נשפך בשעה שאש בוער תחת הברזל, אבל אם 

נשפך החלב לאחר שהאש כבתה והברזל עדיין יד סולדת בו, ראוי לחשוש שיש כאן 

איסור בשר בחלב, שכן אם הניח עליו כלי בשרי רטוב נבלע בו טעם בשר, והואיל 

ויש בחצובה בשר בחלב הוי איסורא בלע וצריך ליבון מדינא, אבל עיין ב’חוות דעת’ 

סי’ צב )ס”ק כב( שאינו תלוי בבלוע בברזלים כולה, אלא שיעור ששים היינו נגד החלב 

בעין ע”ש. 

ברם היות והקלקול מצוי בכל יום על כן אין לסמוך לכתחילה על כל זה, ויש להחמיר 

בכיריים של גז שצריך ברזלים לחלב לבד, וכן עיין בתשובות כת”ס יו”ד סי’ נד דאף 

שמלמד זכות שמתלבן בתנור מסיים שירא ד’ יהא לו ברזל לבשרי וברזל לחלבי, וכן 

יגרע  נוחיותו בבית סכומים עצומים, למה  בזמננו שאדם מוציא על  וביותר  נוהגין, 
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מצות אלקינו ותורתו שניכנס לפירצה להקל, בשעה שאפשר ליכנס ברוחב, ונראה 

שהחוסך בעניני כשרות עתיד ליתן את הדין, שעל נוחיותו לא היה אכפת לו להוציא 

הוצאות מרובות, ואילו על הידורי כשרות מחששות איסור חסך בכסף, וכן המנהג 

כיום אצל יראי ד’ לדקדק בזה, ואלו שבאפשרותם יותר מדקדקים לעשות לחלבי 

כיריים נפרדים לגמרי ותבוא עליהם ברכה, ועל כל פנים יש לייחד בכיריים ברזלים 

לבישול בשר לחוד ולחלב לחוד, וכן המנהג”.

כמו כן נראה להוסיף שלכאורה יש לחשוש שמא בעת הבישול יגלוש רוטב מהסיר 

לכיריים, לשטח בו לא שולטת האש אך הוא חם בשיעור שהיד סולדת בו והייתה שם 

קודם לכן בליעה מהמין הנגדי, עלול הכל להאסר.

בחצובות  להשתמש  הוא  ביותר  והמהודר  ביותר  הטוב  הפתרון   - זה  מכל  העולה 

נפרדות לבשר וחלב, אם אין אפשרות כזו ניתן לייחד את אחת הלהבות לחלבי או 

בשרי בלבד.

נא. הוראות שימוש באותן חצובות לבשרי וחלבי

אם משתמשים באותן כיריים גם לבשרי וגם לחלבי יש להקפיד על מספר דברים:

כן  כמו  ולכלוך,  משאריות  נקי  להיות  צריך  הסיר  את  מניחים  שעליו  השטח  א. 

השטח צריך להיות יבשקמז.

שלא  מנת  על  הנגדי  מהמין  כלים  להרחיק  יש  חלבי,  או  בשרי  מטגנים  אם  ב. 

‘יטרפו'קמח.

בו  זה  ליד  זה  סירים  בשני  ובשר  חלב  מאכלי  לבשל  אין  לכתחלה  בבישול,  גם  ג. 

זמניתקמט.

ד. אין לחמם פיתות או לצלות חצילים וכיוצא בזה על החצובות, על מנת להתיר יש 

לעטוף את החצובה בנייר כסףקנ.

- אוכל שנפל על  ובין אם לא  וחלבי  נפרדות לבשרי  בין אם מייחדים חצובות  ה. 

המגש עליו מונחות החצובות, נאסר באכילהקנא.
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— מקור הברכה —

קמז. מאחר ואחת הסיבות להיתר הייתה שאין בלוע יוצא מכלי לכלי בלי רוטב, 

יש להקפיד על שני הדברים שכתבנו. הראשון שלא יהיה שם ממשות של מאכל, 

שהרי ממשות מבליעה גם בלי רוטב. הדבר השני הוא שאכן לא יהיה רוטב - כלומר 

לחות. כך עולה מדברי הט”ז המובאים לעיל.

וראה גם בשו”ת שאילת יעב”ץ )ח”א סי’ צג( שכתב, “ועתה באתי על דברי תורה אשר 

חשקה נפשם לדעת אם יש צד איסור להחם בתנורים הכפולים מאכלי בשר וחלב 

בזה אחר זה שיש חוככים להחמיר מטעם שלפעמים יש לכלוך בשולי כלי הראשון 

או נשפך מעט מרק בתנור )ואף על פי שחום התנור שורפו ומייבשו( נשאר רושם 

ויש לחוש שמן הרושם יבלע שולי כלי השני. וכתב מעלת כבוד תורתו וז”ל ולפי קט 

ידיעתי אין מקום לחומרא זו כלל כו’ ואמר שרוצים להביא ראיה ממהרש”ל. והשיב 

מעלת כבוד תורתו דלא דמי כלל כי רש”ל מיירי מרוטב של אסור בעין וכאן אינו כי 

אם רושם עד כאן דברי ידיד נפשי.

ואני רואה אותם טובים ונכוחים. ומאן הא דלא חש לקמחיה. אטו לא שני ליה בין 

איסור בעין. לאיסור בלוע כל שכן רושם בעלמא?! וכפי מה שהבנתי מכותלי כתבו. 

אותן המחמירים אוסרים המאכל גם כן. וזה בורות גמור. שהרי ידוע לכל בר בי רב 

לדופן.  מדופן  לכלים  פעפוע  ואין  רוטב.  בלי  חברו  את  אוסר  כלי  שאין  יומא  דחד 

כמבואר בהגהת ש”ע יו”ד סי’ צב וצג. וכן כתב בהדיא בש”ך בסי’ ק”ה ס”ק כב גם 

שהושיבו  שהיה  במעשה  מזו  בגדולה  ט”ז  הרב  התיר  ובפירוש  עצמו.  רש”ל  בשם 

קדרה של בשר על המקום שאפו בתנור פלאדין של גבינה מקודם. ואף על פי שבלע 

שום  בלי  ברור  ודינו  בנתיים  הוסק  ולא  הפלאדין  שומן  בעין  מאיסור  הרבה  התנור 

הרהור”.

הרי שאף היעב”ץ התיר בתנאי שהטעם בלוע או שיש שם רק רושם והמקום יבש, 

אבל אם הוא לח או שיש שם איסור בעין הבליעה עלולה לעבור מכלי לכלי על ידי 

הלחות.

גם מדברי החכמת אדם )כלל מה סע’ יט( שכתב, “ואם נשפך חלב או איסור רותח על 

קרקע וכיוצא בו במקום שאין מרותח מחמת אש והעמיד עליו קדירה צוננת הכל 

מותר, דכיון דנשפך כבר ונפסק הקילוח הרי אנו דנין המקום שנשפך עליו ככלי שני 
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והכל מותר רק שידיח הקדירה. ואם היה הקדירה רותחת הרי זה כחם לתוך צונן דבעי 

קליפה ואם כן הקדירה אסורה והתבשיל מותר... ואם כבר נבלע הכל בקרקע ואינו 

נשאר ממש אף על פי שהעמיד עליו קדירה רותחת מותר דכיון דנבלע בתוכו הרי 

זה כקדירה שבלוע מן התבשיל ושתי קדירות הנוגעות זו בזו מותרין” עולה שבאופן 

שהקדרה והחצובה יבשים, אין מעבר טעמים ומותר.

לכן יש להקפיד שהמקום יהיה יבש ונקי.

קמח. אחת הבעיות שעלולות להתעורר ביתר שאת בעת השימוש בכיריים היא 

ההתזה. הדבר מצוי מאוד, בעיקר במקרה של טיגון, כאשר טיפת שמן יכולה להינתז 

מהמחבת הבשרית על סיר חלבי העומד לצדו.

אם אכן תינתז טיפת שמן מהמחבת הבשרית על סיר חלבי יאסר הסיר מאחר ובלוע 

)סי’ צב  )סי’ צב ס”ק יט( שביאר את דברי השו”ע  בו בשר וחלב, כך עולה מדברי הש”ך 

סע’ ה( שפסק “טיפת חלב שנפלה על הקדרה שאצל האש מבחוץ, אם נפלה כנגד 

נפלה  כאילו  והוי  לפנים  שמפעפעת  הטיפה  כנגד  ששים  אלא  צריך  אין  התבשיל 

מכל  הקדרה  אבל  התבשיל  להתיר  “היינו  דבריו,  על  הש”ך  וכתב  הריקן”.  במקום 

מקום אסורה”. אם כן לדעת הש”ך באופן זה נאסרת הקדרה וממילא יש להקפיד 

כשמטגנים בשרי או חלבי להרחיק כלים מהמין הנגדי.

הקדרה  שאכן  משמע  הסמ”ק  שמדברי  שלמרות  כתב  יז(  ס”ק  צב  )סי’  הט”ז  מאידך 

אין  לכתחלה  אך  הדין,  מעיקר  מותרת  שהקדרה  כתב  שמהרש”ל  הרי  נאסרת, 

לבשל בה לפי שנראה כאילו נאסרה בחלב. ופסק הט”ז כדבריו. אמנם, גם לדבריו 

בנידון דידן יש להחמיר. ראשית לפי שגם הוא מודה להחמיר לכתחילה. שנית לפי 

ששם מדובר שיש בתוך הקדרה אוכל, וברור שאם אין שם אוכל שיבטל את הטיפה 

בששים גם מהרש”ל יודה שהקדרה נאסרת.

שלא  מנת  על  הנגדי  מהמין  כלים  להרחיק  יש  בשרי  או  חלבי  מטגנים  כאשר  לכן 

יאסרו.

קמט. מאחר ומצוי שלעיתים גולש נוזל מהסיר ואם יגעו הסירים - הבשרי והחלבי 

- אחד בשני, עלולים להאסר מחמת הבליעה של אחד מחברו.

בספר ‘להלכה - המדריך למטבח היהודי’ )עמ’ רנד( כתב שאת החשש הזה ניתן ללמוד 
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לכתחלה בקל וחומר מדינו של הרמ”א )סי’ צה סע’ ו( שפסק שיש להחמיר לכתחלה 

שלא להניח כד של בשר ליד כד של חלב אפילו צוננים. והש”ך )שם ס”ק כד( העיר שזהו 

דווקא כשהכדים מגולים. ולכאורה הוא קל וחומר לנידוננו, שהרי בבישול יש לחוש 

וכן יש לחשוש  להתזה מהסיר, בפרט אם מערבבים בכף ומוציאים אותה וכדומה, 

לגלישה אפילו כאשר הסיר מכוסה, וממילא קל וחומר שלכתחלה יש לחשוש ולא 

נפרדת  חצובה  שייחדו  באופן  אפילו  לזה,  זה  קרובים  וחלב  בשר  זמנית  בו  לבשל 

לבשר וחלב.

קנ. כאמור לעיל יש חשש שהחצובות בלועות מבשר וחלב, לכן אם יניחו ישירות 

עליהם מאכלים, המאכלים יבלעו את האיסור הבלוע בכיריים.

ומה שכתבנו להתיר על ידי נייר כסף, כך מתבאר מדברי המגן אברהם )או”ח סי’ תנא 

בהן  להשים  שרגילין  משום  הקכלי”ן  על  הדין  “והוא  מהרי”ל,  בשם  שכתב  מד(  ס”ק 

קרעפלי”ך וחתיכות פת וכלי חרס הם ואין יוצא מידי דפיו לעולם דלאו כבשונות הם, 

ומי שירצה יתן ברזל תחתיהן וישתמש עליו בפסח”.

ביאור הדברים הוא שכבר ראינו לעיל שאין בלוע יוצא מכלי לכלי ללא רוטב, ממילא 

ישפך  אם  גם  אזי  פסח למשטח החמץ  של  בין הקדירה  כסף ממצע  נייר  יהיה  אם 

מהקדרה על נייר הכסף ויבלע בו בכל זאת לא יעבור מהמשטח חמץ לנייר כסף. וכן 

הוא לגבי בשר בחלב.

שלפי זה עטיפה בנייר כסף מועילה רק בתנאי שקודם לכן ניקו את המשטח  אלא 

הבלוע  הטעם  עלול  כך  עשו  לא  אם  שהרי  אותו,  ויבשו  כסף  בנייר  עוטפים  אותו 

במשטח העטוף )במקרה שלנו החצובה( לעבור לנייר הכסף וממנו למאכל.

ניתז  או  גולש  פעמים  לפי שהרבה  נאסר באכילה  המגש  על  שנפל  אוכל  קנא. 

אוכל בשרי או חלבי על המגש ונבלע בו - כלומר המגש בלוע מבשר וחלב ולפעמים 

גם מדם )אם צלו שם כבד(, לכן אוכל שנופל עליו בעודו חם, בולע ממנו.

ולכאורה יש לחלק בדין בין מקרה בו המגש היה קר למקרה בו המגש היה חם.

בגמ’ פסחים )עה ב - עו א( למדנו, “איתמר: חם לתוך חם דברי הכל אסור. צונן לתוך 

צונן דברי הכל מותר. חם לתוך צונן וצונן לתוך חם, רב אמר עילאה גבר, ושמואל 

אמר תתאה גבר”.
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ובהמשך הגמ’ )שם( שנינו, “תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם אסור וכן צונן שנתן 

לתוך חם אסור חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח חם לתוך צונן מדיח כיון דחם הוא 

אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא קליפה מיהא ניבעי אלא אימא חם לתוך 

צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן 

שנפל לתוך חם אסור חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח חם לתוך צונן מדיח כיון 

דחם הוא אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא קליפה מיהא ניבעי אלא אימא 

חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונן מדיח”.

ומאחר ומצינו שתי ברייתות שנשנו כדעת שמואל, כתב רש”י שאף על גב שהכלל 

הוא שהלכה כרב לגבי שמואל באיסורים, בזה הלכה כשמואל56.

]ויש לעיין בדין זה, איך שייך מחלוקת בזה? וכפי שכתב הפרי מגדים )משב”ז ס”ק ז( “מה 

שיש לחקור בעילאה ותתאה, חיך אוכל יטעם )איוב יב יא( וליטעמיה קפילא ארמאה, 

נתן  העליון  האם  ולדעת  לטעום  ואפשר  שמאחר  היינו  ושמואל”.  רב  פליגי  ובמה 

טעם בתחתון או להיפך, מה שייך בזה מחלוקת, הרי זה עניין מציאותי שניתן לבודקו 

בחוש.

וכתבו האחרונים כמה תירוצים בחקירה זו.

1. פלתי )ס”ק ב( - “אלא דס”ל טעמא המורגש טעם קלוש הוא למאוד”.

2. פרי מגדים )שם( - מאחר ולא תמיד נבלע טעם, כפי שמצוי כמה פעמים שנפל 

כזית בשר ליורה של חלב ולא בלע טעם חלב, וודאי במקום שיש קפילא יש לסמוך 

עליו, ולא נחלקו אלא על הרוב, האם ברוב המקרים עילאה גבר או תתאה גבר.

3. נודע ביהודה )יו”ד מהדו”ק סי’ כח( - ראשית יש לברר מה השאלה. אם השאלה היא 

למה חלקו רב ושמואל הרי אפשר בטעימת גוי, התשובה פשוטה שבמין במינו שאי 

אפשר למיקם אטעמה נחלקו. ואם השאלה היא שהיה עליהם לעשות ניסוי ועל 

פיו להכריע ההלכה, התשובה היא שניסוי כזה אינו ודאי, שהרי אנו רואים שאף על 

פי שנפלה חתיכה לסיר ואסרתו כשנופלת שנית לסיר אחר אוסרת גם אותו, מאחר 

ואין אנו יודעים מה נפלט ממנה בסיר הראשון, היינו שלא מיד פליטת האיסור היא 

אותו דבר לכן ניסוי לא יועיל לנו ונחלקו על הרוב )כפרי מגדים(.

 56. עיין - פסחים )ק ב תוד"ה ידי, רא"ש פ"א סי' יד(. נדרים )פח ב ר"ן(. קידושין )כג ב תוד"ה ורבי(. בבא מציעא 

)פב א תוד"ה לא(. בכורות )מט ב(. נדה )כד ב(. שו"ע )יו"ד סי' רכב סע' א(. יבי"ש )כלל רמח(.
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4. צבי לצדיק )אוצר מפרשים שו”ע מה’ מכון ירושלים ס”ק ד( - בתוס’ )חולין צז א( הקשו שאם 

הקליפה נאסרת ראוי שתאסר כל החתיכה שהרי הקליפה נעשית נבילה ואוסרת 

יכול לילך  יכול לאסור אלא אם כן האיסור המקורי  החתיכה, ותירצו שאין נאסר 

עמו. ולפי זה יש לבאר שאם נאמר תתאה גבר הולך משהו מן האיסור בכל החתיכה 

ונאסרת הקליפה ונעשית נבלה ואוסרת קליפה הסמוכה לה ונעשית נבלה וכן על 

גבר אין האסור  זה הדרך עד שנאסרת כל החתיכה. אולם לרב שסובר שעילאה 

הולך באופן זה יותר מכדי קליפה ולכן לא נעשית החתיכה אסורה. ומתבאר שבזה 

נחלקו, אם יוצא משהו איסור בכל החתיכה או לא ודבר זה אי אפשר לברר על ידי 

טעימה.

5. ערוך השלחן )סי’ צא סע’ ט - י( - א. נאמנות הגוי בטעימה היא רק מכח קבלת חז”ל, 

היינו במקום שהם נתנו לו נאמנות. לדוג’, קיימא לן אליבא דרוב הפוסקים שכלי 

שני אינו פולט והנה אם יבוא גוי ויטעם ויאמר שיש בזה טעם איסור לא נשמע לו 

ויהיה מותר, ממילא מובן שאין בכוחו לפשוט את מחלוקתם.

ב. למרות שתתאה או עילאה גבר הרי השני נאסר כדי קליפה ולכן תמיד הגוי יטעם 

את האיסור וממילא אין בכוחו להכריע את השאלה[.

כאמור לעיל נפסק להלכה כדעת שמואל שתתאה גבר, לכן בחם שנפל לתוך צונן 

פי  כל הצונן, אבל קליפה צריך, לפי שאף על  נאסר  )פסחים שם( שלא  מסיקה הגמ’ 

שהצונן מקרר את הרותח שנפל עליו, לא יכול היות שלא בלעו מעט אחד מהשני 

בזמן שהתחתון קירר את העליון.

והוא חם לתוך  )מאכלות אסורות פ”ט הי”ז( “אבל אם נפל אחד משניהם  ופסק הרמב”ם 

השני והוא צונן קולף הבשר כולו שנגע בו החלב ואוכל השאר”.

וכך פסק המחבר )סי’ צא סע’ ד( להלכה. והט”ז )ס”ק ו( הביא את דברי הגמרא שביארה 

מפני מה נאסר כדי קליפה, לפי שאדמיקר ליה בלע פורתא, ופירוש ‘אדימקר’ הוא, 

שפירושו  יקר  מלשון  מכביד,  פירושו  הארוך  והיתר  ולאיסור  מצנן.  מקרר,  לרש”י 

כובד.

ועולה, שלכאורה במקרה בו המגש של הכיריים שעליו נפלה חתיכה מהסיר - צונן, 

לא נאסרת כל החתיכה אלא רק כדי קליפה. אך במקרה בו נשפך נוזל, או שהמגש 

היה חם נאסרת כל החתיכה.



    257        

סימן נב שימוש בכיריים חשמליות לבשר וחלב

נב. שימוש בכיריים חשמליות לבשר וחלב

בסימנים הקודמים עסקנו בשימוש בכיריים של גז לבשר בחלב. בימינו מצויים עוד 

שני סוגי כיריים. א. חשמליות. ב. קרמיות. ויש לברר מה הדין בכיריים אלו.

בכיריים חשמליות שאינן קרמיות, הסיר מונח על כיסוי מתכת שמתחתיו נמצא גוף 

חימום, לכן ניתן להקל ולבשל בהם בשר אחרי חלב )וכן להיפך(.

סיבת ההיתר היא שכל שטח הכירה מתחמם עד לשיעור של ליבון קל, כך שייתכן 

שאף אם נשפך מעט מאכל על הכירה, לא נבלע בה. וגם אם נבלע מוכשר מיד על 

ידי ליבוןקנב.

זה כאשר נשפך התבשיל בזמן שהכירה דולקת, אך אם נשפך התבשיל כאשר  כל 

מאכל  עליה  שיבשלו  לפני  וליבשה  הכירה  את  לנקות  להקפיד  יש  מכובה,  הכירה 

ממין אחרקנג.

אמנם, נראה שראוי גם בסוג כיריים זה לייחד כירה אחת לבשרי או חלבי בלבד לפי 

שאף בה נכונים החששות שהובאו שםקנד.

— מקור הברכה —

קנב. ]הדיון על היתר כיריים הובא לעיל )סי’ נ( באריכות, וכוחו יפה גם בדין כיריים 

חשמליות בעלות משטח מתכת, פה נביא בתמצות כמה עקרונות[.

כתב המשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק לד(, “וגם יש לתלות שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו 

כיון שבכל שעה היא על האש”. כלומר בזמן הבישול, מה שנשפך מתקלקל או נשרף 

מיד ולכן הכירה לא בולעת בשר או חלב בזמן שהיא עובדת.

ומאחר ובכירות אלו הסיר מכסה את כל שטח הכירה )בניגוד לחצובות בכירות גז( 

וכל שטח זה בוער, יש לו ליבון תמידי ואין לחשוש שמא נבלע בו כשבישל חלב ואחר 

כך בשר או להיפך.

שכל  מאחר  “כי  מא(,  )סי’  היהודי’  ללמטבח  המדריך   - ‘להלכה  בספר  שכתב  וכפי 

המשטח כולו שעליו מונחת הקדירה בוער מכח האש של גוף החימום, נמצא שכל 

מה שנשפך עליו נשרף מיד ומתאדה, ויש לו ליבון תמידי. ואף שיש כיריים שהחלק 
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היותר חיצוני אינו מתחמם לכשיעור ליבון, מכל מקום כיון שהמשטח עליו מונחת 

יותר  ומוגבה  )כלומר: שיש משטח שהוא מובלט  ליבון  הקדירה מתלהט לכשיעור 

משאר המשטח, וגוף החימום נמצא תחת המקום המוגבה שעליו מניחים הקדירה(, 

ואין הקדירה נוגעת כלל בחלק שאינו מתלהט, לכן אין לחוש בזה למכשול”.

ומותר להשתמש בכיריים אלו לבשר וחלב לכתחילה.

קנג. אם נשפך מאכל לכירה אחרי שכיבו אותה, בולעת הכירה מהמאכל ונהיית 

כמותו, מאחר וחומה כבר אינו מספיק לשרוף את כל מה שנופל עליה או ללבן.

במידה וקרה הדבר, יש לנקות את שטח הכירה וליבשה )ובאופן זה לא יעבור טעם 

מהכירה לסיר שיניחו עליה לפי שטעם לא עובר מכלי לכלי בלי ‘רוטב’ כפי שביארנו 

לחום  הכירה  את  להדליק  הוא  השימוש  את  להתיר  נוספת  דרך  נא(.   - נ  בסימן 

המקסימלי ואז היא מתלבנת ומותרת בשימוש.

]הליבון הוא ליבון קל ולא חמור משתי סיבות:

יחד, מספיק  ולא משניהם  או רק מחלב  בו הכירה בלועה רק מבשר  א. במקרה 

הגעלה לכירה כמבואר במשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק כח(, “דע דאיתא בגמרא דדוקא 

דבר איסור הנבלע בכלי על ידי אור צריך ליבון אבל דבר היתר הנבלע בכלי על 

גבי האור אף  כגון בשר קדשים שצלהו בשפוד על  ידי אור אף שאחר כך נאסר 

שלבסוף נעשה הבליעה בשפוד נותר אפילו הכי הכשרו של שפוד זה די בהגעלה”.

וכל מקום שצריך הגעלה מועיל ליבון קל.

ב. מאחר והבליעה הייתה על ידי עירוי מכלי ראשון, מספיק לו ליבון קל ולא חמור. 

לפי שעירוי מכלי ראשון דינו לכל היותר כבישול וודאי שלא כצלייה.

ואכן פסק הגר”ד ליאור שליט”א בקונטרס ‘דרשת שבת הגדול’ )עמ’ 34( להכשיר 

כירה חשמלית לפסח על ידי הדלקתה לחום המקסימלי למשך מספר דקות[.

קנד. עיין לעיל ס”ק קמו.
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שאלה  מציב  זה  חידוש  הקרמיות.  הכיריים  הוא  במטבח  מיוחד  טכנולוגי  חידוש 

הלכתית חדשה.

- רדיאן, הלוגן, אינדוקציה. השווה  נכון להיום ישנם שלושה סוגי כיריים קרמיות 

שהרכבה  מחוסמת,  מזכוכית  עשוי  הסירים  מונחים  עליו  שהמשטח  הוא  לכולם 

הודאי לא ידוע )מאחר והוא סוד מסחרי(קנה.

מציאות זו יוצרת ספק לגבי דינו של המשטח - האם דינו ככלי זכוכית, או שמא ככלי 

חרס מאחר ומעורבים בו חומרים שוניםקנו.

למעשה -

לבשר  אלו  בכיריים  לכתחילה  להשתמש  ולא  בזה  להחמיר  ראוי   - הלוגן  רדיאן/ 

וחלבקנז.

אינדוקציה - יש בו צד קל, שהמשטח אינו מתחמם ומאידך הרי יש בו גם צד חמור 

שאין הגעלה למה שנבלע בו.

למעשה בכל הסוגים, מאחר וגדולי הפוסקים עוד לא הכריעו בצורה ברורה את דינם, 

ניתן להקל בזה  ראוי להחמיר לכתחילה לייחדם לשימוש אחד בלבד, אך לעיתים 

ולכן המתכנן לקנות כיריים אלו רצוי שישאל מורה הוראה קודם הקנייהקנח.

— מקור הברכה —

קנה. במטבח המודרני ישנם כמה סוגי כיריים חשמליות, מאחר ואופן הפעולה 

של כל אחד מהם שונה, יתכנו שינויים בהלכה )גם אם המשטחים עשויים מאותם 

חומרים בכל סוגי הכיריים(.

להלן ביאור טכני קצר על כיריים קרמיות ואופן פעולתן:

בכיריים חשמליות הראשונות, לא היה קיים משטח אלא הגוף המחומם היה מונח 

גופי  הופרדו  יותר  מאוחר  שטוחה.  ספירלה  בצורת  חימום הבנוי  על גוף  ישירות 

החימום מהמשטח שהיה עשוי מחומר מתכתי.

חימום  אלמנטי  ומשטחים.  חימום  אלמנטי  מספר  של  שילובים  למצוא  ניתן  כיום, 
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הקיימים היום הנם:

א. רדיאן - הוא גוף חימום העשוי סליל מתכתי ממתכת עמידה לטמפרטורות 

גבוהות, בדומה לסליל של נורת ליבון, גרסאות מתקדמות של הרדיאן מכונות גם 

”היי לייט”.

ב. הלוגן - נורת הלוגן בהספק גבוה.

ג. אינדוקציה - החימום מתבצע ישירות בסיר על ידי חימום השראתי )השראה של 

שדה מגנטי שיוצר זרם בתוך סליל המותקן בסיר(. שיטה זו משאירה את המשטח 

עליו מונח הסיר קר בכל עת, אך נדרשים סירים מיוחדים לבישול.

קרמית,  הנם זכוכית  שבהם  העיקריים  חומרים,  ממגוון  היום  הקיימים  המשטחים 

זכוכית מחוסמת וחומרים קרמיים נוספים.

לשם הבנת הבעייתיות בכירה עם זכוכית קרמית צריך להבין מהי.

]הדברים להלן נכתבו בהתייעצות עם גיסי ד”ר סתיו בורוב הי”ו, ד”ר לפיזיקה ועל פי 

]American Ceramic Society Bulletin, Vol. 89, No. 8 מאמר בירחון

שימוש בזכוכית קרמיות החל בשנת 1950 והתגלה על ידי מדען בשם סטוקי. סטוקי 

גילה במקרה את הזכוכית הקרמית. הוא השאיר בתנור שפעל בטמפרטורה גבוהה 

תערובת של זכוכית העשויה מליתיום סילקאט וכסף. בחזרתו, מצא סטוקי חומר 

קרמי לבן במקום “שלולית” של זכוכית מותכת אותה ציפה לראות. הדבר קרה בגלל 

שהכסף היווה מרכז גיבוש, וגרם ליצירת מבנה קריסטלי של הזכוכית.

ההבדל הפיזיקלי המרכזי בין זכוכית רגילה לזכוכית קרמית הוא, שבזכוכית רגילה 

מבנה החומר )כלומר סדר האטומים והמולקולות( הוא ‘אמורפי’ )חסר צורה וסדר 

מאורגנים(. מה שאין כן בזכוכית קרמית בה מבנה החומר מורכב גם ממבנים קבועים 

שחוזרים על עצמם.

כוחו של חומר תלוי בהרכב המולקולרי שלו. כלומר, ככל שיש יותר ‘סדר’ במבנה 

החומר, יותר חזרה על מבנה מולקולרי קבוע, כך הוא יהיה חזק יותר. לכן הזכוכית 

מאד שבירה, כי אין בה סדר. האטומים שמרכיבים את המולקולות שמרכיבות את 

הזכוכית מחוברים אחד לשני באופן מקרי, כך שישנן הרבה צורות של מולקולות. 

מאידך בזכוכית הקרמית יש יותר ‘סדר’ יותר פעמים בהם האטומים מתחברים אחד 

לשני באותו מבנה וצורה דבר המוסיף לחוזקה ולעמידותה של הזכוכית הקרמית. 
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החומר  לפי  ישתנה  הקרמית,  בזכוכית  עצמו  על  החוזר  המולקולרי  מובן שהמבנה 

החומרים  לגבי  הודאות  חוסר  נובע  מכאן  הייצור.  בתהליך  לזכוכית  נוסיף  אותו 

המדוייקים מהם מייצרים את הכיריים הקרמיות ]עד כאן הביאור הטכני[.

כאמור לעיל, מאחר ואופן הפעולה שונה יתכנו שינויים בהלכה - לדוגמא, לא הרי 

שיבואר  וכפי  הדרך  זה  על  וכן  בפליטה(  וגם  בבליעה  )גם  חם  כמשטח  קר  משטח 

להלן.

קנו. בסימן לא בספר זה, הובאה המחלוקת בדין כלי זכוכית בין השו”ע לרמ”א 

ואת הדיון בשיטת רמ”א האם החמיר רק בחמץ או גם בשאר איסורים.

והנה בכיריים אלו יש לדון האם דינם ככלי זכוכית, או חמור מהם מאחר וזכוכית זו 

יודה השו”ע לאסור(, או שמא  )ובזה  נוספים שדינם ככלי חרס  מורכבת מחומרים 

לאידך גיסא, גם לדעת רמ”א המחמיר בכלי זכוכית רגילים, יש להקל יותר מאחר 

ואפשר  וחלקה  חזקה  והיא  רגילה  מזכוכית  שונה  זו  שזכוכית  מעידה  והמציאות 

שבזכוכית זו גם הרמ”א יסכים שאינה בולעת.

דיון זה התעורר גם בכלי פיירקס )עיין שו”ת ציץ אליעזר ח”ח סי’ כ, ח”ט סי’ כו, הלכות חגים לגר”מ 

אליהו זצ”ל פ”ה סי’ נב( ודעת הציץ אליעזר להחמיר בהם למרות הסברה שנוטה להקל 

מחמת שהמציאות מעידה שאינם בולעים. אמנם ראה מה שכתב הראשל”צ הגר”ע 

זכוכית  בכלי  למחמירים  שגם  להכריע  קנו(   - קנה  עמ’  )פסח  עובדיה  בחזון  זצ”ל  יוסף 

לדונם ככלי חרס, בכלי פיירקס יש להקל. והביא שם שבשו”ת ישכיל עבדי )ח”ה יו”ד 

סי’ יג( כתב להחמיר כי לא התברר לו האם כלים אלו הם כלי זכוכית. והעיד הראשל”צ 

הגר”ע יוסף זצ”ל “אולם אנו שאלנו אנשי מדע הבקיאים בדבר, וענו ואמרו, שאין 

משמרתי  על  “ואני  כתב,  דבריו  ובסוף  תערובת”.  שום  בלי  זכוכית  כלי  שהם  ספק 

אעמודה. וכן אני מורה ובא להקל בס”ד”.

אמנם, לא ודאי שהדברים יהיו נכונים לנידון דידן, שכן כאמור הרכבה המדויק של 

הזכוכית הקרמית, לא נמסר.

האחרות  בכיריים  שאמרנו  ההיתר  שסברת  היא,  שימוש  להתיר  נוספת  סברה 

המשנה  שכתב  המרכזי  ההיתר  שהרי  זה,  למקרה  גם  נכונה  חשמליות(  )חצובות, 

ברורה הוא שאין מעבר של טעמים מכלי לכלי ללא רוטב, לכן באופן שהמשטח יבש 

ונקי גם בכיריים אלו הדין צריך להיות כך.
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ויש  נוסף והוא שמה שנפל על האש נשרף מיד,  ועוד, שבמשנה ברורה כתב טעם 

לדון בכוונתו, האם מתכוין שהחצובה בלעה אך מתלבנת, או שמא מאחר ונשרף מיד 

לא בלעה החצובה טעם מושבח מעולם. ואם נאמר כצד השני, הרי שגם אם נגדיר 

של  בליעה  הייתה  ולא  מאחר  היתר  יהיה  עדיין  חרס,  ככלי  הקרמיות  הכיריים  את 

טעם מושבח. אך אפשר לדחות שרק בחצובה נכון לומר שהכל נשרף מיד מאחר 

כן במשטח, שכל הנשפך  מיד, מה שאין  נופל  רב אלא  זמן  נשאר שם  לא  והאוכל 

מהסיר מונח עליו ולא נופל ממנו מיד ואולי באופן זה בולע.

גם אם נכריע שבלעה הכירה ודינה ככלי חרס, לכאורה אפשר להתירה בליבון. שכן 

בגמרא פסחים )ל ב( שנינו “ואיבעית אימא הא והא בשל חרס זה הסיקן מבפנים וזה 

הסיקן מבחוץ וכי תימא הכי נמי ליעבד ליה הסקה מבפנים חייס עליה משום דפקעה 

הלכך האי בוכיא הסיקו מבחוץ הוא ואסור ואי מלייה גומרי שפיר דמי” ופרש רש”י 

“חייס עלייהו - ואי שרית ליה על ידי היסק בפנים מורה היתירא, וסמיך אהיסק בחוץ. 

בוכיא - כלי שהוא מרעפים, שקורין טיילי”ש ואופין ומטגנין בו ככר”.

ואין  והיסקם מבחוץ  ובבוכיא שבליעתם מבפנים  ונלמד מכאן שהבעיה בכלי חרס 

חרס  מכלי  להבדיל  אמנם  שבפנים.  הבליע  את  להפליט  מסייע  שבחוץ  ההיסק 

שחושש  מה  שמחמת  )משום  גחלים  אותם  שימלא  ידי  על  להכשירם  שאסרנו 

אדם  אין  שבבוכיא  הרי  כראוי(  זאת  יעשה  שלא  חיישינן  הגחלים  ידי  על  שיפקעו 

חושש שתפקע וממילא סומכים עליו שיתן בו גחלים כראוי על מנת להכשירו.

כירה  כמו  ועפר  מלבנים  שעושין  כלי  רש”י  פרש  “וכוביא  תנא(  סי’  )או”ח  הטור  וכתב 

ואסור  מבחוץ  היסיקו  פדיל”א  שקורין  קטן  תנור  אומרים  ויש  בו  ומטגנין  ואופין 

לאפות בו בפסח דכיון שאין נותנין האש בפנים אינו מפליט החמץ הבלוע בו ואם 

מלאו גחלים בפנים שרי דלא חיישינן שמא חייס עלייהו וכן קדירות של מתכת אם 

רוצה להסיקם ולמלאותן גחלים שרי”.

ואופים  ועפר  מלבנים  שעושין  כלי  שהוא  “כוביא,  ב(  סע’  תנא  סי’  )או”ח  השו”ע  ופסק 

בפסח,  בו  לאפות  אסור  מבחוץ  הסיקו  פידלי”א  שקורין  קטן  תנור  וכן  בו,  ומטגנין 

דאין חמץ שבו נפלט בכך, ואם מלאו גחלים מבפנים שרי”.

וביאר הט”ז )שם ס”ק ד( שטעם ההיתר במילאו גחלים הוא משום שבכהאי גוונא אין 

לחוש שמא פקע )שהרי הוא עשוי מחומר חזק(. וכן ביאר המשנה ברורה )שם ס”ק יח( 
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ולא  ועל כן אין לחוש דלמא חייס עליה  “הטעם דסתם כוביא אין דרכה להתבקע 

ילבנו יפה”.

ועל פי זה יש להתיר בכירה זו, לחמם אותה לחום הגבוה ביותר ועל ידי כך תוכשר.

אמנם כל האמור הוא רק לגבי השטח שמתחתיו גוף החימום )ההלוגן או המתכת( 

אבל שאר המשטח של הכירה, אינו חם כל כך שישרוף הכל או להחשיבו כליבון לכלי 

חרס. לכן רק אם נאמר שדין המשטח כזכוכית ולא ככלי חרס, יהיה מקום להתיר.

עד כאן נטינו להקל גם אליבא דרמ”א. אך ניתן לומר גם לאידך גיסא ולהחמיר אפילו 

ההרכב  את  יודעים  איננו  לעיל,  כאמור  שהרי  זכוכית.  בכלי  המתיר  השו”ע  לדעת 

המדוייק של החומרים מהם מורכבת זכוכית זו, ושמא גם לדעת השו”ע דינה יהיה 

ככלי חרס, ועיין במה שכתב בשו”ת דבר שמואל )אבוהב סי’ ו( לגבי כלי פורצלן, שמכיון 

לאיסור  נוגע  והדבר  מאחר  להחמיר  יש  כזכוכית  או  כחרס  הם  אם  לנו  ברור  שלא 

דאורייתא )ואפילו שאחר מעת לעת נהיה נותן טעם לפגם שאיסורו מדרבנן(.

]לעיון נוסף ראה בשו”ת מעשה חושב )ח”ו סי’ י(, ספר ‘להלכה המדריך למטבח היהודי’ 

)סי’ מא(, אתר כושרות ובאתר מכון צומת[.

גדולים לגבי  ניתן לראות שיש מחלוקות וספקות  קנז. לאור העולה מכל הנ”ל 

וגם  לבשר  גם  אלו  בכיריים  משימוש  להימנע  הראוי  מן  לכן  אלו.  בכירים  השימוש 

לחלב. אך המקל לכאורה יש לו על מה לסמוך.

קנח. כאמור לעיל כירים אינדוקציה אינם מתחממות כלל והחימום נעשה רק 

בתוך הסיר )שכמובן צריך נפרד לבשר וחלב(. מציאות זו יוצרת לנו צד קל וצד חמור 

לגבי שימוש לבשר וחלב.

מצד פליטה מהכיריים לכלי, אין לחשוש מאחר והמשטח קר. מאידך הוא בולע את 

כל מה שנופל עליו )כדי קליפה מאחר והוא צונן ותתאה גבר, כפי שהתבאר בשבוע 

שעבר( ואם נגדיר את המשטח ככלי חרס שבולע, או ככלי זכוכית שלדעת רמ”א 

שאפשר  הרי  בולע,  כנ”ל(  כחרס  נגדירו  אם  לשו”ע  אף  ואולי   - מהשיטות  )לחלק 

שיהיה אסור להשתמש בכיריים מדין שימוש קבוע בכלי שנאסר מבשר וחלב.

שכן כתב הטור )סי’ צד(, “התוחב כף חולבת בקדרה של בשר או איפכא, משערינן בכל 
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מה שתחב ממנו בקדרה... ואם יש ששים לבטל הכף, קדרה והתבשיל מותרים אבל 

הכף אסור בין עם בשר בין עם חלב לפי שהיא בלועה מבשר בחלב, ואפילו בדיעבד 

לו  אין  ואם  יומא.  זמן שהיא בת  כל  בין בחלב  בין בבשר  ותחבוה  אוסרת אם חזרו 

ששים הכל אסור בהנאה, אפילו הקדרה, אך מותר לתת לתוכה פירות או צונן כיון 

שאינו נהנה מגוף האיסור”.

וכתב על זה בבית יוסף, “משמע דאפילו דבר לח כל שהוא צונן מותר ושערי דורא 

)ריש סי’ פה( הביא ראיה לדבר וכתב דהוא הדין לדבר שאינו צורך אכילה ואפילו חמין 

תתכ(  רמז  זרה  )עבודה  מעמידין  אין  בפרק  המרדכי  אבל  דשרי.  ראשו  לרחוץ  מים  כגון 

כתב דדוקא ליתן לתוכה דבר יבש הוא דשרי משום דליתיה לאיסורא בעיניה אבל 

לא דבר לח”.

ואכן פסק השו”ע )סי’ צד סע’ ג(, “ואם אין ששים הכל אסור בהנאה, אפילו הקדרה. אך 

מותר לתת לתוכה פירות או צונן כיון שאינו נהנה מגוף האיסור”.

פסק זה צריך באור שהרי בסימן צא )סע’ ב( פסק השו”ע הפוך, “כל מידי דבעי הדחה, 

כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחילה דילמא אכיל בלא 

הדחה, ודווקא מבושל דלאו אורחיה בהדחה אבל מידי דאורחיה בהדחה, כגון בשר 

חי וכיוצא בו שרי לכתחילה”.

הש”ך )סי’ צא ס”ק ג( מיישב את הסתירה, שבסימן צא דיבר באופן שלא קנחו או הדיחו 

את הקערה ולכן אסור, ובסימן צד מדובר שקינח והדיח את הקערה ובזה מותר.

וכך היא גם מסקנתו של החכמת אדם )בינת אדם כלל נז ד”ה נמצא( בהבנת דברי השו”ע 

של  בקערה  הרא”ש  כשיטת  והרמ”א  השו”ע  פסק  דלפי  לנו  יצא  “נמצא  שכתב, 

איסור שבלעו על ידי חמין או כבוש, אם אינו מקונח יפה אסור להשתמש בו היתר 

בין לח ובין יבש כל מידי דאין דרכו בהדחה כיון דמדינא בעי הדחה, ובדיעבד נראה לי 

דבודאי על כרחך יש ששים נגד מה שהיה בעין. ואם הכלי מקונח יפה, בין שהוא של 

חרס או של עץ ומתכת מותר להשתמש בו אפילו דברים לחים, אבל דברים חריפים 

לחים אסורים”.

ולכאורה שימוש לבישול בכירה זו הוא כשימוש בכלי שנאסר להנחת דבר חריף לח, 

מה  מהכלי,  לבליעה  חוששים  אנו  שבחריף  לחלק  יש  ושמא  בישול,  כאן  יש  שהרי 
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שאין כן בנידון דידן שהבליעה היא רק בתוך הסיר ואין כלל מגע בכיריים. מאידך, 

מאחר והמשטח קר, אם נפל עליו בשר בלע כדי קליפה ואחר כך תוך מעת לעת נפל 

עליו חלב, הרי בלוע בקליפתו בשר וחלב והריהו כלי בלוע מאיסור.

למעשה מאחר וחומרים אלו חדשים וגדולי הפוסקים עדיין לא דנו בהם מספיק ולא 

הכריעו הכרעה ברורה, מה גם שקשה להכריע את הדין כשחסר ידע מציאותי )הרכב 

הזכוכית(, נראה שלכתחילה ראוי להחמיר ולא להשתמש באותן כיריים הן לבשר והן 

לחלב. אך מאידך ישנם כמה צדדים להקל בזה ולכן מי שרוצה לקנות כיריים כאלו או 

להשתמש בהן לבשר וחלב ישאל מורה הוראה מוסמך.

נד. שימוש בתנור חד תאי לבשר וחלב

אחת השאלות המצויות ביותר במטבח המודרני היא השימוש בתנורי אפייה לאפיית 

בשרי וחלבי.

נוגעות בעיקרן לאופן  הבעיות ההלכתיות הכרוכות בשימוש בתנור בעל תא אחד, 

בליעת הטעם בתנור מן המאכל. יתכן ויש הבדל בין בליעת ממשות לבליעת אדים 

ובין בליעת אדים מדבר שיש בו לחלוחית לבליעת ריח מדבר יבש. מאידך יתכן ואין 

‘מספיקים'  ולא  נשרפים מיד  ומחמת החום הרב בתנור האדים  בליעה מאחר  כלל 

להבלע בדפנות התנורקנט.

למעשה - הפוסקים חלוקים האם להתיר תנורים אלו ובאיזה אופן.

הנכון ביותר הוא לא להשתמש בתנור בעל תא אחד לבשרי וחלבי בזה אחר זה. אלא 

אם כן מקפידים על כמה תנאים, ואז מותר לכתחלהקס )לא כל התנאים מוסכמים ויש אומרים 

שצריך כמה תנאים יחד, לכן כדאי לעיין במקורות שם הובאו שיטות הפוסקים בפירוט(.

- להמתין 24 שעות בין אפיית בשרי לאפיית חלבי ולהיפך.

- לנקות היטב בין אפיית בשרי לאפיית חלבי ולהיפך.
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- לאפות את הבשרי או החלבי רק כשהוא מכוסה.

- להפעיל את התנור ‘על ריק' בין אפיית בשרי לאפיית חלבי ולהיפך.

כמו כן תנאי מוסכם על כולם הוא שחייבים תבניות נפרדות לבשרי וחלבי.

שבאפיית  מובן,  להיפך.  או  בשרי  אחרי  חלבי  אפיית  לעניין  הוא  לעיל  האמור  כל 

פרווה אחרי בשרי או חלבי ואכילתו עם המין הנגדי, הדין קל יותר. שהרי אפילו אם 

נאמר שנבלע בשר או חלב בתנור, מה שבולע הפרווה הוא ‘נ"ט בר נ"ט'.

אולם, יש להקפיד שהתנור נקי, שאם לא כן הבליעה היא מ'ממשות' ולא מטעם. 

למאכל  בשרית  נפרדות,  יהיו  שהתבניות  להקפיד  יש  הפוסקים  רוב  לדעת  כן  כמו 

שמתכוונים לאוכלו עם בשרי וחלבית לחלבי )עיין לעיל סי' לה - לו(קסא.

— מקור הברכה —

עליה  ונתחברו  וסבוכה  גדולה  היא  וחלבי  לבשרי  אחד  בתנור  השימוש  ]סוגיית 

תשובות רבות וכמה קונטרסים. כאן לא באתי אלא להציג באופן כללי את הבעיות 

הכרוכות בשימוש בתנור ואת דרכי ההיתר המרכזיים שנקטו הפוסקים, כמו גם את 

סיכום ההכרעה למעשה של השיטות המרכזיות57[.

קנט. בשימוש בתנור אפייה לבשרי וחלבי אנו נתקלים בעיקר בשתי  חששות 

אפשריים.

א. מאחר ועולה זיעה מן הנאפה בתנור, הרי היא נבלעת בדפנות התנור. החשש 

57. להלן רשימת התשובות בפוסקים שדנו בזה )מתוך ילקוט יוסף אסור והיתר ח"ג סי' פט ס"ק פז(: שו"ת זרע 

אמת )ח"ב סי' כח(. שו"ת שאילת יעב"ץ )ח"א סי' צג(. שו"ת משכנות יעקב )קרלין סי' לד(. שו"ת קהלת יעקב 

)יו"ד סי' כג(. שו"ת אבן יקרה )ח"ב(. שו"ת לבושי מרדכי )מהדורא תליתאה סי' פד(. שו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' 

רח(. שו"ת חלקת יעקב )ח"ג סי' קלו(. שו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' נ(. שו"ת מנחת יצחק )ח"ה סי' כ(. שו"ת 

באר משה )ח"ג סי' קה(. שו"ת קניין תורה בהלכה )ח"א סי' כה(. שו"ת שבט הקהתי )ח"א סי' ריז(. ]עד כאן 

מילקוט יוסף[.

כמו כן ראה גם: שו"ת קול מבשר )ח"א סי' י(. שו"ת יביע אומר )ח"ה יו"ד סי' ז(.
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הוא שאם יאפה תחילה בשרי וזיעתו תבלע בדפנות התנור ואחר כך יאפה חלבי, 

יבלע  ואותו טעם  זיעת המאכל החלבי תפליט את הטעם הבשרי שבלוע בתנור 

במאכל החלבי ויאסרהו )וכן הוא להיפך בחלבי תחילה ואחר כך בשרי(.

ב. חשש נוסף הוא שמעט מהנאפה בתנור ישפך מהתבנית ויבלע בדופן התנור או 

שתשאר ממשות על הדופן.

א. האם זיעה או ריח אוסרת בתנור?

המקור הראשון בו אנו מוצאים דיון לגבי שימוש באותו תנור לדבר אסור ומותר יחד 

הוא במסכת פסחים )עו ב( שם למדנו, “אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר 

)למרות  מהדדי  מפטמי  טעמא  מאי  אסור.  רש”י(  אחד.  בתנור  שיפודים  )בשני  כחוש  נבילה 

שהנבלה כחושה, השומן של הכשרה מפטם את הכחושה מוציא ממנה ריח איסור. רש”י(. ולוי אמר אפילו 

בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר מאי טעמא ריחא בעלמא הוא 

וריחא לאו מילתא היא”.

מחלוקת  בזה  יש  לוי  שלשיטת  ומסקנתה  רב  ועל  לוי  על  מקשה  הגמרא  בהמשך 

תנאים ולשיטת רב אפשר שאין בזה מחלוקת תנאים וכולם מודים לשיטתו.

בהדי  דאיטווא  ביניתא  “ההיא  ומספרת,  רב’  ‘מעשה  הגמרא  מביאה  הסוגיה  בסוף 

בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא. מר בר רב אשי אמר אפילו במילחא 

נמי אסורה משום דקשיא לריחא ולדבר אחר”. כלומר, לדעת רבא מפרזיקיא, אסור 

לאכול דג שנצלה באותו תנור עם בשר, בכותח, מאחר והוא סובר ש’ריחא מילתא’ 

ומר בר רב אשי אוסר אפילו לאכול את הדג בפני עצמו עם מלח מאחר ונאפה עם 

בשר ויש בזה סכנת צרעת )רש”י(.

ורבא במסכת  גם אביי  נחלקו  וראה לקמן את שיטת התוס’(  )לשיטת רש”י,  כאותה מחלוקת 

עבודה זרה )סו ב(, “האי בת תיהא )חבית יין שיש בה נקבים ודרכם מריחים את היין לבודקו. רש”י( 

עובד כוכבים בדישראל שפיר דמי )מותר שיריח גוי בחבית של יהודי אבל שיריח( ישראל ב)חבית 

של(דעובד כוכבים אביי אמר אסור רבא אמר מותר. אביי אמר אסור ריחא מילתא 

היא רבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא”.

ורבא הלכה כרבא לבר משש הלכות בהן  ידוע בכל הש”ס, שכשנחלקו אביי  וכלל 
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הלכה כאביי58. לכן כתב רש”י )פסחים שם ד”ה אמר לך( “ואף על גב דקיימי תנאי כוותיה 

דרב, הילכתא כוותיה דלוי. דהא איפליגו בה אביי ורבא... וקם ליה רבא בשיטתיה 

בתשובות  הוא  וכן  כרבא.  הילכתא  ורבא  ואביי  היא.  מילתא  לאו  ריחא  ואמר  דלוי 

הגאונים ואף משמו של רבי אליעזר בן יצחק נאמר לי דלא חייש לה”.

התוס’ )פסחים שם ד”ה אסרה( חולקים על רש”י ופוסקים כרב שאוסר. איך הם מסתדרים 

התוס’  מבארים  אמר(  רבא  ד”ה  )שם  זרה  עבודה  במסכת  כרבא?  שהלכה  הכלל  עם 

אותה  זו  הייתה  אילו  ללוי,  רב  בין  המחלוקת  לא  היא  ורבא  אביי  בין  שהמחלוקת 

רבא  וגם  אביי  שגם  התוס’  ומבארים  זאת.  לומר  צריכה  הגמרא  הייתה  מחלוקת, 

יכולים לטעון שרב ולוי סוברים כמותם. אביי שאמר ריחא מילתא, יכול לטעון שלוי 

בשיטתו, שדווקא כשהריח איסור נכנס בהיתר והוא נהנה מהתערובת התיר לוי וגם 

יודה  ובזה  האיסור  מגוף  נהנה  הוא  יין(  )חבית  שלנו  במקרה  אך  להיתר,  יודה  אביי 

לוי שריחא מילתא. ורבא גם הוא יכול לטעון שכל מה שהחמיר רב שריחא מילתא 

זה דווקא כשהריח לא מזיק לו, אבל אצלנו שהריח נכנס בגופו ומזיקו, יודה גם רב 

שריחא לאו מילתא.

לכן פוסקים התוס’ להלכה כדעת רב שריחא מילתא. עוד ראייה לפסקם מביאים 

התוס’ מהגמרא הנ”ל בפסחים, ששם הביאו ‘מעשה רב’ של רבא מפרזיקיא שאסר 

58. במחלוקת אביי ורבא הלכה כרבא בכל מקום לבר משש הלכות בהם הלכה כאביי וסימנם יע"ל קג"ם ואלו הם:

ידעו הבעלים שנפל מהן"  לא  וכשמצאו עדיין  יאוש, לכשידע שנפל ממנו,  "דבר שסתמו  יאוש שלא מדעת- 

)לשון רש"י בבא מציעא כא ב ד"ה יאוש(. לדעת אביי לא הוי יאוש לדעת רבא הוי יאוש )בבא מציעא כב ב(.

עד זומם- "אביי אמר למפרע הוא נפסל ורבא אמר מיכן ולהבא הוא נפסל". )סנהדרין כז א(.

לחי העומד מאליו- "אביי אמר הוי לחי רבא אמר לא הוי לחי" )עירובין טו א(. ]לשיטת רוב הראשונים, אולם 

לשיטת ר"ת האות למ"ד שבבסימן יע"ל קג"ם, מתייחסת למחלוקת אביי ורבא האם ימי לידה שלא רואה בהם 

עולים לספירת ז' נקיים, שלאביי לא עולים ולרבא עולים וסבר ר"ת להחמיר כאביי מחמת הכלל, אולם הב"י )יו"ד 

סי' קצד ד"ה והיולדת( מביא שרוב הראשונים חלקו עליו ובזה הלכה כרבא[.

קדושין שלא נמסרו לביאה- "קידש אחת משתי אחיות ולא פירש איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא 

זו היא אחות אשתו" )לשון רש"י קדושין נא א ד"ה קדושין(, "אביי אמר הוו קידושין רבא אמר לא הוו קידושין" 

)קדושין נא א(.

גילוי דעת בגט- ]שלח שליח לגרש את אשתו וגילה דעתו שלא נוח לו בשליחות זו האם הגט בטל?[ "אביי סבר 

גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא ורבא סבר גלוי דעתא בגיטא מילתא היא" )גיטין לד א(.

מומר אוכל נבלות להכעיס- ]האם נפסל לעדות?[ "אביי אמר פסול רבא אמר כשר" )סנהדרין כז א(.
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וכן את דברי מר בר רב אשי שסובר שריחא מילתא והלכה כמר בר אשי בכל מקום 

בש”ס חוץ משתי מקומות.

וז”ל,  כרב  נפסוק  אם  גם  מותר  גדול  שבתנור  )שם(  בפסחים  התוס’  הוסיפו  אמנם 

הואיל  פשטיד”א  אותו  עם  לחם  לאפות  דמותר  נראה  שלנו  גדולים  “ובתנורים 

ומכוסות היטב הוי כעין שתי קדרות ואפילו פלדונ”ש שיש להרחיק אין נראה לרבי 

שיהא אסור שיש אויר מרובה בתנור וההבל מתפשט”.

ההגדרה של תנור גדול היא ‘שמחזיק י”ב עשורנים” של מצות )סמ”ק בשם אור זרוע. בב”י 

סי’ צז( - עשרון הוא שיעור חלה. ארבעים ושלש ביצים וחמש ביצה )ש”ך סי’ צז ס”ק ה(.

למעשה יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים )ראה טור וב”י סי’ צז וסי’ קח ובדרכי משה שם(.

ר”ן- הלכה כלוי שריחא לאו מילתא59  לדעת הרי”ף, בה”ג, רש”י, רמב”ם, רשב”א, 

יש להקל  כל אחד בפני עצמו  אין להקל בכך לכתחלה אך אם מבשלים בקדרה  צר  )אמנם בתנור 

לכתחלה אפילו בתנור צר ואפילו פי הקדרה מגולה- רשב”א(.

59.  האם לוי התיר לכתחלה או רק בדיעבד- דעת הרי"ף שלוי התיר רק בדיעבד וביאר הרי"ף שלכן אסור פת 

שאפאה עם צלי לאוכלה עם כותח דכיון שאפשר לאוכלה ללא כותח חשיב היתר לכתחלה והיתר לכתחלה לא 

אמרנו, וכן כתב הב"י בסי' צז שגם הרמב"ם סובר כלוי אך דווקא בדיעבד וראה גם בתוס' )פסחים עו ב ד"ה מאי( 

שכתבו שגם דעת רש"י להתיר רק בדיעבד וכן כתב הראבי"ה )סי' תקז( בביאור דעת רש"י ועיין עוד במהרש"א 

שם.

אך ממה שכתב הטור בסי' צז שדעת רש"י להתיר פת שנאפתה עם בשר באכילה עם חלב, משמע שחולק על 

הרי"ף.

ודעת הר"ן שהיתרו של לוי הוא אפילו לכתחלה וביאר הר"ן שמה שכתוב שאין לאכול פת שאפאה עם צלי יחד 

עם כותח הוא משום שהחמירו בבשר בחלב משום דלא בדילי אינשי מיניה, וכן משום שריח הבשר מורגש בהם 

והאוכל חושב שיש בזה בשר בחלב. ממילא בשאר דברים לא נחמיר ויהיה מותר אפילו לכתחלה.

ועיין עוד במה שכתב הב"י בסי' צז בשם הרשב"א שמהירושלמי משמע שהיתרו של לוי הוא אף לכתחלה אך 

מדברי הפוסקים נראה שהיתרו דווקא בדיעבד וכן נראה להורות למעשה. במסקנת הדין כתב הב"י כדעת הרי"ף 

והרמב"ם ורוב המורים להתיר בדיעבד )בתנור צר( ועיין בדרכי משה )סי' קח ס"ק ג( שכתב לבאר שהב"י סובר 

שפת נחשב לדיעבד ולא כרי"ף שכתב שפת הוי לכתחלה אמנם הביא שם מהאיסור והיתר שסובר שפת הוי 

לכתחלה.

להלכה פסק הרמ"א )סי' קח סע' ב( שפת שנאפתה עם בשר אסור לאוכלה עם חלב )אפילו בתנור גדול ופיו 

פתוח קצת למעלה-ש"ך( אלא אם כן אין לו פת אחר דאז חשיב דיעבד ומותר. והוא הדין לפת שאפה הגוי עם 

איסור שחשבת  לכתחלה אלא אם כן אין לו פת אחר לקנות. ובש"ך )סי' קח ס"ק ב( נראה שאוסר לאכול עם 

חלב אפילו כשאין לו פת אחרת. )כך הבין הפרמ"ג וע"ע במחצית השקל שהסתפק בדעת הש"ך( ובפרי מגדים 

)שפתי דעת ס"ק ג( הכריע שהמקל כרמ"א לא הפסיד.
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בדרכי משה- כותב שמוכח במהר”ם, מרדכי, שערי דורא ואיסור והיתר, שאם התנור 

סתום מכל צד יש בו משום ריחא אפילו אם התבשילים בתוך קדרה כל אחד בפני 

אינו  כשהתנור  היינו  בקדרה  בנתונים  להתיר  הרשב”א  שכתב  שמה  לומר  צריך  זה  פי  )על  עצמו 

סתום- דרכי משה(.

ר”ת, רא”ש- הלכה כרב דריחא מילתא היא.

להלכה דן בזה השו”ע בשני מקומות. בסי’ צז )סע’ ג( פסק השו”ע, “פת שאפאו עם 

והני מילי בתנור  ודגים שצלאן בתנור אחד עם הבשר, אסור לאכלם בחלב.  הצלי, 

הצלי  ואם  מותר.  פתוח,  ופיו  עשרונים  עשר  שנים  המחזיק  גדול  בתנור  אבל  קטן, 

מכוסה, וכן פשטיד”א שמכוסה הנקב שבו, מותר אפילו בתנור צר”. משמע שאסר 

כדעת רב.

אך בסימן קח )סע’ א( פסק “אין צולין בשר כשרה עם בשר נבלה או של בהמה טמאה 

בתנור אחד, ואף על פי שאין נוגעים זה בזה. ואם צלאן, הרי זה מותר. ואפילו היתה 

האסורה שמינה הרבה והמותרת רזה. ואם התנור גדול שמחזיק י”ב עשרונים, ופיו 

פתוח, מותר לצלותם בו ובלבד שלא יגעו זה בזה. ואם אחד מהם מכוסה בקערה או 

בבצק וכיוצא בו, מותר לצלותם אפילו בתנור קטן ופיו סתום”. כלומר הלכה כלוי אך 

רק בדיעבד ולא לכתחילה וכפי שכתב בבית יוסף בשם הרי”ף.

פת  על  מדובר  צז  ובסימן  שמאחר  ומבאר  הדברים  את  מיישב  ד(  ס”ק  צז  )סי’  הש”ך 

שאפאה עם בשר כשר, הפת לא נאסרת באכילה ומותר לאוכלה עם בשר או פרווה, 

לכן אסור לאוכלה עם חלב כי זה מחשב לכתחלה. אך בסימן קח מדובר על בשר 

כשר שצלאו עם בשר נבלה ואם נאסור אסור לגמרי, לכן שם זה בדיעבד. ממילא שני 

הפסקים מסתדרים. הלכה כלוי שריחא לאו מילתא, אך רק בדיעבד.

זוהי אם כן שיטת השו”ע. שיטת הרמ”א )סי’ קח סע’ א( היא “ונוהגין להחמיר לכתחלה, 

אפילו בתנור גדול. ובדיעבד, להקל אפילו בתנור קטן”.

כל הדיון עד כה היה לגבי ריח ולא לגבי זיעה )אדים(. ויש לשאול, אף שפסקנו כלוי 

לכן  ומפליטים,  מבליעים  הם  אדים,  שיש  במקרה  הרי  ומפליט,  מבליע  אינו  שריח 

צריך לאסור להשתמש בתנור אפילו אם הוא גדול?

שהרי פסק השו”ע )סי’ צב סע’ ח(, “מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר, 

הזיעה עולה ונבלע בקדירה, ואוסרתה”. וכתב רמ”א, “אם היה חלב במחבת, בעינן 
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ס’ בתבשיל שבקדירה נגד החלב שבמחבת. וכל זה מיירי שהמחבת מגולה והזיעה 

עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה, וגם מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת 

בזיעה במקום שנוגע בקדירה. אבל אם אין היד סולדת בזיעה, הכל שרי. ולכן תולין 

בשר לייבש על קדירות של חלב, ולא חיישינן לזיעה שעולה. וכן אם המחבת מכוסה, 

הכל שרי מידי דהוי אשתי קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בנגיעה, כל שכן 

בזיעה, מיהו לכתחלה יש ליזהר בכל זה”.

ולפי זה בין למר ובין למר, בתנור שלנו לכאורה יש להחמיר, שהרי התנור כולו חם 

ולא שייכות בו הקולות שכתב רמ”א, מה גם שהוא סובר להחמיר לכתחלה. 

אלא שרמ”א )שם ובדרכי משה שם( כתב שני סברות להקל. הראשונה היא שבדבר מכוסה 

מגולה,  המאכל  אם  שגם  היא  השניה  השני.  לתבשיל  מהכיסוי  עוברת  הזיעה  אין 

במאפים )כלומר דברים שהרגילות היא לאפות אותם( אין זיעה כמו ב’מתבשלים’.

ובהיתר השני שכתב רמ”א יש לדון. שאמנם כתב בפתחי תשובה )סי’ צב ס”ק ו( בשם 

דווקא  הוא  באדים  האמור  שהדין  שסובר  נראה  הרמב”ם  שמדברי  מגדים,  הפרי 

באדים העולים מתבשיל לח, אך חלב מהותך אין דין האדים כמותו דהיינו שזיעת 

משקים כמשקים, אך אין זיעת אוכלים כאוכלים. ונשאר בצריך עיון. ובאגרות משה 

)יו”ד ח”א סי’ מ(  הבין שהפרי מגדים מסתפק רק ביש בו לחלוחית, אבל בדבר יבש ממש 

סובר הפרי מגדים שאין זיעתו כמותו.

מאידך דעת השואל ומשיב )חמישאה סי’ ב( שזיעת אוכלים כאוכלים ואוסרת. וכן הביא 

הדרכי תשובה )סי’ צב ס”ק קסד(  בשם שו”ת בית שלמה )ח”א יו”ד סי’ קסב - קסד(.

כא(  ס”ק  לה  )כלל  יעקב  ובמנחת  ל(  ס”ק  אברהם  אשל  תנא  סי’  )או”ח  מגדים  בפרי  עוד  ]ועיין 

אוכלים  שזיעת  סובר  האם  השו”ע  בשיטת  שדנים  מב(  סי’  )ח”ב  צבי  ארץ  ובשו”ת 

כאוכלים[.

אך כל זה הוא בסתם שלא ראינו שיש זיעה. אך במקום בו ברור שהייתה זיעה, לכולי 

עלמא אוסרת. וכפי שפסק רמ”א )סי’ קח סע’ א(  שאם הזיע הכלי שתחתיו אפו יחד 

איסור והיתר, נאסר הכלי אפילו בדיעבד, מאחר והלכה היא שזיעת אוכלים כאוכלים 

)סע’ ח( ממילא לפי זה בתנור שלנו צריך להחמיר. שהרי הוא  כפי שנפסק בסי’ צב 

סתום מכל צדדיו ויש בו זיעה רבה.

אך, לכאורה יש צד להקל גם בזה מאחר והחום הרב השורר בתנור שורף את הזיעה 
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וכך אינה נבלעת בדפנות. כפי שמצאנו בסימן צב )סע’ ו( לגבי טיפת חלב שנפלה על 

הקדרה שכתב השו”ע, “נהגו העולם לאסור כשנפלה על הדופן שלא כנגד הרוטב. 

ודוקא כשנפל באותו צד שאינו כנגד האש, אבל אם נפל כנגד האש, מותר, שהאש 

שורפו ומייבשו”. אמנם למעשה העלו הפוסקים שלא לסמוך על קולא זו )עיין שו”ת 

אגרות משה יו”ד ח”א סי’ מ וסי’ נט. שו”ת יביע אומר ח”ה יו”ד סי’ ז(.

בדופני  נבלעת  בתנור  הנאפה  מהמאכל  העולה  שזיעה  חשש  יש  הדברים-  סיכום 

התנור, וכשיאפו אחר כך מהמין הנגדי תעלה הזיעה ממנו ופליט את הבלוע בדופן 

התנור והמאפה יאסר.

כן  כמו  נ”ט.  בר  נ”ט  בזה  יש  הנגדי,  מהמין  ולא  פרווה  אופה  שכאשר  להעיר,  ]יש 

אם המתין 24 שעות הטעם הבלוע בתנור נפגם ואין בכוחו לאסור. וכן אם המאפה 

מכוסה אין זיעה כמבואר לעיל[.

ב. האם חוששים לבליעת ממשות בתנור?

במסכת עבודה זרה )יא ב( למדנו שעיר שיש בה עבודת כוכבים, למרות שבתוך העיר 

אסור משא ומתן עם הגויים, בשוק שמחוץ לעיר מותר. ומבררת הגמרא מהו שיעור 

המרחק המדובר ומיישב ריש לקיש בשם רבי חנינא שכמו השוק שהיה מחוץ לעזה. 

ומביאה הגמרא לשון אחרת, שריש לקיש שאל את רבי חנינא מה הדין בשוק של 

עזה, וענה לו רבי חנינא, “לא הלכת לצור מימיך וראית ישראל ועובד כוכבים ששפתו 

שתי קדירות על גבי כירה אחת ולא חשו להם חכמים?" ומבררת הגמרא למה לא 

חששו חכמים. אביי מבאר שלא חששו שהגוי המבשל בשר נבלה יחליף את קדרתו 

עם קדרת היהודי, או ישליך לתוך קדרת היהודי בשר נבלה. רבא ביאר שחכמים לא 

חששו לבישולי גויים. ועולא אמר שלא חששו חכמים שמא ינתז מאכל מקדרת הגוי 

לקדרת היהודי.

ואכן פסק השו"ע )סי’ קיח סע’ יא(, “ישראל ועובד כוכבים ששפתו ב’ קדירות זו אצל 

זו, זה בשר שחוטה וזה בשר נבלה, מותר, ואין לחוש שמא כשהחזיר הישראל פניו 

החליף העובד כוכבים שחוטה בנבלה, אפילו אם של ישראל משובח, ואפילו פיהן 

מגולה, מותר, ואין לחוש שמא יתזו ניצוצות מזו לזו”.

דעת השו”ע מפורשת שלא חוששים שמא ינתזו ניצוצות מקדרה אחת לשנייה. 
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מדוע.  והט”ז  הש”ך  ונחלקו  לכתחלה.  להחמיר  והעלה  השו”ע  על  )שם( חלק  רמ”א 

לדעת הט”ז )ס”ק יב( רמ”א מחמיר כי הוא חושש שהגוי יחליף בין הקדרות. אך לדעת 

הש”ך )ס”ק לו( רמ”א החמיר כי הוא חושש לניצוצות.

מעט מהמאפה  נשפך  נשוב לשאלתנו, לדעת השו”ע מפורש שאין לחשוש שמא 

וגם  בתנור והתנור בלע ממשות. לדעת רמ”א הדבר תלוי במחלוקת הש”ך והט”ז. 

לדבריהם כל זה הוא לכתחלה ובדיעבד לא חוששים.

או  פרווה  כך  אחר  שאופה  באופן  לכתחלה  נחשוש  אם  אפילו  לכאורה  בזה,  ]וגם 

שממתין 24 שעות, יש להקל כמבואר לעיל[

הדרכים  גם  כמו  רבות  הם  אפייה  בתנורי  בשימוש  הבעיות  לעיל  כאמור  קס. 

להיתר. להלן סיכום הכרעת גדולי הפוסקים )נכתב על ידי הרב גיורא ברנר שליט”א(.

שימוש בתא אחד למאכלי בשר וחלב זה אחר זה כשאינם 
מכוסים

1. מנחת יצחק )ח”ה כ( - לכתחילה לא ישתמש באותו תא ואם אין לו שני תאים יכול 

להקל להשתמש על ידי הכשרה ביניהם.

]ההכשרה תלויה בשאלה האם היסקו מבפנים או מבחוץ:

בחום  הסקתו  ידי  )על  התנור  את  וילבן  היטב  אותו  ינקה   - מבפנים  שהיסקו  תנור 

מקסימלי( וישתמש בתבניות או רשתות נפרדות.

תנור שהיסקו מבחוץ - נוסף לכל הנ”ל צריך לשים בתוכו בזמן הליבון כלי עם מים 

בן  התנור  האם  בשאלה  תלויה  תהיה  ישתמשו  כלי  סוג  באיזה  )והשאלה  שיתאדו 

יומו([.

2. ילקוט יוסף )או”ה ג סי’ פ”ט סע’ פ”ח( - אין להשתמש בזה אחר זה אלא אם כן מדובר 

 24( לעת  מעת  המתין  א.  התנאים:  שהתקיימו  וכן  בבצק,  המכוסה  יבש  במאכל 

שעות( ב. הסיק את התנור משך חצי שעה.

3. קצשו”ע בשר בחלב )ח”ב עמ’ קכ”ח אות א(, ספר הכשרות )פ”א ל”א, מ”א ומ”ג( - בתנורים 

מודרניים עדיף שלא להקל להשתמש באותו תא למאכלי בשר וחלב )משום שרמת 

האטימות והטורבו גורמים לבליעה ממשית של הבל ואדים בחלל התנור עד שיש 

נטפי שומן על דופנותיו(.
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אמנם יש להתיר שימוש שכזה לכתחלה בג’ תנאים: א. ימתין מעת לעת מהשימוש 

האחרון בתנור ב. ניקוי יסודי של התנור )ועדיף לנקותו לפני ההמתנה, אך הסדר לא 

מעכב( ג. הפעלת התנור בחום מירבי )מנחת יצחק, יביע אומר, שבט הלוי - למשך 

די   - אליהו  הגר”מ  כשעה.  למשך   - בב”ח  קצשו”ע  שטרנבוך,  הגר”מ  שעה.  כחצי 

בדקה אחת אחר שהגיע לחום המקסימלי(. והוסיף בספר הכשרות שהמשתמשים 

בצורה שכזו יעדיפו לקנות תנור מצופה טפלון ולא אמאייל או פורצלן.

הכשרה זו יעשה גם במקרה שהשתמש בתנור לבשר וחלב בזה אחר זה )שאז נחשב 

התנור כנטרף(.

4. הגר”מ מאזוז שליט”א )שו”ת מקור נאמן סי’ תקפז( - יכול לכתחילה להשתמש לבשר 

וחלב בזה אחר זה על ידי הכשרה בג’ התנאים הנ”ל )המתנה מעת לעת, ניקוי והסקת 

התנור(.

5. אגרות משה )יו”ד א נ”ט( - אם המאכלים יבשים ולא מזיעים מותר לאפותם באותו 

תא בזה אחר זה.

יש להקפיד תמיד מיד אחר השימוש להשאיר את   - ודע(  )ח”ג ק”ה ד”ה  6. באר משה 

התנור דולק ריק על חום גבוה )כך שלעולם לא יצטבר שם לכלוך ממשי( ואז מותר לכתחלה 

להשתמש בתנור למאכלי בשר וחלב בזה אחר זה.

7. הגר”ד ליאור שליט”א )הורה לי בעל פה( - מותר להשתמש בזה אחר זה אך לכתחלה 

על  ריק  דקות  מספר  עוד  עובד  התנור  את  ישאיר  בראשון  להשתמש  כשמסיים 

)והוסיף שאין צורך לחכות שיתקרר מן הראשון לפני  מנת שאם נשאר משהו בתוכו ישרף 

שמשתמש לשני( ובלבד שיחליף תבנית )או רשת(.

שימוש בתא אחד למאכלי בשר וחלב זה אחר זה כשהם מכוסים

1. הגר”א נבנצל שליט”א )הורה לי בעל פה( - מותר לכתחלה.

תנור  באותו  לאפות  מתירים  רמ”א  וגם  השו”ע  גם   - לח(  סע’  )פ”א  הכשרות  ספר   .2

סגורים  המאכלים  של  שהכלים  בתנאי  זה  אחר  בזה  וחלביים  בשריים  מאכלים 

לחלוטין, היתר זה הוא אפילו בתנור טרף, אך יש להקפיד על שני תנאים: א. מקום 

)ואין  בנייר כסף  וכן  ב. המכסה מכסה לחלוטין את הקדירה,  ויבש.  נקי  הנחת הכלי 

בריחה מהצדדים וכד’(.
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3. הגר”מ מאזוז שליט”א )שו”ת מקור נאמן שם( - יעשה הכשרה לתנור כנ”ל לגבי אינם 

מכוסים.

4. הגר”ד ליאור שליט”א )הורה לי בעל פה(- אם שניהם סגורים לגמרי מותר אף לאפותם 

יחד באותו תא.

5. ילקוט יוסף )או”ה ח”ג סי’ פט סע’ פח( - אם רוצה לאפות מאכל נוזלי חלבי מכוסה בתוך 

תנור בשרי צריך קודם לכן להמתין מעל”ע ולהסיקו חצי שעה.

קסא. אם רוצה לאפות פרווה בתנור אחרי שאפה בו בשרי או חלבי, יש לחלק 

לשני אופנים. באופן שעדיין לא עברו 24 שעות מאפיית הבשרי או החלבי, יש לדון 

להיתר )אף אם נאמר שהתנור בולע את הזיעה או שבלע ממשות( מדין נותן טעם בר 

נותן טעם. שדעת השו”ע להתיר לכתחלה ודעת רמ”א להתיר בדיעבד.

ויש לדון בזה בכמה עניינים. א. האם בליעה מהתנור נחשבת לצלי או לבישול? ב. 

ג. אם לא מתירים לכתחלה,  יומו אפשר להתיר לכתחלה?  בן  האם כשהתנור אינו 

כספית  הוצאה  היא  תנורים  שני  שקניית  )לפי  לדיעבד  נחשב  בתנור  שימוש  האם 

גדולה(?

א. האם בליעה מהתנור נחשבת לצלי או לבישול?

ראשית יש להקדים שנחלקו מהרש”ל ורמ”א בדין נ”ט בר נ”ט בצלייה. בש”ך )סי’ 

צה ס”ק ד( שהביא בשם מהרש”ל להחמיר בנצלו. וכן דעת הפרי מגדים )שפתי דעת סי’ 

צה ס”ק ד(.

מאידך דעת רמ”א )סי’ צה סע’ ב( להקל בנצלו בדיעבד, כלשונו “ובדיעבד מותר בכל 

עניין” היינו גם בנצלו. וכן הוא בחכמת אדם )כלל מח סע’ א( שכתב, “אבל אנו הנמשכים 

אחר רמ”א קיימא לן דלכתחילה אסור לאכלן בחלב דכיון שנתבשל בתוכו הרי זה 

נתן לתוך החלב מותר  ומכל מקום בדיעבד שכבר  בעין בתוכו  היה  כאילו הבשר 

דבדיעבד סמכינן על פסק השולחן ערוך בין בנתבשלו בין בנצלו )אחרונים דלא כש”ך 

ס”ק ד(”.

ויש לדון בבליעה בתנור האם נחשבת לבליעת צלי או לבליעת בישול. בשו”ת ארץ 

צבי )ח”ב סי’ מב( דן בזה והעלה שהבליעה בתנור הינה בליעה מבישול ולא מצלי, לפי 

שהבליעה היא על ידי הזיעה וזה דומה לבליעת בישול שהיא על ידי רוטב, מה שאין 
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כן בליעת צלי אינה על ידי ‘מתווך’ אלא ישירות מהאוכל לכלי.

אך, אם איננו חוששים לאדים )לפי הסברה שהתבארה לעיל שהאדים נשרפים( 

יש  לכאורה  לעיל(  כמבואר  הש”ך  הבנת  )לפי  רמ”א  כדעת  לניצוצות  וחוששים 

להגדיר את הבליעות בתנור כבליעות צלי. 

מעתה יש לחקור לדעת המחמירים כדעת מהרש”ל, האם בנידון דידן אפשר להקל 

ולהחשיב את הבלוע בתנור לנ”ט בר נ”ט.

ב. האם כשהתנור אינו בן יומו אפשר להתיר לכתחלה?

באופן שהתנור אינו בן יומו יש לדון אם מותר לכתחלה לבשל בנ”ט בר נ”ט והוא 

נותן טעם לפגם על מנת לאוכלו עם המין הנגדי או לא.

וכבר דנו בזה לעיל )סי’ לו ס”ק קו - קז( וראה שם שלדעת השו”ע כשהתנור אינו בן יומו 

רמ”א  ובדעת  הנגדי.  המין  עם  לאוכלו  מנת  על  פרווה  בו  לאפות  לכתחלה  מותר 

מחלוקת הגר”א סובר שמותר לכתחלה ורוב האחרונים אוסרים.

ג. אם לא מתירים לכתחלה, האם שימוש בתנור נחשב לדיעבד )לפי שקניית שני 

תנורים היא הוצאה כספית גדולה(?

אחרי שראינו שדעת רוב הפוסקים האשכנזים להחמיר בנ”ט בר נ”ט גם כשהוא 

נותן טעם לפגם, יש לשאול האם מי שיש לו תנור בעל תא אחד והשתמש בו לחלבי 

או בשרי ואחר כך רוצה לאפות בו פת לסעודה עם המין הנגדי, האם הדבר נחשב 

לכתחילה,  ודאי  היא  מנת’  ‘על  האפייה  שפעולת  שלמרות  דיעבד.  או  לכתחלה 

בו לאפייה  לו כלי אחר להשתמש  כזו נחשבת לדיעבד, שהרי אין  שמא מציאות 

ולקנות תנור אחר זו הוצאה גדולה.

נחשב  אחר  כלי  לו  שאין  מקום  ב(  סע’  מח  )כלל  אדם  החכמת  שלדעת  ראינו  לעיל 

דיעבד, שכן כתב, “וכשחממו מים בכלי של חלב בן יומו ולש בהם לחם אסור לאכול 

הלחם עם בשר אבל אם חממו בכלי שאינו בן יומו מותר. ונראה לי דאם אין לו כלי 

כיון דאיכא תרתי  ולהתיר ללוש בהם אפילו לכתחילה  בו יש לסמוך  אחר לחמם 

נותן טעם לפגם ונותן טעם בר נותן טעם”.

ועוד צד להקל הוא שאפיית פת אינה בהכרח על מנת לאוכלה עם בשרי או חלבי, 

אלא היא פרווה.
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להלכה )נכתב ע”י הרב גיורא ברנר שליט”א(:

פרווה  תבנית  בתוך  חלה  לאפות  מותר   - פה(  בעל  )בשיחה  שליט”א  ליאור  הגר”ד   .1

בתנור בשרי )או להפך( בזמן שאין בתנור בשר, ואז מותר לאכול את הפת בסעודה 

חלבית )או להפך(.

2. ספר הכשרות )פ”א סע’ לט-מ( - אסור לאפות חלה בתוך תבנית פרווה בתנור בשרי 

)או להפך( אפילו בזמן שאין בתנור בשר על מנת לאכול את הפת בסעודה חלבית 

)או להפך(. ואף בדיעבד יש להחמיר אפילו לספרדים ולאוכלו עם אותו מין של תא 

האפיה )ספר הכשרות לשיטתו לעיל שתנורים בימנו יש בהם ממשות(. 

3. מנחת יצחק, קצשו”ע בב”ח )ח”ב עמ’ קכ”ט אות ב( - על מנת שיהיה מותר לאכול 

את הפרווה הן עם בשר והן עם חלב יש להכשיר קודם לכן את התנור, וההכשר 

יהיה כנ”ל פרט לזה שלצורך פרווה אין צורך להמתין מעת לעת קודם ההכשר.

]*הערה בעניין תנור פירוליטי - ‘סלף קלינינג’. לדעת רוב הפוסקים בתנור מסוג זה 

)המגיעים לדרגות חום גבוהות מאד של º500 צלזיוס( מותר להשתמש לכתחילה 

לבשר וחלב בזה אחר זה כשמפעילים אותו על מצב ניקוי בין האפיות. עיין בספר 

הכשרות )פ”א סע’ מד([

נה. שימוש בתנור דו תאי לבשר וחלב

יש שני סוגים של תנור בעלי תא כפול. באחד הדופן האחורית משותפת כמו כן גג 

התא התחתון הוא רצפת התא העליון. בשני, התאים נפרדים לגמרי, לכל אחד דופן 

אחורית משלו וגג התא התחתון אינו רצפת העליון )יש חיבור של פס מתכת בין גג 

העליון לרצפת התחתון(.

בתנור בו התאים אינם נפרדים - דעת הרבה פוסקים שדינו כתנור חד תאי לפי שכל 

תא מתחמם מחברו והבליעה באחד התאים מתפשטת גם בשני.

בתנור בו התאים נפרדים - מאחר ואין כלל מעבר טעמים ובליעות בין תא לחברו, 
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מותר לכתחלה להשתמש באחד לחלבי ובשני לבשרי. יש אומרים שדווקא זה אחר 

זה ויש שהתירו אפילו בו זמניתקסב.

]דין התבניות בתנור דו תאי שווה לדין התבניות בתנור חד תאי[

— מקור הברכה —

שהתאים  רואים  ואנו  מאחר  לגמרי,  נפרדים  אינם  התאים  בו  בתנור  קסב. 

מתחממים אחד מהשני, לכאורה יש להחשיבו כתנור בעל תא אחד לכל דיניו. שהרי 

הבליעה מחמת האדים או הממשות בתא אחד, מתפשטת על ידי החום לתא השני. 

ואין כאן היתר ‘לא אמרינן חם מקצתו חם כולו’, שהרי הוא חם.

מה שאין כן בתנור בו התאים נפרדים לגמרי, בתנור זה דפנות תא אחד לא בולעות 

מדופנות התא השני למרות שהם חמות, שהרי נפסק להלכה שאין טעם בלוע עובר 

מכלי לכלי ללא רוטב ביניהם.

להלכה )נכתב על ידי הרב גיורא ברנר שליט”א(:

1. ספר הכשרות )פ”א סע’ לג( - יש להקפיד שהתאים בתנור הם שתי יחידות נפרדות 

לגמרי )שחיברו אותם( ולא יחידה יצוקה אחת עם שתי תאים, וכן להקפיד שאין פתחי 

אוורור שמהם יעברו אדים מהתחתון לעליון, וגם בכהאי גוונא יש הידור להקפיד 

שלא  מחמירים  יש  וכן  מהחלב(,  אדים  יותר  מוציא  שהוא  )כיון  העליון  בתא  יהיה  שהבשר 

מותר  פרווה  הוא  האחד  שאם  אמר  שליט”א  ווזנר  הגר”ש  )אמנם  זמנית  בו  בשניהם  להשתמש 

להשתמש בשניהם בו זמנית- ספר הכשרות שם ס”ק סו(.

2. הגר”א נבנצל שליט”א )בשיחה בעל פה(- אם יש להם דופן משותפת דעת הגרשז”א 

זצ”ל שדינם כתא אחד ואם הדפנות נפרדות לגמרי מותר להשתמש בשתיהן בו 

זמנית.

3. הגר”ד ליאור שליט”א )בשיחה בעל פה(, ילקוט יוסף )סי’ פ”ט סע’ צ( - מותר להשתמש 

בכל תנור עם שני תאים אפילו בו זמנית כשבתא אחד יש חלבי ובשני בשרי )בילק”י 

כתב שיש מחמירים לא לאפות בשני התאים בו זמנית(.
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נו. שימוש במיקרוגל לבשרי וחלבי

בסימנים הקודמים למדנו על שימוש בתנורי אפייה לבשרי וחלבי. בדורינו התחדש 

‘תנור' מסוג חדש- ‘מיקרוגל'. ההבדל בינו לבין התנור הוא שבתנור ה'כלי' )כלומר 

דפנות התנור( מתחמם מה שאין כן במיקרוגל בו רק המאכל מתחמם על ידי גלים 

אלקטרוניים המוקרנים אליו.

אולם, גם בו כמו בתנור יש לחוש לשתי חששות. הראשון מחמת האדים שעולים 

מממשות  טעם  במיקרוגל  להיבלע  שעלול  השני  בדפנותיו.  ונבלעים  מהמאכל 

שתישפך או תינתז עליו )חשש זה מצוי יותר במיקרוגל מחמת אופן פעולתו(קסג.

למעשה:

מיקרוגל בעל מערכת השחמה - דינו כתנור אפייה חד תאי.

מיקרוגל ללא מערכת השחמה - יש מתירים להשתמש בו לבשרי וחלבי אחד אחרי 

השני בתנאי שהמאכלים יהיו עטופים וסגורים הרמטית )ויש מקלים לעטוף רק מין 

אחד(. ויש אוסרים ומצריכים לקבוע את המיקרוגל לשימוש אחד בלבד אלא אם כן 

מכשירים אותו בכל פעםקסד.

— מקור הברכה —

קסג. כהקדמה לדיון ההלכתי על המיקרוגל יש להבין את אופן פעולתו.

מכל  הוא  התנור  מיקרו.  באמצעות גלי  ולחימום  לבישול  משמש  המיקרוגל  תנור 

אטּום שמצויים בו שפופרת אלקטרונית להפקת גלי מיקרו, והתקן סיבוב המבטיח 

את חשיפת המזון שבתוכו לקרינה באופן אחיד.

נבלעים  אלה  גלים  גיגאהרץ.  כ-2.45  גבוהה,  בתדירות  מיקרו  גלי  מפיק  המיקרוגל 

של  חימום  היוצרת  פעולה  תנועתם-  את  ומאיצים  שבתנור  המזון  במולקולות 

המאכל ‘מתוכו’. לכן החימום במיקרוגל מהיר יותר, כי אין צורך לחמם את כל חלל 

של  הפנימיים  הדפנות  ועם  המזון  את  המכיל  הכלי  עם  שבו,  האוויר  עם  התנור, 
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התנור. מכלי המזון )בתוכם מכניסים את האוכל למיקורגל( עשויים מחומרים כגון 

זכוכית, קרמיקה, פוליאתילן, נייר וכדומה, שאינם סופגים את גלי המיקרו ולכן אינם 

מתחממים.

חימום בעזרת גלי מיקרו יעיל בעיקר על מים נוזלים, ובעל יעילות פחותה בהרבה על 

שומנים, סוכרים וקרח מחמת ההרכב המולקולרי שלהן.

קסד. במיקרוגל קיימים אותם החששות ההלכתיים הקיימים בתנור, לא זו אף זו 

ייתכן ובו יש לחשוש יותר.

בליעה מאדים- המאכל המתחמם או מתבשל במיקרוגל מעלה אדים אל דופנותיו 

וייתכן שמבליע בהם. את זה שדין האדים כדין התבשיל עצמו ויש בכוחם להבליע 

יהודה  ביד  ואם אמנם  )ועייין בשו”ע סי’ צב סע’ ח(.  ולהפליט כבר הזכרנו מספר פעמים 

דווקא כשכלי אליו מגיעים האדים  נה( פירש שלשיטת רמ”א  )סי’ צב פירוש הארוך ס”ק 

מתחמם לחום של יותר מהיד סולדת בו האדים אוסרים, אך אם על ידי האדים הכלי 

לא מתחמם אין בכח האדים לאסור. הרי יש חולקים בהבנת הרמ”א בזה ודבר זה אינו 

מוסכם להיתר. כמו כן, אפשר שמחמת שדפנות המיקורגל לא מתחממות דינו חמור 

מתנור. שהרי אחד ההיתרים להשתמש בתנור היה שמחמת חומו הרב של התנור 

הזיעה נשרפת והיתר זה ודאי לא שייך במיקרוגל.

התזת מאכל- מאחר ואופן חימום המאכל במיקרוגל הוא על ידי גלי אלקטרומגנטיים 

שגורמים לתזוזה מהירה של המולקולות המרכיבות את החומר, מצוי מאד שניתזים 

כוכבים  ועובד  “ישראל  יא(,  סע’  קיח  )סי’  השו”ע  שפסק  למרות  לכן  דברים.  בתוכו 

ששפתו ב’ קדירות זו אצל זו, זה בשר שחוטה וזה בשר נבלה, מותר, ואין לחוש שמא 

כשהחזיר הישראל פניו החליף העובד כוכבים שחוטה בנבלה, אפילו אם של ישראל 

משובח, ואפילו פיהן מגולה, מותר, ואין לחוש שמא יתזו ניצוצות מזו לזו”. ודעתו 

מפורשת שלא חוששים שמא ינתזו ניצוצות מקדרה אחת לשנייה. נראה שבמקום 

בו הדבר מצוי ורגיל, יודה לחשוש לניצוצות. ובפרט לשיטת רמ”א )שם( שחלק על 

יב(  )ס”ק  והט”ז מדוע. לדעת הט”ז  ונחלקו הש”ך  והעלה להחמיר לכתחלה.  השו”ע 

רמ”א מחמיר כי הוא חושש שהגוי יחליף בין הקדרות. אך לדעת הש”ך )ס”ק לו( רמ”א 

החמיר כי הוא חושש לניצוצות. ונראה שבמקום רגיל ומצוי יודה הט”ז.
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אמנם יש גם קולא במיקרוגל לעומת תנור אפייה, שמאחר ודפנות המיקרוגל קרים, 

אינם בולעים אלא כדי קליפה.

להלכה )נכתב על ידי הרב גיורא ברנר שליט”א(:

מיקרוגל עם מערכת השחמה - דינו כתנור כפי שנזכר לעיל )ילקוט יוסף סי’ פז  סע’ כג, ספר 

הכשרות פ”א סע’ מז(.

מיקרוגל ללא מערכת השחמה

1. ספר הכשרות )פ”א סע’ מט( - הגר”פ שיינברג שליט”א, הגר”מ הלברשטם זצ”ל - 

מיקרוגל ללא מערכת השחמה מותר להשתמש בו למאכלי חלב ובשר בזה אחר זה 

ובלבד שיקפיד לכסות )את שניהם( באופן הרמטי, מאכלי פרווה לא צריך לכסות.

במקרה שנטרף המקרוגל יש להכשירו על ידי ניקוי יסודי ולהרתיח בו כוס עם מים 

)ויש אומרים שצריך קודם להמתין מעת לעת -הראשל”צ הגר”מ אליהו זצ”ל ועוד(.

אם נטף מאכל על הצלחת של המקרוגל - לספרדים די לשוטפה היטב, ולאשכנזים 

יש לערות עליה מים רותחים.

2. ילקוט יוסף )סי’ פז סע’ כג( - יש להכשיר בכל פעם בין בשר לחלב על ידי: א. ניקוי 

היטב ב. להרתיח כוס עם מים וחומר ניקוי משך 10 דקות. ובכל אופן יש להקפיד 

להשתמש רק כשהכלים מכוסים.

3. הגר”ד ליאור שליט”א )הורה לי בעל פה( - מעיקר הדין די לכסות היטב באופן קבוע 

או את הבשרי או את החלבי, אך למעשה ראוי להחמיר לכסות את שניהם.

אם נשפך מאכל לחוץ יש לנקות את המיקרוגל ולערות רותחים על גבי הצלחת, אך  

אין צורך להכשיר את המקרוגל.

4. הגר”א נבנצל שליט”א )הורה לי בעל פה( - די ליחד את המקרוגל לבשרי או חלבי ואז 

יצטרך לעטוף רק את המין השני.
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נספח א. בדין המתנה בין בשר לחלב לקטן

א. יסוד דין המתנה בין בשר לחלב נלמד בגמ’ חולין )קה א(, “בעא מיניה רב אסי 

מרבי יוחנן כמה ישהה בין בשר לגבינה א”ל ולא כלום. איני והא אמר רב חסדא אכל 

בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר, אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר 

א”ל ולא כלום. גופא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול 

בשר אמר ליה רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה הבשר 

עודנו בין שיניהם. אמר מר עוקבא אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו 

אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא ואילו אנא 

בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא”.

ומתבאר מהגמ’ שמקור החיוב להמתין בין בשר לחלב הוא מדברי רב חסדא.

ב. ולכאורה יפלא, מדוע לא נחשב דין זה לגזירה לגזירה, שהרי מדאורייתא אין 

“אמר  א(,  )קח  חולין  בגמ’  וכמבואר  יחד,  שהתבשלו  וחלב  בשר  לאכול  אלא  איסור 

אביי טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי סלקא דעתך דרבנן מבשר בחלב מאי 

טעמא לא גמרינן דחדוש הוא אי חדוש הוא אף על גב דליכא נותן טעם נמי? אמר 

ליה רבא דרך בישול אסרה תורה”

וביאר רש”י את דברי רבא, “לעולם אימא לך חדוש הוא, ודקאמרת אף על גב דליכא 

טעמא ליתסר דהא ליכא למגמריה מזרוע בשלה על כרחך בגופיה גלי קרא דבעינן 

טעמא מדלא אסרתו תורה אלא דרך בישול שאסר הבשר להתבשל בחלב, ואין לך 

כגון זו שלא יתן טעם”. וכתב הרשב”א )תורת הבית הקצר ב”ג ש”ד פד ע”ב( “ולמה הוציאו 

הכתוב בלשון בישול לומר לך שלא כדרך בישול אינו אסור מן התורה אלא מדברי 

סופרים”. וכ”כ הטור )יו”ד סי’ פז(.

וכ”פ המחבר )סי’ פז סע’ א(, “והוציא אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה 

)סי’ פז ס”ק א( ביאר “כלומר  אלא דרך בישול, אבל מדרבנן אסור בכל עניין”. ובש”ך 

אבל לא ע”י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול”. ובפרי תואר )סי’ פז ס”ק א( ביאר דלרבי 

- אסור לבשל אפילו אם  ישמעאל שלמד מג’ פעמים לא תבשל יש שתי חומרות 

לא אוכל ואסור בהנאה. ויש קולא אחת שאין אסור באכילה אלא דרך בישול. וכתב 

להקשות שאולי נאמר שיש איסור דאורייתא גם באכילה שלא בדרך בישול, והתורה 

כתבה דרך בישול מאחר שלא רצתה לכתוב אכילה לפי שאם הייתה כותבת אכילה 
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הייתי אומר שלא לוקה אלא בדרך הנאתו ושלא בדרך הנאתו לא? ותירץ שכיון שסוף 

האכילה  איסור  נלמד  וממנו  בישול  רק  אלא  אכילה  איסור  אמרה  לא  התורה  סוף 

וממילא נלמד שדווקא בדרך בישול אסרה תורה.

שאנו  זה  ודין  דרבנן,  גזירה  אלא  אינו  יחד  וחלב  בשר  לאכול  שאסור  שמה  ועולה, 

עוסקים בו )המתנה( הרחיק עוד שלא לאכול חלב אחרי בשר, ולמה לא יחשב גזירה 

לגזירה?

ובשלמא לשיטת הרמב”ם )הל’ מאכלות אסורות פ”ט הכ”ח( שביאר בטעם האיסור, “מפני 

הבשר של בין השינים שאינו סר בקינוח”, שפיר. שהרי זהו אותו דין של אכילה יחד. 

טעם  מחמת  הוא  האיסור  שטעם  פט(  סי’  בטור  )כמובא  הראשונים  שאר  לשיטת  אבל 

המושך, למה אסור?

ואין ליישב שגם לשיטתם הכל אותו איסור, שהרי טעם כעיקר והרי זה כאילו אוכל 

תרו  “דאילו  ב(  )מד  בפסחים  כמבואר  חידוש  הוא  בחלב  שבשר  לפי  האיסור.  גוף 

יומיה בחלבא שרי” ואע”ג שקבל טעם, שדרך בישול אסרה תורה. לכן  ליה כוליה 

למבארים בדין המתנה שהוא מפני טעם המושך, צריך ביאור למה לא נחשב גזירה 

לגזירה, גזירה שלא יאכל בשר וחלב יחד, שמא יאכלם מבושלים וגזירה שלא יאכל 

אחד אחרי השני מחמת שיש טעם ואז יבוא גם לאכול בשר בחלב יחד?

ג. ויש ליישב שאלה זו בכמה אופנים:

א. במשנה חולין )קג ב( שנינו “כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים 

ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים”.

דאי  דאורייתא  בחלב  עוף  בשר  מינה  שמע  יוסף  רב  “אמר  למדנו,  א(  קד  )שם  ובגמ’ 

סלקא דעתך דרבנן אכילה גופה גזירה ואנן נגזר העלאה אטו אכילה? ומנא תימרא 

דלא גזרינן גזירה לגזירה דתנן חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השולחן וניתנת 

לכל כהן שירצה אמר ליה אביי בשלמא אי אשמועינן חלת חוצה לארץ בארץ דאיכא 

למיגזר משום חלת הארץ דאורייתא ולא גזרינן איכא למשמע מינה אלא חו”ל משום 

וגבינה אתי לאסוקי בשר  דליכא למיגזר הוא אבל הכא אי שרית ליה לאסוקי עוף 

וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא מתקיף לה רב ששת סוף סוף צונן בצונן הוא אמר 

אביי גזירה שמא יעלה באילפס רותח סוף סוף כלי שני הוא וכלי שני אינו מבשל אלא 

גזירה שמא יעלה באילפס ראשון”
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דהיינו שאין בהעלאת עוף לשולחן של גבינה גזירה לגזירה מאחר והכל הוא גזירה 

שמא יבוא לאכול בשר בהמה בחלב. כמו שפירש רש”י )שם( במסקנת הסוגיה “אף 

אטו  העלאתו  למיגזר  איכא  אכילתו  אטו  העלאתו  למגזר  לן  איבעי  דלא  גב  על 

העלאת ואכילת בשר בהמה דכי מסיק להו היינו אכילה דאתי למיכלינהו בהדדי... 

גזירה שמא יעלה בשר בהמה עם הגבינה בתוך אילפס רותח דה”ל בישול”, כלומר 

שרש”י הבין שהעלאת עוף היינו אכילתו, לפי שכל שעולה נאכל וגזרו אטו העלאת 

בשר בהמה בכלי ראשון עם גבינה.

מאחר  אסרו  השולחן  על  להעלות  שאם  מק”ו,  בענייננו  הוא  שכן  לבאר  ואפשר 

והעולה נאכל ויבוא לאכול בשר בהמה בחלב, כ”ש שאסור לאכול כל זמן שיש טעם 

בפה שמא מחמת שיורגל בטעם הבשר והחלב יבוא גם לאוכלם יחד.

)הל’ מאכלות אסורות פ”ט ה”כ( כתב “אסור להעלות העוף עם הגבינה  ב. אולם הרמב”ם 

על השולחן שהוא אוכל עליו, גזירה משום הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה, אף 

על פי שהעוף בחלב אסור מדברי סופרים”. ונראה מדבריו שלא פירש כרש”י, אלא 

שלדעתו אע”פ שעוף בחלב הוא דרבנן, גזרו עליו שלא להעלות ולמרות שהיא גזירה 

לגזירה. ולשיטתו צריך להבין למה אסרו ולא נחשב גזירה לגזירה?

גב דאיסור בשר עוף בחלב מדבריהם עשו חיזוק לדבריהם  “ואף על  הרדב”ז כתב 

כתיב  דלא  תורה  איסור  לידי  לבוא  דקרוב  הא  קיימא  לא  הא  לא  דאי  תורה  כשל 

הרחקה,  בלא  לאכול  נתיר  שאם  בענייננו,  מועילים  ודאי  ודבריו  גדי”.  אלא  בתורה 

יבואו לאכול יחד.

ומה שיש להעיר בזה הוא, שנחלקו רש”י והרמב”ם בגדר ‘כולא חדא גזירה’, )הראה 

לי הרה"ג מרדכי רבינוביץ שליט"א( שכתב הרמב”ם )פיהמ”ש שבת פ”ד מ”א( “אבל אם היו 

שתי הגזרות בעת אחת מותר, וזהו שעושין תמיד, וזהו ענין אמרם כולה חדא גזרתא 

היא, כלומר שמי שגזר גזרה זו ראה שלא תתקיים גזרה זו אלא בגזרה אחרת שתחזק 

אותה ותסמכנה, ולפיכך גזר השתים ביחד”. והיינו שאם במשנה אחת מופיעות שתי 

הגזרות, אפשר לומר שכולא חדא גזירה. אולם רש”י )ביצה ג א ד”ה חדא( ביאר שביאור 

כולא חדא גזירה, הוא שהגזירה השנייה הייתה גם היא במשמעות הגזרה הראשונה, 

גזרות במעמד אחד על מנת שאחת תקיים השניה. לכן בהעלאה  ולא שגזרו שתי 

לשולחן לשיטת הרמב”ם שהגזירות נשנו במשנה אחת מבואר למה לא חשיב גזירה 

לגזירה וכדברי הרדב”ז. ורש”י ביאר את הגזירה לשיטתו ולכן הוכרח לומר שהעלאה 
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היינו אכילה, כלומר שאף זה היה במשמע ולכן אין בזה גזירה לגזירה.

אבל בהמתנה בין בשר לחלב, שהיא גזירה מאוחרת ולא נשנתה במשנה, לרמב”ם אי 

אפשר לומר שזו גזירה לגזירה שבאופן זה לא גוזרים, וממילא מוכרח ביאורו שטעם 

שאין  שמבאר  ולרש”י  גזירה.  אותה  וזוהי  השיניים  שבין  בשר  מפני  הוא  האיסור 

גזירה לגזירה כאשר אף הראשון היה במשמע, צריך להבין למה כאן גזרנו? ולפי מה 

שהתבאר לעיל בשיטת רש”י שאפשר לומר שאיסור כל זמן שיש טעם בגרון הוא 

ק”ו מאיסור העלאה לשולחן, מבואר.

ג. עוד שיטה בראשונים בשאלה מתי גוזרים גזירה לגזירה היא בתוס’ )ברכות נג א ד”ה 

גזירה( שכתבו שכל “דאי לא הא לא קיימא הא”, ולפ”ז ברור מדוע אצלנו גוזרים, שאם 

לא נגזור על ההרחקה לא תתקיים גזירת איסור האכילה ]וסברה זו כתבה הרשב”א 

)חולין קד ב( על מנת לבאר למה העלאה לשולחן לא חשיב גזירה לגזירה[.

ד. הט”ז )סי’ פח ס”ק א( כתב “שלא יבא לאכלם יחד, ואע”פ דכשאוכלם יחד נמי ליכא 

איסור דאורייתא, שאין איסור אלא דווקא דרך בישול יחד, ונמצא דהוי גזירה לגזירה, 

בגמרא אמרינן דבכהאי גוונא גזרינן גזירה לגזירה”. ובפרי מגדים )משבצות זהב ס”ק א( 

כתב שלשון הט”ז אינה מדוקדקת משתי סיבות:

1. היה צריך לכתוב שעוף בחלב הוא מדרבנן אפילו בדרך בישול.

2. הגמרא לא אמרה שבכהאי גוונא גוזרים גזירה לגזירה, אלא שכיון שודאי יאכל 

הכל גזירה אחת )לפי פירוש רש”י(.

לכן ביאר הפרי מגדים, שהמחבר כתב כלשון הרמב”ם, “שלא יבואו לאוכלם”, וביאר 

הט”ז שזהו חידושו של אביי, שכיון שבשר בחלב לא בדילי מיניה ורגילים לאוכלם כל 

אחד בפני עצמו, במקום כזה גוזרים גזירה לגזירה. ולפי זה ביאר הפרי מגדים שמה 

שכתב הט”ז “שאין איסור אלא דווקא דרך בישול יחד” כוונתו הייתה שאפילו אם 

נטעה לומר שמה שכתב המחבר “שלא יבא לאכלם” מוסב על בשר בהמה בחלב, 

גזירה  כאן  הייתה  ועדיין  אסור,  בבישול  דווקא  כי  דרבנן  איסור  רק  כאן  היה  עדיין 

לגזירה לפי שיטת אביי.

וכפי יסוד זה של הפרי מגדים שבדבר מצוי ורגיל גוזרים לגזירה לגזירה, כתבו אף 

החכם צבי )סי’ עה( והגר”א )או”ח סי’ רנב ס”ק כט, שגוזרים במקום שקרוב לפשיעה(.
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ולפי זה ברור למה גזרו המתנה, אע”פ שהיא גזירה לגזירה, לפי שהוא דבר המצוי 

והרגיל ובכה”ג גוזרים.

ד. המורם מכל האמור עד כאן, שלרמב”ם דין המתנה בין בשר לחלב הוא אותה 

הראשונים,  לשאר  ואילו  מבושלים.  כשאינם  אפילו  יחד  אכילתם  איסור  של  גזירה 

אפשר שהיא אותה גזירה ואפשר שהיא גזירה שניה.

ונראה לומר נפקא מינה בזה )פרט לנפ”מ במחלוקתם המובאת בטור ריש סי’ פט(. 

דהנה במהרש”א )שבת כד א בתוד”ה גזרה( כתב ע”פ התוס’ שאף במקום שגוזרים גזירה 

לגזירה, שלש גזירות לא גוזרים.

שאין  צב(  סי’  ח”א  הרשב”א  שו”ת  הכ”ו,  פי”ז  אסורות  מאכלות  הל’  )רמב”ם  ההלכה  פסק  שידוע 

להאכיל לקטן בידיים אפילו איסורי דרבנן. ונראה שאיסור זה הוא מדרבנן.

שאע”פ שבגמ’ יבמות )קיד א( שנינו “לא תאכלום כי שקץ הם לא תאכילום להזהיר 

הגדולים על הקטנים מאי לאו דאמר להו לא תאכלו לא דלא ליספו ליה בידים וכו’” 

ומתבאר מהגמ’ שהאיסור לתת לקטן לאכול שרץ או דם או לגרום לכהן קטן ליטמא 

הוא דאו’, וכתב הרמב”ן )עה”ת ויקרא כא א( “ומהם נלמוד לכל איסורין שבתורה שלא 

נסייע באחד מהם שיעברו עליו הקטנים”.

הרי שי”ל שזהו דווקא באיסורי תורה ולא באיסורי דרבנן, ובפרט שאף באיסורי דאו’ 

מן  ואין איסור  רק מדרבנן  הוא  א( שהאיסור לתת  סע’  סי’ שמג  או”ח  )לבוש  אומרים  יש 

התורה אלא באותם ג’ איסורים שנשנו בברייתא יבמות )שם(.

סב(  סי’  )פסקים  הדשן  בתרומת  שכתב  נראה  להאכילו,  האיסור  טעם  מה  נדון  ואם 

“הטעם דקפיד רחמנא שלא ירגיל אותו לעבור עבירות, וכשיגדל יבקש לימודו”.

שמחמת  ברמב”ם  כביאורינו  הוא  ההמתנה  שחיוב  נאמר  שאם  לדון,  אפשר  ולפ”ז 

שאף  ודאי  גזירה,  אותה  וזוהי  יחד  וחלב  בשר  כאוכל  זה  הרי  השינים  שבין  הבשר 

בקטן יש להקפיד על איסור זה, שלא יתרגל לעבור עבירות דרבנן. אולם אם נאמר 

שהאיסור הוא מחמת הטעם ונפרש שהוא גזירה לגזירה )באחד האופנים שגוזרים( 

הרי שאז נראה שאין חיוב להפריש את הקטן מזה, שזהו כשלש גזרות, גזירה שלא 

יאכל חלב אחרי בשר, שמא יאכל בשר וחלב יחד, שמא כשיגדל יאכלם יחד.

כל זה נכון אם נגדיר את חיוב ההמתנה מדין אפרושי מאיסורא, אך אם נגדיר אותו 
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כחינוך ודאי שאין כל מקום לחילוק הנ”ל )וראה בגוף הספר סי’ יב ס”ק לו(.

שבשתי  כחומרה  להחמיר  שקי”ל  לפי  זה,  פי  על  להקל  אין  למעשה  אמנם  ה. 

השיטות, כמבואר במחבר )סי’ פט סע’ א( ובט”ז )שם ס”ק א( וע”ע בפרי מגדים )משב”ז ס”ק 

א(. ואפשר שנוכל לצרף יסוד זה על מנת להקל באופנים שונים וכפי שיבואר להלן.

ו. וקודם שנברר הכרעת הפוסקים בשאלה זו, נראה להעלות עוד שאלה בגדרי 

החינוך בדין זה. שהרי נחלקו הראשונים לגבי משך ההמתנה בין בשר לחלב.

שבבגמ’ )חולין קה א( למדנו, “אמר מר עוקבא, אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי 

אבא דאילו אבא כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא 

ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתא אכילנא”.

משמע שמעיקרא יש להמתין מעת לעת בין אכילת בשר לחלב, אבל מר עוקבא 

פירוש  מה  הראשונים  ונחלקו  לסעודה.  מסעודה  אלא  המתין  ולא  עצמו  על  הקל 

מסעודה לסעודה.

בסעודתא  לאו   - אכילנא  אחריתא  “לסעודתא  כתבו  לסעודתא(  ד”ה  שם  )חולין  בתוס’ 

שרגילין לעשות אחת שחרית ואחת ערבית אלא אפילו לאלתר אם סילק השולחן 

ובירך מותר דלא פלוג רבנן”. ובמרדכי )חולין רמז תרפז( הביא שכדברי התוס’ כתב גם 

אסורות  )מאכלות  מיימוני  ובהגהות  ה(  סי’  פ”ח  )חולין  אשיר”י  בהגהות  כתבו  וכן  ראבי”ה. 

פ”ט הכ”ח(. ובאיסור והיתר הארוך )כלל מ סי’ ד( כתב “ונהגו העולם להמתין שעה אחת 

מכ”ד ליום אחר ברכת המזון ואוכל אז גבינה אפילו בלא קנוח וממתין השעה אפילו 

אחר אכילת בשר חיה ועוף”. ובדרכי משה )ס”ק ה( הביא מהגהות שערי דורא שכתב 

סעודת  אחר  אחת  שעה  להמתין  מדעתם  פשרה  להם  ועושין  להקל  נוהגין  “רבים 

בשר וסלקו וברכו ואז אוכלין גבינה אף על גב דלא אשכחן טעמא ורמז לשיעור זה 

מכל מקום מי ימחה בידיהם הואיל והתוס’ והראבי”ה מתירין אמנם הצנועים מושכין 

ידיהם עד מסעודת שחרית לסעודת ערבית”.

שעות  שש  להמתין  שיש  הכ”ב(  פ”ט  אסורות  מאכלות  )הל’  הרמב”ם  דעת  זאת,  לעומת 

שכתב, “עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות”. והרא”ש 

)שם( כתב “בסעודתא אחרינא אכילנא פירוש בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן 

סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב, ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר 
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דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא וקא קרי נפשיה חלא בר 

חמרא”. וכן פסקו ראבי”ה ורשב”א )הביאם בבית יוסף או”ח סי’ קעג(.

שצריך  אומרים  שיש  כתב  ורמ”א  שעות,  שש  להמתין  )שם(  המחבר  פסק  להלכה 

סילוק  צריך  אמנם  אלו,  במדינות  פשוט  המנהג  ושכן  יותר  ולא  שעה  רק  להמתין 

שולחן וקינוח והדחה. אולם העלה “ויש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת 

בשר לגבינה וכן נכון לעשות”.

ובט”ז )ס”ק ב( כתב בשם השערי דורא, “ואם אי אפשר למחות ביד בני אדם שאינם 

בני תורה, אבל בבני תורה ראוי למחות ולגעור בהם שלא יקילו פחות משש שעות”. 

והש”ך )ס”ק ח( כתב בשם מהרש”ל שיש להמתין שש שעות והוסיף, “דכן ראוי לעשות 

לכל מי שיש בו ריח תורה”.

הרי ששיעור ההמתנה נתון במחלוקת גדולה. ובזה יש לדון גבי קטנים, האם צריך 

לחנכם דווקא לשש שעות, או שאפשר להקל עליהם? עוד יש לדון מהו גיל חינוך 

לעניין זה, שהרי יש גיל שבו הילד מבין ומבחין שאין לאכול חלב עד סעודה אחרת, 

אבל מושג זמן של שעות הוא לא מבין, אין אצלו חילוק בין שש שעות לחמש או 

משש  פחות  להקל  אפשר  זה  בגיל  האם  הארחות,  בין  הוא  אצלו  ההבדל  לשלש, 

שעות, ולהמתין רק מסעודה לסעודה?

ז. המשך המאמר הובא בגוף הספר )סי’ יב בהערות(. 
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נספח ב. המתנת שש שעות בחג שבועות

כתב רמ”א )או”ח סי’ תצד סע’ ג( “ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של 

שבועות. ונראה לי הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח 

וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר וצריכין להביא עמהם ב’ 

לחם על השולחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זכרון לב’ הלחם שהיו מקריבין ביום 

הבכורים”.

וז”ל, “ואני שמעתי עוד בשם גדול אחד  במשנה ברורה )שם ס”ק יב( כתב טעם אחר 

שאמר טעם נכון לזה כי בעת שעמדו על הר סיני וקבלו התורה ]כי בעשרת הדברות 

נתגלה להם על ידי זה כל חלקי התורה כמו שכתב רב סעדיה גאון שבעשרת הדברות 

כלולה כל התורה[ וירדו מן ההר לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כי אם מאכלי חלב 

כי לבשר צריך הכנה רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה’ ולנקר חוטי החלב והדם 

בהם  שבישלו  מקודם  להם  שהיו  הכלים  כי  חדשים  בכלים  ולבשל  ולמלוח  ולהדיח 

באותו מעת לעת נאסרו להם על כן בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר 

לזה”.

ובספר מועדי קדשך )להרה”ג אליהו שלזינגר שליט”א סי’ סב( הביא שרבים תמהו על המשנה 

ברורה בזה, מאחר ומתן תורה היה בשבת ובלאו הכי לא יכלו לשחוט. וכתב לתרץ 

שכוונת המשנה ברורה הייתה הן מצד שנטרפו הכלים והן מצד שלא יכלו לשחוט 

מפני שהיה שבת.

הפרי חדש )סי’ תצד סע’ ג( כתב שטעם המנהג הוא “משום שהוא יום שניתנה בו תורה 

והתורה נמשלה לחלב ודבש כדאמרינן במסכת תענית וכמו שכתוב דבש וחלב תחת 

לשונך”.

מאידך, יש שערערו על המנהג. בספר מועדי קדשך )שם( הביא מספר תורת חיים, 

שמאחר ולדעת הזהר אסור לאכול בשר אחרי חלב באותה סעודה ולכולי עלמא יש 

לאכול בשר בשבועות, טוב להמנע ממנהג זה. והביא עוד את דברי השל”ה הקדוש 

שכתב שבשבועות יאכלו מאכלי חלב ואחר כך יקנחו וידיחו את הפה ויברכו ברכת 

המזון, ותמה עליו בספר אורח מישור, שיוצא שמברך ברכת המזון כדי להכין את 

עצמו לאכילת בשר, ועוד שיש בזה קצת משום ברכה שאינה צריכה.

אולם רוב האחרונים התירו לקיים את המנהג, אלא שצריך זהירות שלא לעבור על 
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איסורים ולאכול חלב אחרי בשר, או להפריד בין החלב לבשר בקנוח ובהדחת הפה. 

)עיין במועדי קדשך שם(.

ולכאורה יש דרך נוספת לקיים את המנהג, מאחר ויש סוברים להקל בהמתנת שש 

שעות בשבועות. בכלבו )סי’ קו( כתב, “ויש נמנעים מלאכול גבינה בסעודת מנחה של 

ועד סעודת המנחה  לו ומשם  עצרת לפי שהאריכו בתפלה עד חצי היום או קרוב 

ליכא שיעור ששה שעות, ויש שאין חוששין לזה כיון שהוא תאב לאכול כבר נתעכל 

נמנע  שאינו  למי  ראוי  השינים  שבין  בשר  בשביל  השהיה  שעיקר  כיון  אך  הבשר. 

מהגבינה באותה סעודה לחצות שיניו ולהוציא הבשר קודם שיאכל הגבינה, ואף על 

פי כן בזמן אחר אין ראוי לסמוך על חציית שיניו אלא בשהות כשיעור”.

ויוצא מדבריו שבשבועות ניתן להקל ולהמתין שעה אחת בלבד, לנקות את הפה ובין 

השיניים משאריות ולאכול חלבי. 

ובספר ויעש אברהם )מנהגי הגאון ר’ אברהם מטכנוב זצ”ל סי’ נא( כתב, “בחג השבועות רציתי 

לאכול מאכלי חלב, אבל לא עברו עוד שש שעות מאכילת בשר. ושמעתי אומרים 

כי בחג השבועות60  מקילים בזה”.

60. בעניין זה ראה מה שכתב ב'נעם אלימלך' )פרשת משפטים ד"ה לא תבשל(, "לא תבשל גדי בחלב אמו: נראה 

לפרש על דרך הרמז דיש ליתן טעם לשבח למה נאסר לנו בשר בחלב והמלאכים כשהיו אצל אברהם אבינו עליו 

השלום נתן להם דוקא בשר בחלב. וגם אנחנו בחג השבועות התירו לנו חז"ל שלא להמתין אחר הגבינה השיעור 

כמו בשאר ימות השנה.

מעולמות  השפעות  שואב  הוא  ביחודים  הגשמיות  אוכל  שהצדיק  ידי  ועל  לגשמיות  רומז  בשר  כי  לומר,  ויש 

ונעשה חלב, כמו כן הצדיק באכילתו, אכילתו  ו ב( באשה דם נעכר  העליונים. על דרך שאמרו חז"ל )בכורות 

נעשה חלב, דהיינו השפעה נקרא על שם חלב. ומחמת שאין בנו כח לעשות היחוד למטה לכן ציוה השם יתברך 

שלא לאכול בשר בחלב כדי שלא לערב מה ששייך למעלה עם מה שלמטה.

ולכן לא היו צריכין לשאוב דוקא  ולא כן המלאכים שכח בידם לעשות היחוד אמתי גמור למטה כמו למעלה 

מלמעלה לכן אכלו בשר בחלב. וזה הטעם שהתירו לנו בחג השבועות לאכול אחר גבינה בלא המתנת שיעור 

מחמת שאז הוא שעת מתן תורה הקדושה ואנו מראים עצמינו שאנו דוגמת המלאכים בשעת מתן תורה על 

ידי התורה.

רק לזה לפעול השפעות צריך צדיק גמור ושלם שעל ידי אכילתו ביחודים יפעול השפעות ביחודים. אבל כל 

זמן שאדם אין שלם בצדקותיו ועדיין הוא רך כגדי לפעמים תחזק ולפעמים תחלש ביראתו לזה אין ראוי לילך 

במעלות קדושים לעשות יחודים. וזה שאמר הכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, פירוש כל זמן שאתה רך וחלש 
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הרי לפנינו שיטה שמקורה באחד מן הראשונים, להקל בחג השבועות בהמתנה בין 

בשר לחלב, ולשיטה זו ניתן לקיים את המנהג שהביא רמ”א בקלות.

בין  חילוק  שום  שאין  כתבו  פוסקים  שהרבה  לפי  זה  בדבר  להקל  אין  למעשה  אך 

שבועות לשאר השנה, ותמיד יש להמתין שש שעות )לנוהגים כך ראה בגוף הספר סי’ י(.

כך כתב החק יעקב )סי’ תצד ס”ק יא( שאחרי שהביא את דברי הכלבו הביא את דברי 

ובשר  חלב  מאכל  לאכול  בשבועות  להתיר  טעם  “שיש  שכתב,  משה’  ‘זכרון  ספר 

בסעודה אחת ומכל מקום שומר נפשו ירחיק מהם, וכן הסכמת האחרונים דגם בחג 

השבועות יש ליזהר בכל כמו בכל השנה”.

גם הפרי מגדים )או”ח סי’ תצד אשל אברהם ס”ק ו( החמיר בזה כחק יעקב והביא את דבריו, 

שנזהרין  מה  ככל  וחלב  בשר  מאכלי  בעניין  לזהר  “יש  ג(,  סע’  זהב  במשבצות  )שם  וכתב 

בכל השנה, המבואר ביורה דעה סימן פח וסימן פט ושלא לצאת שכרם בהפסדם, 

ובעונותינו הרבים בגלות המר הזה כל מה שיכולין לגדור גדר יותר טוב, וכל שכן מה 

שמדינא, ומנהג שקבלו כבר הוי כנדר”.

משנה  ובשו”ת  חלב,  אחרי  המתנה  לבין  בשר  אחרי  המתנה  בין  בזה  שחלקו  ויש 

להקל  שאין  האחרונים  כדעת  להכריע  וכתב  הדברים  את  הביא  ע(  סי’  )ח”ז  הלכות 

יותר מבשאר השנה ובמסקנתו העלה, “דלהקל בין בשר לחלב לפענ”ד  בשבועות 

ודאי אין להקל אם לא שמקובל כן מאבותיו שהיו גדולי תורה, ובודאי רק ביום טוב 

עצמו ולאחר יום טוב ליכא שום קולא בזה, גם מערב יום טוב לכאורה נראה דאכילת 

מצאנז  מהגה”ק  שמקובל  דשמעתי  הגם  וצ”ע,  בלילה  ולא  בבוקר  עיקר  הוא  חלב 

זי”ע שבכל השנה לא היה ממתין ו’ שעות מיום ללילה או מלילה ליום והגם כי בכל 

השנה אנן לא מקלינן בדבר אבל בעצרת אפשר דמערב יום טוב ליום טוב היה אפשר 

בעצרת  להקל  שאין  מרוב האחרונים  הנראה  לפי  לפענ”ד  מקום  מכל  בזה,  לסמוך 

יותר מבשאר השנה.

בצדקותיך כגדי אסור לך לבשל, דהיינו להמשיך השפעות מעולמות העליונים על ידי יחודים. וזהו בחלב, רמז 

להשפעה כנ"ל. אמו, רמז לעולמות העליונים הנקרא אם לעולם התחתון. וזהו שאמרו חז"ל )סנהדרין ד א( דרך 

בישול אסרה תורה, דהמאכל שלא נגמר לאכילה צריך בישול עד שיבושל כל צורכו שיהיה ראוי לאכילה וכמו כן 

האדם שעדיין לא נגמר בצדקו נקרא על שם בישול כל זמן ההוא מחמת שעדיין צריך לבישול וגמר. ואמרו חז"ל 

דרך, רצה לומר כל זמן שהוא במדריגת בישול אסרה תורה כנ"ל לעסוק ביחודים".
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ואדרבה נראה לפי מה דאיתא במדרש כשבאו מלאכים לבקש התורה צר הקדוש 

ברוך הוא כלסתר פניו של משה דומה לשל אברהם אבינו ואמר להו לא זהו שאכלתם 

אצלו בשר בחלב ואם כן מטענה זו אבדו המלאכים התורה, ואנן בשעת מתן תורה 

נקיל בזה?! ואם כי יש לומר ולטעון אדרבה בזה מראין שאפילו אנן מקלינן אבל חס 

ושלום לא אוכלין יחד, מכל מקום נראה דעת האחרונים שלא להקל.

ולכן נלפענ”ד כל שאין לו קבלה על איזה קולות בענינים אלו אין להקל כלל בענינים 

אלו”.

העולה מכל הנ”ל שאין להקל בשבועות יותר מבשאר ימות השנה, והפתרון לקיום 

חלב  מאכלי  לאכול  א(,  סע’  פט  )סי’  תשובה  הדרכי  כדברי  הוא  החלב  אכילת  מנהג 

בקידוש בבוקר ובסעודה מאכלי בשר )אחרי הדחת הידיים והפה(.
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61.   התפרסם בהלכה שבועית ניסן התשע''ג הבאורים וההרחבות נכתבו על ידי הרב גיורא ברנר שליט"א.

 נספח ג. אופני הכשרת כלים לפסח61

א. כלי חרס -

כלי חרס שהתשמשו בהם למאכלים חמים, אין דרך להכשירם. הסיבה היא שכדי 

להכשיר כלים אלו, צריך למלאות אותם בגחלים מבפנים, ויש חשש שיהרסו בחום 

גדול כזה, וכל מקום שיש חשש שהכלי יהרס ע”י הכשרתו, אסרו חכמים להכשירו, 

מאחר וחוששים שמתוך שחס על הכלי לא יכשירו כראויא.

ב. כיור חרסינה -

בהכשרת כיור חרסינה, נחלקו האחרונים, לדעת המנחת יצחק ושבט הלוי, לא מועיל 

יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  לדעת  אולם  בתוכו.  נוסף  כיור  להכניס  וצריך  הכשרה  לו 

)שליט”א( זצ”ל אפשר להכשירו ע”י עירוי מים רותחים ג’ פעמיםב.

ג. כלי זכוכית -

לדעת השו”ע כלי זכוכית לא בולעים כלל ולכן לא צריכים שום הכשר לפסח. אולם 

היא  זו  חומרה  הכשרה.  להם  ואין  חרס  ככלי  להחשיבם  מחמירים  הרמ”א,  לדעת 

רק לכתחילה, אבל אם אין לו כלים אחרים יכול להכשיר ע”י שרייה במים ג’ ימים 

והחלפת מים בכל יום, בתנאי שידוע שלא השתמש בו לחמץ חםג.

ד. חצובות הכיריים -

)שליט”א(  יוסף  הגר”ע  והראשל”צ  משה  האגרות  נחלקו  החצובות  הכשרת  בדרך 

זצ”ל. לדעת האגרות משה יש ללבנן או לעטוף בנייר כסף. במדה ויש חשש שע”י 

הליבון יהרסו החצובות, אין ללבנן אלא צריך לעטוף בנייר כסף.

מים  עליהם  לערות  מספיק  זצ”ל,  )שליט”א(  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  לדעת  אולם 

רותחים מכלי ראשון. וזהו הכשרןד.
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ה. פלטת שבת -

הראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל כתב להקל להכשיר את הפלאטה ע”י שינקה 

אותה היטב ואח”כ יערה מכ”ר.

ובספר הגעלת כלים כתב שלאשכנזים ינקה אותה היטב ואח”כ ידליק אותה לכמה 

שעות או שאחר הניקוי יכסנה בפח או בנייר כסףה.

ו. שיש -

שיש שיש בו סדקים וחריצים כך שאין אפשרות לנקותו כראוי, אי אפשר להכשירו 

ולכן ינקהו כפי הניתן ואח”כ יכסהו בנייר כסף.

בדין הכשרתו, לשיטת  נחלקו הפוסקים  כראוי  לנקותו  סדקים שאפשר  שיש ללא 

מכלי  רותחים  מים  עירוי  ע”י  היא  שיש  הכשרת  הספרדים  הפוסקים  ורוב  השו”ע 

ראשון. לשיטת הרמ”א ורוב הפוסקים האשכנזים הכשרת השיש נעשית ע”י העברת 

אבן רותחת על כולו. אולם אם יש חשש שיהרס השיש אי אפשר להכשיר באופן זה, 

אלא ינקה את השיש ביסודיות ואח”כ יכסהו בנייר כסף ויש אומרים שקודם הכיסוי 

יערה עליו מים רותחיםו.

ז. מיקרו גל -

עד  בספל  מים  בו  להרתיח  כך  ואחר  היטב  לנקותו  היא,  גל  המיקרו  הכשרת  דרך 

שיעלו אדים.

הצלחת של המיקרוגל אם שמו עליה חמץ ישירות יש להחליפה או לכסותהז.

ח. קומקום ומיחם מים -

מאחר ואין משתמשים בהם אלא למים, אין צריך להכשירם לפסח, אולם יש מגדולי 

או  המיחם  על  חמץ  שהניח  במקרה  וכן  להכשירם.  שהמנהג  שכתבו  הפוסקים 

הקומוקם, צריך להכשירם.

צורת ההכשר היא ע”י הגעלתו בכ”ר ואם עשוי להינזק ימלא מים עד גדותיו וירתיחם 

עד יגלשו )ויכול אחר רתיחתם להשליך לתוכו אבן רותחת ועל ידה יגלשו המים( וכן 

ראוי להזרים מים רותחים בברז המיחםח.
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ט. כלי פלסטיק -

ככלי  או  פולטים,  ואינם  שבולעים  חרס  ככלי  האם  לדונם.  כיצד  האחרונים  נחלקו 

מתכות שיש להם הכשר. ולמעשה יש חילוק בין כלי הפלסטיק השונים לפי אופן 

השימוש הרגיל בהם.

אומרים  ויש  הכשרה.  להם  שאין  אומרים  יש  ראשון,  בכלי  בהם  משתמשים  אם 

שיגעילם במים.

ראשון  מכלי  מים  בעירוי  הוא  הכשרן  ראשון,  מכלי  בעירוי  בהם  משתמשים  אם 

עליהם.

אם משתמשים בהם בצונן, יש אומרים שהכשרן ע”י שרייה במים ג’ ימים והחלפת 

המים כל יום. ויש אומרים שהכשרן כדרך תשמישן, שרייה יום אחד בלבדט.

ביאורים והרחבות

חרס  של  בקדירה  הכא  מתכת  של  תנור  “התם  שנינו,  ב(  )ל  פסחים  במסכת  א. 

ואיבעית אימא הא והא בשל חרס זה הסיקן מבפנים וזה הסיקן מבחוץ וכי תימא הכי 

נמי ליעבד ליה הסקה מבפנים חייס עליה משום דפקעה”.

ונלמד מהגמרא שללישנא קמא אין הסקה מועילה להכשיר כלי חרס ואילו ללישנא 

למעשה  כך  על  לסמוך  אין  אך  חרס  כלי  להכשיר  מועילה  מבפנים  הסקה  בתרא 

דחיישינן שמא מתוך מה שחושש שמא יפקע הכלי לא יסיקנו מפנים כראוי. ופרש 

רש”י “חייס עלייהו - ואי שרית ליה על ידי היסק פנים מורה היתירא, וסמיך אהיסק 

בחוץ”.

האמת  שמצד  בגמרא  בתרא  כלישנא  לעיקר  תפסו  א(  סע’  תנא  סי’  )או”ח  והב”י  הטור 

היסק מבפנים מהני לכלי חרס אלא שחוששים שמא לא יעשה זאת כראוי. 

חרס  כלי  לשום  ולא  להם  מועיל  אינו  באש  שיסיקם  היסק  “אבל  השו”ע  פסק  וכך 

שנשתמש בהם חמין אפילו שלא על ידי האור אלא שעירה לתוכה רותחין. ואפילו 

הסקה  להו  עביד  ולא  פקעי  שמא  עלייהו  חייס  דלמא  דחיישינן  גחלים,  ימלאו  אם 

מעליא”.

ורמ”א הוסיף “ויש אוסרים אפילו בכלי שני”.
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במגן אברהם )או”ח סי’ תנא ס”ק ג( כתב להחמיר כדעת רמ”א אפילו אם ודאי לנו שבלע 

רק בכלי שני )ולא בצורה חמורה יותר(.

המשנה ברורה )או”ח סי’ תנא ס”ק יא( כתב שלכתחלה יש לחוש לדברי הרמ”א ולהחמיר 

יש להקל אפילו בכלי  גם בכלי שני, אך בדיעבד שנשתמש בכלי שני ללא הגעלה 

חרס אם הוא הפסד מרובה ומניעת שמחת יום טוב.

ובשער הציון )ס”ק י( הביא את מחלוקת האחרונים מתי מקילים בדיעבד בכלי שני, 

דעת הגר”א, חק יעקב ואליה רבא להקל אפילו אם הכלי בן יומו, ודעת החיי אדם 

והגר”ז ומקור חיים להקל דווקא כשאינו בן יומו, וכתב השער הציון שבכלי שלישי 

אפשר להקל אפילו כשהוא בן יומו.

ב. בשו”ת דברי מלכיאל )ח”ג סי’ יג( כתב שהכיור שמדיחים בו כלים צריך הגעלה 

של  אך  הגעלה  לו  מועיל  לא  עץ  של  שכיור  כתב  )ולכן  בחמין  בהם  שמדיחים  כיון 

ולפי דבריו, נראה שבמקרה שאי אפשר להגעיל את  לו הגעלה(.  כן מועיל  מתכת 

הכיור יהיה צריך לשים בו כיור נוסף.

)פי”ג אות קכה - קכו( כתב שכיור העשוי מחרס או חרסינה אין לו  בספר הגעלת כלים 

הכשר ויש נוהגים לשים בו כיור נוסף מפלסטיק ולהשתמש בתוכו )אחרי שמנקים 

אותו(, והוסיף בשם המנחת יצחק והשבט הלוי שלא ישתמש בכיור במים שחומם 

יד סולדת.

שכיור  קמט(  עמ’  פסח  עובדיה  )חזון  כתב  זצ”ל  )שליט”א(  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  אולם 

העשוי חרסינה יערה עליו רותחין, ולכתחלה יערה עליו רותחים ג’ פעמים.

ובטעם הדבר צירף כמה סברות:

א. רוב תשמישו במים שאינם יד סולדת.

ב. דעת רוב הפוסקים דחמץ היתרא בלע ובהיתרא בלע מתירים להכשיר בהגעלה 

ג’ פעמים אפילו כלי חרס.

ג. יש אומרים שעירוי ככלי שני )ואם כן אינו מבליע ומפליט(.

ד. רגילים להשתמש בו יחד עם דברים פוגמים כגון סבון והוי נותן טעם לפגם.

העיר  ברותחים  שתשמישו  כיון  הגעלה  שצריך  מלכיאל  הדברי  שכתב  מה  ועל 
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הראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל )שם סוף ס”ק לז( שכיון שרוב תשמישו בעירוי די 

להכשירו בעירוי. ועל מה שיש נוהגים לצפות את הכיור בנייר כסף )או לשים גיגית( 

כתב הגרע”י שהוא חומרא בעלמא.

בספר הלכה של פסח )שע”ז פ”ח סע’ טו( העיר שכשמנקה את הכיור יש להקפיד לנקות 

את החריצים שבין הכיור לשיש וכן לשפוך חומר פוגם לתוך הביוב של הכיור

ג. כתוב באבות דרבי נתן )פמ”א ה”ו(, “ג’ דברים בכלי חרס, בולע ואינו פולט ואינו 

מה שבתוכו  כל  ומראה  בולע  אינו  זכוכית  בכלי  דברים  ג’  מה שבתוכו.  כל  מבאיש 

ישנים  זכוכית  )ח”ב סי’ תסד( “וכלי  וכתב הראבי”ה  במקום חם חם במקום צונן צונן”. 

שנשתמשו בהן חמץ או של גוי או של יין נסך שרי דלא בלעי. והכי אמרינן בברייתא 

חרס  כלי  זכוכית  בכלי  ושלשה  חרס  בכלי  נאמרו  דברים  שלשה  נתן  דרבי  דאבות 

בולע ומפליט ומשמר מה שבתוכו מה שאין כן בכלי זכוכית. וטעמא משום דשיעי, 

כדאמרינן גבי לב שני לב דשיע, ולא בלע. ולא פליט”.

שהם  משום  כלל  בולעים  אינן  זכוכית  שכלי  סובר  שהוא  הראבי”ה  מדברי  ומבואר 

חלקים )שיע( וממילא לא צריכים לעולם הגעלה מאיסור. וכך כתב בשו”ת הרשב”א 

)ח”א סי’ רלג( ובב”י )או”ח סי’ תנא סע’ כו( כתב שכן היא גם דעת רא”ש, ר”ן ור’ ירוחם ושכן 

המנהג למעשה.

אמנם המרדכי )פסחים סי’ תקעד( כתב בשם ר’ יחיאל מפארי”ש שחלק על הראבי”ה 

וז”ל “ור’ יחיאל מפריש היה אומר דהני כוסות כלי זכוכית ששתו בהן בשאר ימות 

הואיל  ככלי חרס  דהוי  עירוי משום  ידי  בהן בפסח אפילו על  השנה אסור לשתות 

ותחלת ברייתן מן החול והתורה העידה על כלי חרס שאין יוצא מידי דופנו לעולם 

ואף על גב דתשמישו בצונן מכל מקום שורין בהן פתיתין של לחם חם ביין והוי כבוש 

והוי כמבושל”. 

וכן דעת ההגהות מימוניות )דפוס קושטא הל’ חמץ ומצה פ”ה הכ”ה( להשוות דין כלי זכוכית 

לדין כלי חרס )עיי”ש בהגמ”י שהביא לדברי ר’ יחיאל בשתיקה ולא כתב כלל לחלוק 

עליו(. ובתרומת הדשן )ח”א סי’ קלב, ח”ב סי’ קנא( כתב שהעיקר כר’ יחיאל ולא כראבי”ה, 

ושכן מחמיר בזה הסמ”ג, וכן נהגו לאסור בזה ר’ אייזיק מקרימ”א וגדולי אושטריי”ך 

ומהר”ן איגרא. ומה שהביא הראבי”ה ראיה מדין לב ששעי אינה ראיה שהרי התוס’ 

כתבו שזהו שנויא בעלמא ואינו לעיקר הדין.
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וכתב  להגעילם,  ולא  בזה  להחמיר  שהמנהג  כתב  האגור  שגם  הביא  משה  ובדרכי 

הדרכי משה שכן נוהגים לכתחלה אך בדיעבד יש להקל כדעת הראבי”ה.

ובשער הציון )סי’ תנא ס”ק קצו( כתב שגם הרא”ה מחמיר להחשיבם ככלי חרס.

זכוכית אפילו  “כלי  וסיעתו  כו( פסק להקל כדעת הראבי”ה  סי’ תנא סע’  )או”ח  השו”ע 

מכניסן לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים, 

ובשטיפה בעלמא סגי להו”.

וביאר המשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק קנא -קנב( שהיתר השו”ע הוא אפילו בנתשמשו בהם 

בחמץ חם או שהשהו בהם חמץ לזמן מרובה.

וכתב הפרי חדש שהעיקר לדינא כשו”ע וכן הוא המנהג.

אמנם רמ”א הביא לדעת ר’ יחיאל וסיעתו שמחמירים וכתב שמנהגם להחמיר בזה 

המנהג  וכן  להו  מהני  לא  הגעלה  אפילו  זכוכית  דכלי  ואומרים  מחמירין  “ויש  וז”ל, 

באשכנז ובמדינות אלו. וכן כלי כסף שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין גישמעלצ”ט, 

אין להגעילו אבל מבחוץ אינו מזיק”.

החומרה  שטעם  קנד(  ס”ק  תנא  )סי’  ברורה  והמשנה  פה(  ס”ק  תנא  )סי’  הגר”א  וביארו 

שחוששים להחשיב כלי זכוכית ככלי חרס, ואף על פי שבדרך כלל תשמישם בצונן 

חוששים למיעוט תשמישם בחמין.

בודאי  כשנשתמש  רק  מחמיר  שרמ”א  שח(  סי’  )או”ח  שלמה  לך  האלף  בשו”ת  וכתב 

חמץ אך כשנשתמש בדבר שיש בו רק חשש תערובת חמץ לא החמיר הרמ”א.

בשער הציון )סי’ תנא ס”ק קצד( כתב שכשרוב תשמישו בצונן יש להתיר בדיעבד.

לו גם אפשרות  ואין  לו כלים אחרים  )סי’ תנא ס”ק קנו( שאם אין  כתב המשנה ברורה 

לקנות חדשים יש להקל שינקה היטב היטב את הכלי זכוכית ויכשירו על ידי עירוי 

שלשה ימים מעת לעת.

צורה  באיזו  האחרונים  שנחלקו  אלא  בדיעבד  להתיר  משה  מהדרכי  הבאנו  לעיל 

התרנו בדיעבד.

בזה דחשיב לא  אין להחמיר  ל( כתב שפשוט שאף לרמ”א בדיעבד  )או”ח ס”ק  הט”ז 

בלע כלל.



    299        

נספח ג אופני הכשרת כלים לפסח

להקל  הט”ז  שכוונת  כתב  מט(  ס”ק  אברהם  אשל  ל,  ס”ק  זהב  משבצות  )או”ח  מגדים  ובפרי 

בחמין  נשתמשו  אם  ואפילו  כלל  בולעים  לא  זכוכית  שכלי  כשו”ע  לגמרי  בדיעבד 

מותר בדיעבד ללא הגעלה.

ובש”ך )סי’ קלה ס”ק כג( ביאר שבולעים מעט.

ובפרי מגדים )או”ח אשל אברהם שם( ביאר שלפי הש”ך נצטרך בדיעבד הגעלה.

ודעת המגן אברהם )ס”ק מט( דאם תשמישו בצונן אזי בדיעבד נתיר ללא הגעלה אך 

אם בליעתו בחמין או בכבישה אין להתיר בדיעבד אלא על ידי הגעלה.

דעת הפרי מגדים )משבצות זהב שם( שבנשתמש בחמין נתיר בדיעבד רק על ידי הגעלה 

ובנשתמש בצונן נתיר בדיעבד ללא הגעלה, ובנשתמש בכבישה צונן מעת לעת נתיר 

בדיעבד בהפסד מרובה ללא הגעלה.

דעת המשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק קנה( שאם היה רוב תשמיש הכלי בחמץ צונן מותר 

בלא שום הכשר אפילו נשתמש בו עתה במצה חמין, וכן הביא בשער הציון )ס”ק קצה( 

שכן גם דעת הגר”ז.

והוסיף המשנה ברורה ואם היה רוב תשמישו בחמץ חמין או כבוש מעת לעת מותר 

יש לצדד להקל בלא  ואם הוא הפסד מרובה  בדיעבד דווקא אם הגעילו מתחילה, 

הגעלה אם היה אחר מעת לעת מהשימוש בחמץ חם )ונעשה הטעם פגום(.

ד. כתב הדרכי משה )סי’ תנא ס”ק ד( בשם המהרי”ל שחצובה צריכה ליבון. וברמ”א 

פסק “חצובה צריך ליבון” ובמשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק לד( ביאר את טעם הדבר “לפי 

שלפעמים נשפך עליה עיסה ונבלע בה טעם חמץ על ידי האור”.

אמנם כתב המשנה ברורה )שם( שכל זה לכתחלה משום חומרא אך מעיקר הדין אין 

צריך לזה “דבאמת שתי קדרות הנוגעות זו בזו אין יוצאת הבליעה מזו לזו כמבואר 

וגם יש לתלות שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו כיון שבכל שעה היא על  ביו”ד 

האש”. ולכן כתב המשנה ברורה שדי לכתחלה בליבון קל לחצובה והוסיף דבדיעבד 

אם נשתמש בו בלי ליבון כלל אין לאסור.

)או”ח ח”א סי’ קכד( כתב שהחצובות מעיקר הדין אין צריכים ליבון אך  ובאגרות משה 

מחמירים בפסח להצריך בהם ליבון או כיסוי בנייר כסף.
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הראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל )חזון עובדיה פסח עמ’ קלז( חלק בזה וכתב שינקה 

את החצובות היטב ואחר כך די להכשירה בעירוי מכלי ראשון. ובתוך דבריו הביא 

את שני הטעמים שבמשנה ברורה להקל בחצובה.

הגרע”י  והוסיף  בהגעלה,  להכשירם  שדי  וכתב  הרמ”א  על  חלק  שהיעב”ץ  והביא 

)שליט”א( זצ”ל דכיון שהחשש הוא שמא נשפך על החצובה מהסיר ממילא הבליעה 

היא על ידי עירוי ודי בעירוי מכלי ראשון להכשירה.

ה. כתב המג”א )או”ח סי’ תנא ס”ק מד( בשם המהרי”ל “והוא הדין על הקכלי”ן משום 

דפיו  מידי  יוצא  ואין  הם  חרס  וכלי  פת  וחתיכות  קרעפלי”ך  בהן  להשים  שרגילין 

לעולם דלאו כבשונות הם ומי שירצה יתן ברזל תחתיהן וישתמש עליו בפסח”.

ונראה ביאור הדברים שהרי קיימא לן שאין איסור עובר מדופן לדופן ביבש, וממילא 

ישפך  אם  גם  אזי  פסח למשטח החמץ  של  בין הקדירה  כסף ממצע  נייר  יהיה  אם 

מהקדרה על נייר הכסף ויבלע בו בכל זאת לא יעבור מהמשטח חמץ לנייר כסף.

אלא שלפי זה אין הנייר כסף מועיל אלא אם כן ניקה קודם לכן את המשטח חמץ 

מחמץ בעין, שהרי אם לא יעשה כך יבלע מהחמץ בעין טעם חמץ לנייר כסף ואחר 

בנוזל  או  הנמשך  )בקילוח  חזרה  יבלע  כסף  הנייר  על  חמץ  מהקדרת  כשישפך  כך 

שבייניהם ויש שם אש וכד’( יבלע החמץ בקדרת פסח.

וראה את דברי הראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל בחזון עובדיה פסח )עמ’ קלח(. 

וראה גם בספר הגעלת כלים )פי”ג אות שפא(.

ו. הכשר השיש לדעת הרמ”א:

והכשרו  אבן  ככלי  דינו  ששיש  כתב  תלח(   - תלו  ואות  א  ס”ק  )פי”ג  כלים  הגעלת  בספר 

או  רותח  ראשון  כלי  עליו  מניחים  שלעיתים  כיון  שבמטבח  שיש  כן  ואם  בהגעלה, 

מאכל רותח, הרי שלשיטת רמ”א שמחמיר לחוש גם למיעוט שימושו הרי השיש 

צריך הגעלה. והוא כעין מה שכתב המשנה ברורה )סי’ תנא ס”ק קיד( בשם המהר”י וויל 

לגבי שולחן ששם עליו לעיתים פ*שטיד”א חמה שלא מועיל לו עירוי וצריך הגעלה. 

וכיון שאי אפשר להגעיל את השיש בכלי ראשון הפתרון הוא שאחר שינקה היטב 

את השיש )וימתין מעת לעת ללא בליעה(, יעביר עליו ברזל או אבן רותחת ותוך כדי 

זה יערה עליו מים רותחים.
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בעירוי  להסתפק  יכול  שכזו  הגעלה  בצורת  ינזק  שהשיש  שחושש  במקרה  אמנם 

מכלי ראשון על השיש ואחר כך יכסהו בנייר כסף וכדומה )עי’ משנה ברורה ס”ק קטו ובספר 

הגעלת כלים פי”ג אות תמה(.

הגר”ד ליאור שליט”א )קונטרס דרשת שבת הגדול עמ’ 34 ועמ’ 68( כתב ששיש נקי שאין בו 

שלא  יקפיד  ואז  היטב(  שניקהו  )אחר  ראשון  מכלי  עירוי  ידי  על  הכשרתו  חריצים 

אי  אם  אמנם  וכדומה(,  כסף  בנייר  כיסהו  כן  אם  )אלא  רותחים  סירים  עליו  להניח 

אפשר לעשות זאת )כגון שיש בו חריצים ואי אפשר לנקותו כראוי וכד’( אזי יכסהו 

בנייר כסף.

עוד כתב הגר”ד ליאור שליט”א )שם( ששיש שלא שם עליו בכלל דברים חמים )וכגון 

שמפחד שיפקע( אין צריך שום הכשרה ורק צריך לנקותו.

אין  כסף  בנייר  השיש  את  כשמכסה  שאף  כתב  יט(  סי’  )חט”ו  נתן  להורות  בשו”ת 

להסתפק בכך אלא נכון להכשירו בהגעלה קודם לכן מחשש שמא יהיה סדק או נקב 

בנייר כסף.

הכשר השיש לדעת השו”ע:

לדעת מרן שהולכים אחרי רוב תשמישו של השולחן הרי שדי בעירוי מכלי ראשון 

על מנת להכשירו, ורק במקרה שהשתמשו בו ללוש עליו בצק או שרוב תשמישו 

בחמץ חם יהיה צריך הגעלה )עיין הגעלת כלים פי”ג אות תמז(.

וכך פסק בחזון עובדיה )פסח עמ’ קס( שדי להכשיר את השיש על ידי עירוי מכלי ראשון.

ז. הגאון הרב דוב ליאור שליט”א )קונטרס דרשת שבת הגדול עמ’ 34(.

ח. הגאון הרב דוב ליאור שליט”א )קונטרס שבת הגדול עמ’ 34( כתב שקומקום ומיחם 

חשמליים כיון שמשתמשים בהם רק לחימום מים אינם צריכים הגעלה ודי לנקותם 

את  להכשיר  צריך  אזי  הקומקום  או  המיחם  מכסה  גבי  על  חמץ  הניח  ואם  היטב. 

המכסה בהגעלה או בעירוי )ואת הקומקום או המיחם עצמם אין צריך להכשיר(.

שמשתמשים  כיון  הדין  שמעיקר  הביא  שפג(  ס”ק  תא  אות  )פי”ג  כלים  הגעלת  ובספר 

בקומקום רק להרתחת מים אין צריך להגעילו, אך הביא בשם הערוך השלחן והמנחת 

יצחק שאף על פי כן נוהגים להגעילו. אמנם הזכיר שם עוד שלמאן דאמר שניצוק 



           302

וסעדו לבכם נספח ג

חיבור אם כן במיחם שעירה ממנו רותחים על גבי חמץ יהיה צריך הכשר מדינא.

עד  מים  ימלא  להינזק  עשוי  ואם  ראשון  בכלי  הגעלתו  ידי  על  היא  ההכשר  צורת 

)ויכול אחר רתיחתם להשליך לתוכו אבן רותחת ועל  וירתיחם עד שיגלשו  גדותיו 

ידה יגלשו המים( וכן ראוי להזרים מים רותחים בברז המיחם.

ט. א. אם תשמישן בכלי ראשון

יגעילו  )ח”ג סי’ סז( שצריך עיון אם מהני ההכשר אף אם  יצחק  כתב בשו”ת מנחת 

בכלי ראשון )מחשש דלמא חייס(.

והגר”א נבנצל שליט”א )ביצחק יקרא שם( כתב שדינם כחרס שלא מועיל להם הכשרה.

והראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל )שם( כתב שמגעילם בכלי ראשון.

ב. אם תשמישן בכל פעם על ידי עירוי או כלי שני:

כתב המנחת יצחק )ׂשם( שיכשירו בחמין כעין תשמישן.

והגר”ד ליאור שליט”א )קונטרס ‘דרשת שבת הגדול’ עמ’ 68( כתב שאם נשתמש בהם רק 

בכלי שני מותר להכשירם על ידי עירוי רותחים מכלי ראשון.

ג. אם תשמישן בצונן בכבוש מעת לעת:

כתב המנחת יצחק )שם( שמהני הכשר על ידי מילוי ועירוי ג’ ימים מעת לעת.

והראשל”צ הגר”ע יוסף )שליט”א( זצ”ל )שם( כתב שכתשמישם הכשרם.

ד. אם תשמישן גם בחמין שלא על ידי כלי ראשון, וגם בכבוש מעת לעת:

כתב המנחת יצחק )שם( שיש להכשירם גם כן בשתיהם, על ידי חמין כעין תשמישם, 

וגם במילוי ועירוי כנ”ל.
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נספח ד. בישול בנותן טעם לפגם לפני פסח

כתב הרמ”א )או”ח סי’ תמז סע’ ה( “אבל בשומן מהותך בכלי חמץ, אסור מדינא אם לא 

היו נזהרין בשעת עשייתו מחמץ ושלא התיכו אותו בכלי חמץ שהם בני יומן”, משמע 

)מבליעת  יומו  בן  בכלי  משימוש  נזהר  לא  בו  במקרה  דווקא  שאוסר  רמ”א  מדברי 

חמץ(, אך, אם נזהר והשתמש רק בכלי שאינו בן יומו, מותר אפילו לכתחלה לבשל 

מאכלים לפסח.

אך האחרונים )מגן אברהם ס”ק כ, פרי מגדים אשל אברהם ס”ק כ ומשנה ברורה ס”ק נח( ביארו שהיתר 

התבשיל  מותר  לפגם  טעם  נותן  בכלי  בישל  כבר  אם  בדיעבד,  דווקא  הוא  רמ”א 

בפסח, אך לכתחילה כשיבוא אדם וישאל האם מותר לו להתיך שומן לפני הפסח 

בכלי חמץ שאינו בן יומו, לא נתיר לו.

אלא שלכאורה יש לשאול, שמקור דברי רמ”א הוא בסמ”ק )סי’ רכב( ושם כתב, “ומיהו 

יומא כשהתיכו בה את השומן מותר אפילו למאן  ודאי לא היתה המחבת בת  אם 

דאסר בפסח נותן טעם לפגם הואיל וזה היה נתינת טעמו קודם הפסח, ומיהו דוקא 

שבשעת התכת האווז נתן דעתו לזה לשם פסח, אבל אם התיך השומן סתמא לאכול 

קודם הפסח אף על פי שעכשיו אומר ברי לי שלא היתה בת יומא, מכל מקום אסורה 

בפסח דמלתא דלא רמיא עליה דאינש בשעת מעשה לאו אדעתיה”.

ולכאורה אם נאמר שלכתחילה אסור לעשות כן, יקשו דברי הסמ”ק שכתב “דוקא 

שבשעת התכת האווז נתן דעתו לזה לשם פסח”, וכי ברשיעי עסקינן, ולא עוד אלא 

שיצא חוטא נשכר שדווקא משום שנתכוון לאיסור נתיר לו מעשיו?

לכן נראה שפשט דברי הרמ”א הוא להתיר גם לכתחילה, ויש להביא ראיה לביאור זה 

מלשון שו”ת צמח צדק )הקדמון סי’ סה( במה שכתב בביאור דברי רמ”א דידן, וז”ל “ולן 

לא סבירא האי חילוק דאטו בשביל שהתכו במחבת ולא היה צריך שתהיה המחבת 

יומא הא בודאי  יומא ולא היה מתכוון לשום דבר לא מהימנין ליה שהיתה בת  בת 

ליתא אלא האמת הוא דמהימנין ליה שכדבריו כן הוא אלא שאנו חוששין אף על פי 

שהאמת הוא כדבריו שלא היה משתמש במחבת והיתה מונחת בחדר מיוחד בפני 

יומא אפשר שהיה  עצמה מכל מקום חוששין כיון דלא היה צריך שתהיה לאו בת 

משתמש שום אדם במחבת שלא מדעתו או אפילו הוא עצמו היה משתמש בה לפי 

תומו ולא שם על לבו להשגיח על זה ולחקור היטב ולהשים על לבו דמילתא דלא 

רמיא עליה וכו’.
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מה שאין כן אי הוה מהתך השומן לשם פסח היה רמיא עליה לחקור על זה ולהשים 

על לבו אי לא נשתמש במחבת לכך לא מהניא הא דאמר בריא לי שלא היתה בת 

יומא”.

בעשיית  מעשיו  לפני  עוד  ומחשבתו  כוונתו  שכל  באדם  שמדובר  מדבריו  משמע 

במאכל הנ”ל הם ממש לשם פסח ודוחק להעמידו בדיעבד.

והצמח צדק  לפי דברי רמ”א  בדין שהרי  לומר שמדובר במקרה של טועה  )וקשה 

מדובר באדם שיודע את החילוק בדין בין נותן טעם לפגם לנותן טעם לשבח ובכך 

שכלי שאינו בן יומו הוא נותן טעם לפגם(.

עד כאן יוצא שהסמ”ק ורמ”א התירו לכתחילה לבשל לפסח בכלי חמץ נותן טעם 

לפגם.

על היתר זה יש להקשות, שהרי נותן טעם לפגם אסור לכתחילה, ואם יבשלו בכלי 

זה, יצא שמבטל איסור לכתחילה.

ונראה ליישב לפי דברי הט”ז )או”ח סי’ תמז ס”ק ה( שכתב גבי לח בלח שנתערב קודם 

פסח בפחות מס’, שמותר לרבות עליו לפני פסח על מנת להתירו )באכילה( בפסח, 

כיון שהוא קודם זמן איסורו.

ואפשר לומר שרמ”א סובר כט”ז שמכיון שמבטלו קודם זמן איסורו, הרי זה ביטול 

היתר בהיתר ולא שייך לחוש משום מבטל איסור לכתחילה.

]אך במשנה ברורה )סי’ תנג ס”ק כ( כתב שאין לפסוק כט”ז כיון שרוב הפוסקים חולקים 

עליו ואוסרים לרבות על מנת לבטלו[.

אולם יש להעיר על זה, מדברי רמ”א )יו”ד סי’ צט סע’ ו(, בדין חלב שנתבטל במים שכתב 

“כזית חלב שנפל למים ונתבטל בששים ואחר כך נפל מן המים לקדירה של בשר, 

מותר אף על פי שאין בבשר ששים נגד החלב שהרי נתבטל במים וכל כיוצא בזה”, 

כך לכתחלה אסור,  ומשמע שדווקא בדיעבד אם נתערב במים מותר, אך לעשות 

למרות שהחלב במים הוא היתר גמור.

ואכן בש”ך )שם ס”ק כב( ובשו”ת צמח צדק )סי’ פ ד”ה ואע”ג( הביאו מהתורת חטאת שאחר 

שנתבטל מותר לכתחלה ליתן מהמים בבשר, אמנם לבטלו לכתחילה במים על מנת 

ליתנו אחר כך בבשר אסור, וכן ביאר שם הפרי מגדים, וכך כתב בדרכי תשובה )ס”ק 

צח בשם הגרע”א(

ואף מדברי רמ”א עצמו יש להוכיח שאוסר לכתחלה, שהרי בדין נותן טעם בר נותן 
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נצלו  או  היה הכלי שנתבשלו  “וכן אם  יומו  בן  אינו  לגבי  ב( כתב  סי צה סע’  )יו”ד  טעם 

בו לפגם שלא היה בן יומו, נוהגין היתר לכתחילה לאוכלו עם המין השני”. ומשמע 

אך  יומו  בן  באינו  אותם  שבישלו  אחר  דווקא  השני  המין  עם  לאוכלם  שמתירים 

לכתחילה לבשלם כך על מנת לאוכלם עם המין השני לא התיר.

והרי אם נאמר שרמ”א סובר כט”ז, שכיון שמבטלו קודם זמן האיסור זה ביטול היתר 

בהיתר ומותר לכתחלה, למה החמיר בחלב במים ובנותן טעם בר נותן טעם באינו 

בן יומו?

שם  הגר”א  לשיטת  שהרי  לדחות,  אפשר  טעם  נותן  בר  טעם  נותן  מדין  הראייה  את 

דעת רמ”א להתיר לכתחלה ולא רק בדיעבד62. ולגבי הראייה מדין ביטול חלב במים, יש 

לדון אם לפי הגר”א מתיר הרמ”א לכתחלה, ואף אם אינו מתיר לכתחלה, שמא אפשר 

לחלק שדין נותן טעם לפגם קל יותר63. ]ראה בספר חזון עובדיה פסח )עמ’ קה -קז([.

62. ראה בגוף הספר סי' לז ס"ק קו.

63. הערת הרב גיורא ברנר שליט"א - ויש להעיר בזה מדברי שו"ת צמח צדק )הקדמון סי' פ( שדן אם מותר 

לערב חלב בהמה וחלב חיטה ביין על מנת להצליל צבעו באופן שיש ס' מהיין כנגדם, או שיש לחוש שמא ישתו 

מהיין עם בשר או בפסח. והצמח צדק שקל וטרי בזה והאריך להוכיח לאיסור ובתוך דבריו כתב, "וליכא למימר 

דילמא שאני חלב לתוך היין מחלב בעיסה או במים או בחלא משום דהתם חלב בעיסה או במים או בחלא אי הוה 

יהיב הרבה לתוכו היה נותן טעם אסור ליתן אפילו מעט משום מבטל איסור לכתחלה וחיישינן דילמא יתן אחר 

כך הרבה לתוכו בכדי שיתן טעם אבל בדבר שלעולם לא יוכל לבא לידי נתינת טעם אפילו אי יהיב הרבה לתוכו 

כגון חלב ביין דלפגם הוא דילמא שרי ליתן לתוכו אפילו לכתחלה כיון דהשתא ליכא איסורא בנתינת חלב ליין 

וטעמו נמי לפגם הוא דילמא שרי ולא מיקרי מבטל איסור כיון דלעולם לא יכול לבא לידי נתינת טעם.

ויש לדמות הא מילתא להא דכתב הטור בי"ד סי' קכב בשם הרשב"א וז"ל איסור מועט שנבלע בכלי אם דרכו של 

אותו כלי שלא להשתמש בו בהיתר מועט בכדי שיתן זה טעם בהיתר וכו' הרי זה מותר להשתמש בו לכתחלה 

אף על פי שהוא בן יומו לפי שאי אפשר לבא לידי נתינת טעם וכו' עכ"ל הרי התיר בדבר שאי אפשר לבא לידי 

נתינת טעם ולא מיקרי מבטל איסור לכתחלה, אם כן הוא הדין נמי חלב ביין כיון דאי אפשר לבא לידי נתינת 

טעם דילמא מישרי שרי. ואף על גב דהטור חולק על הרשב"א בדין זה וסבירא ליה דאסור להשתמש בו לכתחלה 

וסי' קכב הכריע  סי' צט  יוסף בש"ע  בית  נתינת טעם הא מכל מקום הרב  לידי  אפילו היכא דלא אפשר לבא 

כהרשב"א ואם כן הוא הדין נמי בנידון דידן חלב ביין כיון דלעולם לא יבא לידי נותן טעם מישרי שרי".

ובהמשך דבריו הביא הצמח צדק שלושה טעמים מדוע אין לסמוך על טעם זה להתיר במקרה בו דן. א. כיון 

שרבים מהפוסקים חולקים על הרשב"א אין להתיר אלא דווקא בכגון נדון הרשב"א ולא ללמוד משם למקרים 

אחרים. ב. אף על פי שהחלב ביין פוגם את הטעם אך החשש הוא שמא אחר כך יאכלו עם בשר ובבשר נותן 

החלב טעם לשבח. ג. כיון שהחלב מצליל את היין וזה טוב לו יותר ממה שהחלב פוגם את טעמו ממילא נחשב 

נותן טעם לשבח.
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אמנם לפי רוב הפוסקים שלא הבינו כגר”א בדעת הרמ”א )בדין נותן טעם בר נותן 

בטעם פגום(, וביארו שרמ”א אוסר לכתחלה וכפשט לשונו, עדיין קשה מה שרצינו 

לומר שכאן רמ”א מתיר לכתחלה כדעת הט”ז לבטל היתר בהיתר כשהוא נותן טעם 

לפגם.

ונראה לתרץ שיש לתלות דבר זה במחלוקת הרשב”א והר”ן )הובא בפרי מגדים יו”ד סי’ קג 

משבצות זהב ס”ק א ד”ה אמנם כן( מדוע נותן טעם לפגם מותר בדיעבד, שלדעת הרשב”א 

נותן טעם לפגם נחשב לאיסור מועט ובטל בששים, ואילו לדעת הר”ן מאחר ואינו 

נהנה מהאיסור, התורה לא אסרתו.

והנה אם נאמר שרמ”א סובר כדעת הר”ן ממילא יובן שאף על פי שבביטול בס’ לא 

מתיר רמ”א לבטל היתר בהיתר על מנת לערבו אחר כך באיסור )ודלא כט”ז(, אמנם 

יש  מהאיסור  נהנה  שאינו  כיון  נאסר  שלא  משום  היתרו  שטעם  לפגם  טעם  בנותן 

לומר שיתיר רמ”א אפילו לכתחלה לבטלו קודם זמן איסורו על מנת לאוכלו אחר 

כך בתוך זמן איסורו.

את  תלה  שם  מגדים  שהפרי  שליט”א,  ברנר  גיורא  הרב  הקשה  זה  ביאור  על  אך, 

המחלוקת אם נותן טעם לפגם אסור בפסח במחלוקת הר”ן והרשב”א, והרי רמ”א 

)סי’ תמז סע’ י( פוסק שנותן טעם לפגם אוסר בפסח, הרי שסובר כרשב”א ולא כר”ן.

הוא  בפסח  לפגם  טעם  בנותן  רמ”א  שמחמיר  שמה  ליישב,  אפשר  שעדיין  אלא 

דווקא כשיש ממשות )כמו שכתב בסע’ י ‘משהו’( אך בטעם בעלמא לא מחמיר, והוא כעין 

מה שאמרו )או”ח סי’ תמז מגן אברהם ס”ק ז -ח, משנה ברורה ס”ק כא -כב( שבטעם לחוד לכולי 

עלמא לא אומרים חוזר ונעור.

מחמירים  אנו  ונעור  חוזר  שבדין  שכמו  הכרעה  בדרך  סובר  שרמ”א  לומר  ואפשר 

דווקא באיסור בעין אך לא בטעם, הוא הדין בנותן טעם לפגם שדווקא בבעין נחמיר 

כרשב”א אך בטעם לחוד נקל כר”ן וצ”ע.

והנה בנידון דידן אם נעיין בשלשת הטעמים שכתב הצמח צדק לפיהם אין ללמוד מדברי הרשב"א להתיר הרי 

שהטעם הראשון שהוא שהרבה מהפוסקים חלקו על הרשב"א שייך בנדון דידן, אלא שיש לומר שרמ"א סובר 

בזה כהרשב"א והשו"ע )שהרי בסי' קכב לא מצאנו שחלק הרמ"א על הרשב"א ואילו בסי' צט אינו ממש כנידון 

יומו ובכהאי  הרשב"א(, ואילו שני הטעמים האחרונים לא שייכים כלל בנדון דידן שהרי אצלנו מיירי באינו בן 

גוונא זהו פגם בעצם הטעם בלי קשר למה מעורב בו ותמיד יהיה לפגם.
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חייב  האם  לדון  לנו  נשאר  רופא  אצל  להתרפאות  ללכת  חיוב  שיש  שבררנו  אחר 

החולה להקשיב לרופא או לא.

אמנם  ללכת.  חייבנוהו  למה  כן  לא  שאם  לרופא,  להקשיב  שחייב  פשוט  לכאורה 

אפשר לומר שזהו דוקא בדברי הרשות אבל אם אומר לו הרופא לעבור על איסור 

אולי יהיה מותר לחולה להחמיר על עצמו ולא לעבור על איסורים לרפואתו, וכבר 

דנו בזה הפוסקים65.

באיסור והיתר הארוך )שער ס סי’ ה( כתב “ואם החולה עצמו רוצה להחמיר עליו אחרי 

ואל תהי צדיק  לנפשותיכם אדרוש  ואך את דמכם  נאמר  לכך עליו  שיודע שצריך 

הרבה ולא דמי לדבר הנוגעת בכבוד השם יתברך שכתוב בסמ”ק שאדם יכול לוותר 

על נפשו. דהתם כתיב ביה ובכל נפשך וגם שואלין ממנו נפשו. ואפילו על השואל 

אמרו רז”ל ששופך דמו והרי אפילו ספק נפשות דוחה שבת וכל שכן יום הכפורים”, 

ומשמע שאין לחולה להחמיר על עצמו כנגד דברי הרופאים ומחוייב לשמוע לדעתם 

אפילו אם אומרים לו לעבור על איסור. וכך פסק בשמו הבאר היטב )או”ח סי’ תריח ס”ק 

ג( גבי חולה שאמרו לו הרופאים שעליו לאכול ביום הכפורים שמחוייב לשמוע להם.

ובשו”ת הרדב”ז )ח”ג סי’ תתפה66( כתב שריב”א חלה חוליו שמת בו, ואמרו לו הרופאים 

שאם יאכל אולי יחיה ואם לא יאכל ודאי ימות, והיה זה ביום הכפורים וריב”א החמיר 

על עצמו ואמר בריא ושמא בריא עדיף ולא אכל ומת. ונשאל הרדב”ז האם ריב”א נהג 

נכון, והשיב “לגבי הדין אין ראוי ללמוד ממנו כלל. דהא קיי”ל ספק ספיקא של פקוח 

 64.  מאמר זה הוא חלק ממאמר גדול בענייני חובות הרופא והחולה )התפרסם בקובץ התורני 'בעלי אסופות' 

שיטת  את  הבאנו  א  ובסימן  מאחר  הוא  זה  בספר  מקומו  אסף'(,  גבעת  המדרש  'בית  בהוצאת  תשע''ב,  קיץ 

הרמב"ן שאכילת איסור עלולה לגרום נזק לגוף ואת דברי רבותינו המבארים שזה גורם נזק לנפש, ומתוך דבריהם 

יש לשאול האם כאשר הרפואה היא על ידי איסור מותר להתנגד לטיפול, או שיש חובה להתרפאות בטיפול זה.

 65.  ומדובר כאן דווקא בחולה שיש בו סכנה, בעניין חולה שאין בו סכנה יש אומרים שמותר לו דווקא איסורי 

דרבנן שלא בדרך הנאתו, ויש אומרים שאיסור דרבנן לא בדרך הנאתו מותר לכל אדם עיין בשו"ע )יו"ד סי' קנה 

סע' ג( ובנושאי כלים שם.

66.  ויש מהד' שנמצא בסי' תמד.
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נפש דוחה את השבת ואת יום הכפורים ואפילו לחיי שעה חוששין כל שכן לספק 

שמא ימות שמא יחיה... ואפילו לפי דעת האחרונים שאמרו דמי שהיה דינו יעבור ואל 

יהרג ונהרג ולא עבר הרי הוא במחיצת הצדיקים... מכל מקום הני מילי במקום דאיכא 

קדוש השם שמסר עצמו על דתו יתברך, אבל מי שהוא חולה שיש בו סכנה ואמדוהו 

לאכול יש לו לאכול ואפילו על הספק... לפיכך אין ראוי ללמוד ממנו כי אפשר דריב”א 

ז”ל הרגיש בעצמו דאפילו שיאכל ימות דלב יודע מרת נפשו והיינו דקאמר ברי ושמא 

ברי עדיף כלומר הברי שלי עדיף משמא שלכם ולפיכך לא רצה לאכול. וכבר נשאלתי 

על כיוצא בזה פעם אחרת והעליתי דאין זו מדת חסידות”. הרי שגם לדעת הרדב”ז 

הרופא. דעת  כנגד  נפש  לפיקוח  שנוגע  במקום  עצמו  על  להחמיר  לחולה  אסור 

ועוד הוסיף הרדב”ז וחזר על דברים אלו )ח”ד סי’ אלף קלט67( לגבי מי שאמדוהו שצריך 

לחלל עליו שבת והוא רוצה להתחסד ולא לחלל שבת האם יש בזה חסידות, וענה 

הרדב”ז “הרי זה חסיד שוטה והאלקים את דמו מידו יבקש והתורה אמרה וחי בהם 

ולא שימות בהם... כללא דמלתא איני רואה במעשה הזה שום חסידות אלא איבוד 

נשמה, הילכך מלעיטין אותו בעל כרחו או כופין אותו לעשות מה שאמדוהו והשואל 

הרי זה שופך דמים ופשוט הוא. וז”ל הר”ן ז”ל ביומא וכי חולה שיש בו סכנה ואמרו 

בקיאין לחלל את השבת מדת חסידות הוא לו שימנע עצמו, אינו אלא שופך דמים. 

עצמו  המונע  שכן  וכל  דמים  שופך  והשואל  מגונה  והנשאל  משובח  זה  הרי  הזריז 

שמתחייב בנפשו”. הנה מצאנו שגם הר”ן סובר שיש חיוב להקשיב לדברי הרופאים.

אם כן מצאנו שלשה ראשונים שסוברים שיש חיוב לשמוע לדברי הרופאים אפילו 

במקום איסור ואפילו כשיש באיסור כרת )כגון שבת(.

“ועוד דלהני דהכא תמיהני אם האכלת איסור  )ח”ב סי’ קח( כתב,  זרוע  מאידך האור 

קודם לענין פקוח נפש מאיסור שבת אף על פי שזה איסור לאו וזה איסור סקילה.

אותו  מאכילין  ונבילה  וטבל  הקל  אותו  שמאכילים  שנינו  חולה  דלענין  גב  על  דאף 

נבילה היינו ודאי כשבא לאכול איסור הקל מאכילים אותו. אבל כשיכול לאכול היתר 

ויאכילוהו  יכול להיות שמוטב שיחללו השבת כיון שניתן לידחות מפני פקוח נפש 

היתר משיאכילוהו איסור אף על פי שהוא איסור לאו כיון שתקנה מגונה היא והא 

אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי צדיקים באכילת איסור ומביא תקלה על 

67. ויש מהד' שנמצא בסי' סז.
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ידו באיסור סקילה, כדאשכחן ברבי ישמעאל שקרא והטה וביהודה בן טבאי שהרג 

עד זומם.

ואמרינן בירושלמי ר’ זעירא הוה מחייט גבי עכו”ם ]וכו’[ אמר ליה ואי בעית מיקטל 

וראוי  ביותר  להם  חמורה  אסורה  שאכילה  הרי  מיכלא.  בעינא  לא  דנבילה  קטול 

למסור להם בעצמו על כך אם לא תאמר שבשעת השמד היה. וכל זה דוחק. ונראה 

להתיר והשוחט לחולה בשבת מותר נמי משמע כן שכתבת ולמה יש לדחות”.

כלומר, שאדם רשאי להחמיר על עצמו ולא לאכול מאכלות אסורים על מנת שלא 

לטמא את נפשו, אף על פי שגופו צריך מאכלות אלו.

ובשו”ת אבני נזר )חו”מ סי’ קצג( נשאל )אביו68( האם מותר לחולה להחמיר על עצמו 

ולא להקשיב לרופאים אם מצווים לו לאכול מאכולות אסורות לרפואתו.

והשיב שלדעת הב”ח “אסור לחולה להחמיר על עצמו אפילו במאכלות אסורות כיון 

שהתורה לא אסרה זה כלל אפילו לצדיק ומותר לכל אדם לדרוש ברופאים ממילא 

מחויב לשמוע לרופא אפילו במאכלות אסורות כמו שאינו רשאי להחמיר מלחלל 

שבת עבור חולה שיש בו סכנה”.

אך הוא עצמו חלק על הב”ח מכח דברי הרמב”ן )ויקרא כו יא( והאבן עזרא )שמות כא יט( 

וכתב “ומכל מקום נראה דודאי יוכל הצדיק לסמוך על האבן עזרא והרמב”ן כשנוגע 

למאכלות אסורות בחולי שבפנים שלא לסמוך על הרופאים” וכתב לסייג שאולי יש 

לדחות שהיתר זה נאמר דווקא בצדיק גמור “אבל מי שאינו צדיק ורוצה להחמיר על 

עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים עדיין יש לשאול בזה אם מותר כיון שבסתם 

אדם כתב הט”ז שחיוב ומצוה יש להתרפאות מרופאים”. אמנם למעשה סיים, “אך 

נראה לי דלענין זה מקרי צדיק שמחמיר על עצמו במאכלות אסורות ובוטח בהשם 

יתברך אפילו במה שיש בו סכנת נפשו ואם כן אפילו מי שאינו צדיק אפילו הכי מותר 

לו להחמיר על עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים”.

לפי שמה שאמר הרמב”ן שאין לרופאים חלק בבית עושי רצון ה’ היינו אפילו בדבר 

נקודתי ופרטי, שאם פלוני רוצה להחמיר על עצמו שלא לאכול מאכלות אסורים 

הרי בזה הוא נחשב לצדיק ויכול לסמוך על הרמב”ן ולא להקשיב לרופא.

  

68. התשובה שם היא מאבי האבני נזר, הג"מ זאב נחום אב"ד ביאלא )בעמח"ס אגודת אזוב(.
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וכתב “דבחשש ספק סכנה  נזר  )או”ח סי’ שנא( פסק כאבני  ובשו”ת האלף לך שלמה 

אם מותר לאדם להחמיר על עצמו ולהתענות בדאורייתא כגון ביום הכפורים, מותר 

להחמיר על עצמו ולאדם חשוב ראוי להחמיר על עצמו כמו שהוכחתי שם בראיות, 

אבל בדרבנן אסור להחמיר על עצמו בחשש פן סכנה ואדרבא צויתי להת”ח שם 

לאכול בפרהסיא כדי שהם יראו וכן יעשו ולא יחמירו על עצמן”.

לאדם  שאסור  הנ”ל  כראשונים  וסוברים  דבריהם  על  חלקו  אחרונים  הרבה  אולם 

להחמיר על עצמו נגד דברי הרופאים. האליה רבא )סי’ תריח ס”ק ב( כתב בעניין האכלת 

חולה ביום הכפורים על פי דברי הרופאים, “ובאיסור והיתר כתב המחמיר על עצמו 

עליו נאמר ואת דמכם לנפשותיכם אדרוש, ואל תהי צדיק הרבה”. ואחר כך הביא 

שריב”א חלה ואמרו לו הרופאים שאם יאכל אולי יחיה ואם לא יאכל ודאי ימות והיה 

זה ביום הכפורים ולא רצה לאכול והחמיר על עצמו. וביאר האליה רבא שאינו חולק 

בין כשהרופאים מסופקים לבין כשודאי להם  והיתר אלא שיש חילוק  על האיסור 

וכשמסופקים אם תועיל הרפואה מותר להחמיר על עצמו אבל אם ודאי להם אסור 

לו, אמנם סיים “דבכל חולה אי אפשר לרופא לומר שודאי יחיה אלא שמא יחיה”.

)הנ”ל ובמלחמות  )ליקוטים סי’ קטו( חלק על האבנ”ז וכתב שמהרמב”ן  ובשו”ת דברי יציב 

סנהדרין יח א בדפ”ר( והר”ן )יומא ג ב בדפ”ר ד”ה חוץ( מבואר שצריך להקשיב לרופאים, שהם 

כתבו שאם אמרו בקיאים שצריך לחלל עליו את השבת אינו מדת חסידות למנוע 

לא  שהתיר  מה  נזר  האבני  לשיטת  שגם  עוד  וכתב  להחמיר.  אסור  ואדרבא  עצמו 

להקשיב לרופא זה רק כשמצווה לעבור על איסור אבל אם מצווה בדברים מותרים 

יש חיוב לשמוע לו אף לשיטת האבני נזר69. 

העלה  סא(  סי’  )ח”א  דעת  יחוה  בשו”ת  זצ”ל  )שליט”א(  יוסף  הגר”ע  הראשל”צ  גם 

שחייב החולה להקשיב לדברי הרופאים ואסור לו להחמיר על עצמו, וכתב שם שמה 

גם הרמב”ן מודה שכשנסתם חזון  נכון שכן  נזר על הרמב”ן אינו  שהסתמך האבני 

הנבואה חזרו להתנהג על פי הטבע, ואם כן נשארה רק שיטת האבן עזרא, וכשחולק 

האבן עזרא על שאר הראשונים אין הלכה כמותו, וכתב שם עוד שגם דעת המאירי 

שחייב החולה לשמוע בקול הרופא אפילו במקום איסור וסיים שם הגר”ע )שליט”א( 

  

69. ולענ"ד קשה לפרש כן את דעת האבנ"ז, שהרי לשיטתו אין חיוב ללכת לרופא כלל, וא"כ מדוע יהיה חיוב 

להקשיב לדבריו?
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זצ”ל “חולה שהרופא אומר שאם יתענה ביום הכפורים יש חשש ספק סכנה לחייו, 

עינוי  מצות  דוחה  נפש  פיקוח  שספק  הכפורים,  ביום  ולאכול  לדבריו,  לציית  חייב 

נוהג מדת  ואם החולה מחמיר על עצמו ומתענה, לא רק שאינו  יום הכפורים.  של 

חסידות, אלא אדרבה ענוש ייענש בידי שמים על כך. ומצוה להסביר הדברים לחולה 

בטוב טעם ודעת על ידי רבנים בעלי השפעה ושב ורפא לו”.

וכן העלה להלכה בשו”ת להורות נתן )ח”ב סי’ מד -מו( והוסיף עוד בשם רעק”א בספר 

פסקים ותקנות )עמ’ עז( שהזהיר בימי המגיפה למתענים ביום כיפור שמיד כשירגישו 

איזו שהיא חולשה ישאלו מיד את הרופא ואם יאמר שצריכים לאכול יאכלו, “והעובר 

על זה הרי הוא מתחייב בנפשו, ולא בנפשו בלבד כי יכול להיות תקלה על ידו חס 

ושלום לנפשות אחרות, וסופו לעמוד ליתן דין על נפשו ועל נפשות אחרות, ונוסף 

לזה ביום הקדוש והנורא הזה שיזהר בעצמו מהעבירה הגדולה הזאת שהיא בכלל 

שפיכות דמים ביום הקדוש חלילה וחלילה70“.

וכתב על זה הלהורות נתן “ומבואר דהרוצה להחמיר עומד ליתן דין על נפשו, וכבר 

הרופאים  דעת  נגד  עצמו  על  להחמיר  לחולה  שאסור  נראה  לכן  בהם”.  וחי  נאמר 

ואפילו באיסורי כרת החמורים.

ובנשמת אברהם )יו”ד הק’ לסי’ שלו 8( כתב בשם ספר גשר החיים “על החולה המזמין את 

הרופא, לדעת שהרופא הוא רק שלוחו של הרופא כל בשר שנתן לו הרשות לעשות 

שליחותו. אבל מכיון שהרופא עשה את שלו... חייב החולה לשמוע לציווי הרופא, 

לא פחות אם לא יותר מחוקי השו”ע באיסור והיתר, כמצוה מהתורה ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם”.

אמנם אם אומרים הרופאים שרפואתו באחת מג’ עבירות שבהם יש חיוב יהרג ואל 

וימסור נפשו על קדושת ה’ ועל  יעבור, פשוט שאסור לו לשמוע לדברי הרופאים 

אחת  באשה  עיניו  שנתן  באדם  במעשה  א(  )עה  סנהדרין  בגמרא  כמבואר  מצוותיו. 

70. ומסופר על מרן הגראי"ה קוק זי"ע, שבימי רבנותו בזיימל כשפרצה שם מחלת החולירע הורה שמחוייבים 

לטעום אכילה קלה ביום הכיפורים מפני הסכנה )כפסק הגר"י סאלנט(, ואף הוא אכל בעצמו בבית הכנסת בעת 

התפילה וכל הקהל עשו על פיו. ובנעילה פתח את ארון הקודש והשביע את כל הקהל בספר תורה כי בבואם 

הביתה יאכלו לחמם בשמחה וללא דאגה )הרצי"ה קוק זצ"ל בקובץ לג' באלול ח"א אות י(.
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וחלה ואמרו הרופאים שאין לו תקנה עד שתבעל לו “אמרו חכמים ימות ואל תבעל 

לו” ואפילו לספר עמה מאחורי הגדר לא התירו לו. ושם בגמ’ “פליגי בה רבי יעקב 

בר אידי ורבי שמואל בר נחמני. חד אמר אשת איש הייתה וחד אמר פנויה הייתה. 

בשלמא למאן דאמר אשת איש הייתה שפיר, אלא למאן דאמר פנויה הייתה מאי 

כולי האי? רב פפא אמר משום פגם משפחה. רב אחא בריה דרב איקא אמר כדי 

שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות”. ומבואר מגמרא זו שאין להתרפאות באחד 

מג’ איסורים. וכן הדבר פשוט בעוד מקומות )ועיין טושו”ע יו”ד סי’ קנה סע’ ב(.
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נספח ו. החמרה בדבר שמפורש להיתר

דבר המבואר בחז”ל להיתר, כגון איסור שהתבטל בששים, האם ראוי להחמיר בו? 

שאלה זו נתונה במחלוקת ראשונים ואחרונים.

מהר”ם  מתשובת  הביא  תרפז(  סי’  )חולין  במרדכי  להחמיר:  וראוי  מותר  א-  שיטה 

)דפוס פראג סי’ תרטו( שכתב, “פעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה  מרוטנבורג 

בין שינים גזרתי להחמיר על עצמי בבשר אחר גבינה כמו בגבינה אחר בשר ובבשר 

עוף אני מיקל”.

ומהר”ם )שם( כתב לבאר את שיטתו “ואין זה כחולק על התלמוד ולא כמוסיף שהוא 

חד  וכל  וכו’  חמרא  בר  כחלא  מילתא  להא  אנא  הבשר  כל  פרק  חזינא  דהא  גורע 

נאכלין  ועוף  כיון דגבינה  ובעוף אני מיקל  מצי לאחמורי אנפשיה לעשות משמרת 

באפיקורן”.

)כלל מ סי’ ח וי( שכתב שאם  )סי’ פט ס”ק ב( הביא מהאיסור והיתר הארוך  ובדרכי משה 

לאכול  מותר  חלב  מיני  שאר  או  חדשים  ששה  עליו  שעברו  קודם  רך  גבינה  “אכל 

בשר מיד באותה סעודה על ידי קינוח והדחה לידיו ולפיו אבל אם אוכל גבינה ישנה 

לאחר שעברו עליו ששה חדשים או גבינה המתולעת אף על פי שאין איסור בדבר 

מכל מקום מידת חסידות שלא לאכול אחריו בשר באותה סעודה כתשובת מהר”ם”. 

קשה  גבינה  אחר  בשר  לאכול  שלא  נוהגים  הרבה  “וכן  משה,  בדרכי  זה  על  וכתב 

הנדבקת בין השינים כמו שאין אוכלין גבינה אחר בשר”.

ובהגהת השו”ע )סי’ פט סע’ ב( כתב רמ”א “ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה, וכן 

נוהגין שכל שהגבינה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף, כמו בגבינה אחר בשר. 

ויש מקילין. ואין למחות, רק שיעשו קנוח והדחה ונטילת ידים, מיהו טוב להחמיר”.

אמנם הש”ך )ס”ק יז( הביא בשם מהרש”ל בים של שלמה )חולין פ”ח סי’ ו( שכתב שמי 

שממתין אחר גבינה הוא כמו מינות, וכתב שדוקא מהר”ם שבאה לידו תקלה מותר 

לו להחמיר, אבל מי שלא באה לידו תקלה אסור לו להחמיר בזה כלל. והש”ך חלק 

על דבריו וכתב שמדברי מהר”ם לא משמע כך.

]ונראה שכוונת הש”ך היא למה שכתב מהר”ם בתשובתו “בימי חורפי הייתי מתלוצץ 

בבני אדם שהיו עושין כן ואדרבה שרא לי מרי היה נ”ל בעיני כמו מינות עד שפעם 
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אחת מסעודתא לסעודתא מצאתי גבינה בין שיניי גזרתי להחמיר על עצמי בבשר 

אחר גבינה כמו גבינה אחר בשר ואין בדבר זה כחולק על התלמוד ולא כמוסיף שהוא 

גורע דבפרק כל הבשר אמר אנא להא מלתא כחלא בר חמרא דאילו אבא כדאכיל 

בישרא כו’ וכל חד מצי לאחמורי על נפשיה לעשות משמרת ובבשר עוף אני מיקל 

במחמירים  מתלוצץ  היה  שבתחילה  משמע  באפיקורן”.  נאכלין  וגבינה  דעוף  כיון 

וסבר שזו מינות ואחר כך חזר בו וסבר שמותר לכל אחד להחמיר על עצמו ולעשות 

משמרת[.

ובאיסור והיתר הארוך )סי’ נז סע’ טו( כתב “ודוקא להוסיף ולהורות טריפות אחרות 

לאכול  שלא  עצמו  על  להחמיר  רצה  אם  אמנם  אסור  חכמים  שמנו  אלו  על  יתר 

ועוף או מכל דבר שנשאל עליו לחכם או מתבשיל שנפל או שנמצא בו  מהבהמה 

ויש ס’, או בשר אחר גבינה באותה סעודה. ומכל  איסור בכלי שני או בכלי ראשון 

בקדמונים  שמצינו  כמו  בידו,  הרשות  כיעור  דבר  מכל  עצמו  ולהרחיק  גוונא,  כהאי 

שלא אכלו בשר כוס כוס וכהאי גוונא, וגם אמרו בהמה שהורה בה חכם בעל נפש 

לא יאכל ממנה, וכן כתב מהר”ם וכל אדם יכול לגדור ולהתקדש עצמו אף במותר לו 

ואין זה כמוסיף על התלמוד ומביא ראיה. וגם מצוה היא כמו שדרשו רז”ל. מכי עם 

קדוש אתם לה’ אלהיכם”.

והשל”ה הקדוש )שער האותיות אות הקו”ף - קדושת האכילה א( כתב בזה, “וכתב ראשית 

חכמה )שער הקדושה פט”ו אות ג( וזה לשונו: לכן ראוי להחמיר האדם על עצמו במאכל 

עצמו, שלא יהיה בו צד איסור כלל, שהרי יחזקאל הנביא היה משבח את עצמו, שלא 

אכל מבהמה שהורה בה חכם, אפילו שהיא מותרת, כיון שנפל בה ספק איסור, כמו 

‘ולא בא  )יחזקאל ד יד(  )חולין לז ב( על פסוק  שאמרו רבותינו ז”ל בפרק אלו טריפות 

בפי בשר פגול’. כל שכן אם יהיה במאכל עצמו צד איסור, שראוי להתרחק ממנו, 

זה  מי,  כדברי  הלכה  האחרונים  הפוסקים  בין  מחלוקת  שנפל  דברים  כמה  יש  והרי 

אוסר וזה מתיר, ובודאי שיחזקאל הנביא עליו השלום בדבר זה לא היה אוכל, שהרי 

אותו האוסר שויא לגביה חתיכה דאיסורא, והוא חמור יותר מהורה בה חכם. וכתב 

בחובת הלבבות )שער התשובה פ”ה(, שהחסידים היו פורשים משבעים שערים משערי 

המותר, מיראתם שער אחד משערי האיסור, עכ”ל הראשית חכמה. ראה, עד היכן 

קדושת המאכל. והנה ראיתי בני עליה, והנם מועטים, אפשר אפילו שנים בדור אינם, 

שלא לאכול מדבר שיש בו מחלוקות, אף דנהג עלמא ופסקו כהמתיר”.
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גם מדברי המגן אברהם )סי’ תקט ס”ק יא( משמע שמותר להחמיר וראה בגוף הספר 

)סי’ ל(.

וכתב החסיד רמח”ל במסילת ישרים )פי”א ד”ה והנה מי שיש לו(, “והנה מי שיש לו מח 

איזה  בו  או כמאכל שנתערב  יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים  בקדקדו, 

דבר ארסי. כי הנה לו דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו 

בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה? ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב 

אלא לשוטה גמור. אך איסור המאכל כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם 

כן מי אפוא יהיה המקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה 

נאמר )משלי כג ב( ‘ושמת סכין בלעך אם בעל נפש אתה’”.

שיטה ב- אין להחמיר לפי שיש בזה דרך מינות: בתורת האשם )כלל עו סע’ ב סוד”ה 

ולכן( כתב שאין להחמיר בכלי שני או בדבר שנתבטל בשישים וכדומה והמחמיר בזה 

נראה כמו מינות. ודברי התורת אשם הובאו בסולת למנחה )כלל עו סע’ ח(.

ובערוך השלחן )יו”ד סי’ קטז סע’ כה( כתב “ובהמה שהורה בה חכם מצד סברתו בלבד 

ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת לא יאכל בעל נפש ממנה אבל אם יש להחכם 

בקבלה שהיא מותרת יאכל וכל שכן אם נמצא ההיתר בספר ומי שאינו אוכל ראוי 

לנזיפה אלא אם כן יש מחלוקת הפוסקים יכול כל אחד להחמיר על עצמו אבל בדבר 

שכל הפוסקים מתירים חלילה להחמיר על עצמו וזה נוטה למינות”.

ונראה להביא ראיה לדבריהם מדברי שו”ת רמ”א )סי’ נד( שדן בשמן זית שהיה חשש 

ובסוף דבריו אחר שצידד להתיר את השמן  שמא מרחו את החביות בשומן חזיר, 

כתב “ומה שכתב מר שמשום מיאוס יש להרחיק ממנו אני אומר כבר אמרו רז”ל 

בקיבת עולה, כהן שדעתו יפה שורפה חיה וכל שכן שמן זית זך וכתית למאור. ואי 

משום שמחמיר על עצמו כאשר כתב מעכ”ת, כבר אמרו בירושלמי דנדרים די לך 

במה שאסרה תורה, ואמרו גם כן הפטור מן הדבר וכו’ ובירושלמי גבי התרת שמן 

שמואל קבל עליו ואכל רב לא אכל אמר ליה שמואל לרב אכול או אנא אכתוב עליך 

ומה  מעמידין.  אין  פרק  התוס’  שהביאו  כמו  ואכל,  עליה  אטרח  עד  כו’  ממרא  זקן 

שהביא מעכ”ת ראיה מיחזקאל שלא אכל מבהמה שהורה בה חכם אינו דומה לנדון 

דידן, שמנהג פשוט בכל ישראל לאכלו ולית דחש ביה וליכא ביה ספיקא כלל, דאין 

ולא דמיא למשה רבינו שלא רצה לינק מנכרית דהרי אף בדורותינו  להחמיר בזה. 

איכא קפידא בדבר כמו שכתב הר”ן סוף פרק חרש, וכן כתב בהג”ה אשר”י פ”ב דע”ז 
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בשם א”ז, שזה גרם לאחר שיצא לתרבות רעה. ואני אשאל מעכ”ת אם אינו אוכל 

דגים שקורין לקסי”ן, ואני שמעתי הרבה בני אדם שהגידו שמושחין אותו לפעמים 

בשומן חזיר. ולכן לדעתי המחמיר בדבר זה אינו אלא מן המתמיהים”.

מאידך יש לציין שרמ”א פסק להלכה את דברי מהר”ם מרוטנבורג לגבי גבינה קשה 

כמבואר לעיל.

ובשדי חמד )כללים, מערכת ח כלל פח( כתב, “מי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר 

כמו  הוי  שני,  בכלי  או  בס’  שנתבטל  מה  כגון  האמוראים,  שהחמירו  מצינו  שלא 

אפיקורסות ויצא שכרו בהפסדו דלא כמו שכתב האיסור והיתר סוף כלל ז”ן. כן כתב 

הרב סלת למנחה )כלל עו דין ח( בשם תורת האשם. והביא דבריו הרב פתחי תשובה 

ביו”ד )סו”ס קטז(. ויש להתיישב במה שהאריך בעניינים אלו הרב פתח הדביר )ח”א סי’ 

קמו אות ג( באיזה עניין אפשר להחמיר ובאיזה עניין אין להחמיר”.

)הדרוש הי”א( שכתב שאם  זו מדברי הר”ן בדרשותיו  ונראה להביא בית אב לשיטה 

אדם אכל איסור על פי הוראת חכם שטעה, אין לו לחשוש לפגם בנפשו, כי קיים רצון 

ה’ לשמוע בקול חכמים. וז”ל, “ואני סובר עוד, שאי אפשר שימשך ממה שיכריעו 

בו שהוא מותר.  ושיאמרו  יאכילו דבר האיסור  כי  גם  כלל,  הסנהדרין הפסד בנפש 

לפי שהתיקון אשר ימשך בנפש מצד ההכרעה למצות החכמים מורי התורה, הוא 

הדבר היותר אהוב אצלו, כאמרו )שמואל א טו כב( הנה שמוע מזבח טוב, ותיקון ההוא 

יסיר הרוע אשר הוא מעותד להתילד בנפש מצד אכילת הדבר האסור ההוא. וכיוצא 

בדבר זה בעצמו יקרה בגוף, כי המאכל המזיק, כשיאכלהו האוכל על דעת שמועיל 

אליו, הנה מחשבתו תפעל באוכל ההוא, ויסור ממנו היזקו, אם לא שיהיה מופלג”.

ובבני יששכר )מאמרי חודש אדר מאמר ב דרוש ז( האריך לבאר על פי הסוד מדוע אין 

מה  לך  אבאר  הנה  הדרוש,  זה  לכל  שבאנו  “וכיון  להיתר,  בו  שהורו  בדבר  להחמיר 

קליפות  משלש  חיותן  התורה  פי  על  הנאסרים  הדברים  שכל  כיון  זה,  על  דקשה 

שלפעמים  כזאת  תהיה  למה  כן  אם  ידינו,  על  להתברר  יכולין  אין  אשר  הטמאות 

תתבטל חתיכת איסור בהיתר והוא נאכל על פי התורה, כגון שנתבטל בששים, או 

יבש ביבש ברוב, אבל תדע שהוא ממחשבות הצור תם, הוא יתברך שמו יודע אשר 

הניצוץ הטמון באותה חתיכה האסורה ביחוד יכול להתברר על ידינו, הנה יתברך שמו 

יאכלו אותה  ואכול  מזמין שתפול החתיכה האסורה הזאת לתוך ההיתר ותתבטל, 

וכן תתבונן בהיפך, בדברים המותרים שחיותן  על פי התורה ותתברר הניצוץ הזה, 
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מקליפת נגה אשר מוטל על ישראל לברר הטוב מן הרע, כאשר יש באיזה מקום דבר 

אשר אין הבירור מגיע לנו כי הוא משוקע מאד, הנה היוצר בראשית פועל ומזמין 

שאין  ניצוץ  בה  כשיש  הכשרה  הטהורה  הבהמה  כענין  איסור,  לידי  הדבר  שיבא 

היכולת ביד ישראל לברר, הנה יארע בה אחת מן הטריפות או בשחיטה או בבדיקה 

כדי שלא יאכל ממנה ישראל, הבן הדבר.

והנה אנחנו  ומעתה תבין הא דמפורסם הדבר בדברי חז”ל רוב בהמות כשרות הן, 

רואים בזמן הזה ותהי להיפך, אך הוא לדעתי, בדורות הקודמים היו ברוב הנצוצות 

היום  והן  ישראלים,  שיאכלם  כדי  כשרות  והיו  בתוכם  הטוב  בחינת  הוא  הקדושים 

שכבר נתברר הטוב ולא נשאר רק מעט, כי הוא עקבות משיחא אשר חוצפא יסגי 

שלא  בכדי  נטרפים  הטהורות  הבהמות  הרוב  פי  על  כן  על  ביותר,  הוא  הרע  היינו 

יאכלום בני ישראל, הבן היטב.

מזמין  שהוא  יתברך  השם  מאת  הוא  הזה  שהדבר  כיון  להתבונן,  לך  מהראוי  ועתה 

הדבר האיסור שיתערב ברוב היתר בכדי שיהיה ניתר באכילה כי יודע השם יתברך 

שזה הוא מכלל הבירור הנמסר לישראל, ואם כן מצוה הוא בדוקא שיאכל ישראל 

החתיכה ההוא ולא יחמיר, כענין שאמרו רז”ל גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים, 

ופירש בזה הרב הקדוש בעל השל”ה נהנה מיגיעו היינו שייגע את עצמו בתורה ויודע 

שב  הנה  איסור  דבר  המאכל  בתוך  שיש  הגם  התורה  פי  על  הזה  המאכל  להכשיר 

גדול  הוא  הנה  ממנו,  ונהנה  המאכל  אוכל  הזה  והאדם  התורה,  כללי  פי  על  להיתר 

מן הירא שמיים המחמיר. והוא כדברינו ממש, להיות הדבר הזה נסיבה מאת השם 

יתברך שיתברר המאכל האיסור ההוא, ולזכות יחשב לאדם האוכלו על פי התורה כי 

יתבררו הניצוצות הקדושים, והוא גדול מן הירא שמיים שאינו רוצה לאכול מטעם 

שיש בו תערובות איסור, הבן הדבר, על כן לדעתי הצעירה אין זה מדרך החסידות 

עליו  שהיה  מאכל  שום  מן  לאכול  שלא  בעצמם  סלסול  נוהגים  אנשים  שכמה  מה 

שאלת חכם הגם שהוא דבר פשוט ומבואר דינו להיתר כגון על ידי תערובות בששים 

וכיוצא, כי לדעתי אדרבא מצוה הוא, יאכלו ענוים וישבעו, כי הוא נסיבה מאת השם 

יתברך שישוב האיסור להיתר ויתברר על ידי אכילת ישראל, ומה שאמרו רז”ל לא 

אכלתי מבהמה שהורה בה חכם, היינו דוקא במלתא דתליא בסברא, וכמו שכתבו 

הפוסקים. 

והנה יש לחקור לפי זה, אם כן דבר איסור שנתערב בהיתר ונתבטל על פי התורה 
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ביבש  יבש  כגון  חז”ל,  אסרוהו  לפעמים  למה  כן  אם  שיתברר,  בכדי  להיתר  ושב 

והוא  א(,  סי’ קט סע’  )יו”ד  הג’  כל  ומותר לאכול  פי התורה  נתבטל על  חד בתרי הנה 

להשליך  וציוו  האחרונים  חכמים  באו  האיך  כן  אם  כנ”ל,  יתברך  השם  מאת  נסיבה 

חתיכה אחת, וטעמם פן יזדמן שישליכו האיסור, והנה הוא נסיבה מאת השם יתברך 

אשר דוקא יאכלו האיסור בכדי לברר הניצוצות הקדושים, אבל אומר לך הנלענ”ד, 

חכמים  נקראים  המה  הן  לתורה  גדרים  וגודרים  לישראל  תקנות  המתקנים  חכמים 

להיות נשמתם באות ממקור עליון ומקבלין הארתם מן חכמה עליונה כביכול, וכבר 

ידעת שסוד הבירור הוא בחינת החכמה כמו שכתב בזוה”ק כולם בחכמה עשית כולן 

במחשבה איתברירו, ממילא לפי זה כיון שהחכמים המקבלין כביכול הארת החכמה 

גוזרים גזירות ואנחנו מקיימים דבריהם, הנה נעשה הבירור מבחינת חכמה ממילא, 

הקדוש  החסיד  הרב  מחותני  כבוד  בפני  הזה  הדבר  אמרתי  לך,  ויונעם  הדבר  הבן 

המקובל מהרצ”ה זצוק”ל וקלסיה”.

וידידי הרב אייל שמאי הי”ו הראה לי מה שכתב בהקדמה לספר נטעי גבריאל )עמ’ 

כא( בשם המעדני שמואל )סי’ קי ס”ק מב( וז”ל, “לפרש פורץ גדר ישכנו נחש - דקאי על 

המחמירין יותר כפי הגדר שגדרו חכמים, זה נקרא גם כן פורץ גדר וישכנו נחש. כי 

ולא  להחמיר,  חכמים  שאמרו  במקום  ומחמיר  התורה  בדרך  הולך  שהאדם  במקום 

ח”ו  מכשול  מכל  השמים  מן  נשמר  והוא  חז”ל  דברי  כח  עליו  מגן  אזי  מדאי,  יותר 

המזדמן לפעמים בשגגה, כיוון שהוא עשה את שלו והחמיר על עצמו על פי גדרן 

של חז”ל והסייגים שלהם. אבל במקום שהאדם מחמיר על עצמו יותר מכפי הגדר 

והסייג שנתנו עליו חכמים, אם כן הרי הוא אינו סומך עצמו על הגדר של חכמים, 

והוא מחמיר על עצמו יותר מכפי שאמרו הם, ושוב אין כח חכמים לשומרו ממכשול, 

ויוכל ח”ו לבוא לידי מכשול”.

שיטה ג- בשב ואל תעשה מותר להחמיר: החיד”א בספרו פתח עינים )חולין ז א( הביא 

שיטה נוספת בשם האור החיים הקדוש, וז”ל “אי נמי אפשר במה שכתבתי בעניותי 

חכמים  דברי  לשמוע  במצוה  וקטעי  שאמרו  במה  י  דף  יוסף  שער  הקטן  בספרי 

והקשה  עליהם.  לשמוע  שלא  מחוייב  טעו  דהסנהדרין  דידע  דכל  מהתם  דמשמע 

הרב באר שבע דאמרו בספרי אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל וכו’ והרב באר 

שבע כתב דפירוש הספרי אף אם תחשוב בלבך על פי שקול הדעת שטעו אבל לא 

שהוא יודע בודאי שטעו וכו’ ע”ש. ועתה ראיתי להרשב”א בתשובותיו ח”ב הנקרא 
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תולדות אדם שכתב סי’ שכב שהביא הא דאפילו אם יאמרו על ימין וכו’ וכתב וז”ל 

כלומר אפילו על מה שיראה בעיניך שהוא ימין והם אומרים שאינו אלא שמאל שמעו 

להם עכ”ל וזה נוטה קצת למה שכתב הרב באר שבע אבל שם בשערי כתבתי אנכי 

עפר דל דמדברי הרמב”ן עה”ת משמע שלא כדברי הרב באר שבע. ושם הבאתי מה 

שתירץ הרב המופלא חסידא קדישא מהר”ח ן’ עטר זלה”ה בס’ חפץ ה’ דבשב ואל 

תעשה מצי למנוע עצמו ולא מיקרי חולק על דברי חכמים דמי לא מצי שלא לאכול 

דברים המותרים והוינן בה בעניותין מהירושלמי שהבאתי בסמוך וניחא לי ההדיוט 

דרב שאני דמעשה ר”ב משם הוראה יוצאה לכל אבל ת”ח דעלמא יוכל להחמיר”.

ומתוך מה שכתב בשם מהר”ח בן עטר זצ”ל נראה שכל שמחמיר בשב ואל תעשה 

הרשות בידו לנהוג נגד מה שהורו חכמים להקל, וכן למד מתוך דבריו בדרכי תשובה 

)סי’ קטז ס”ק קט(.

*הערה בעניין הידור במקום שעלולה להיות מחלוקת.

לעיל ראינו מחלוקת בין הפוסקים האם מותר להחמיר בדבר שמפורש להיתר. בדבר 

ויפה  כולם מודים שטוב  בין הפוסקים,  בו מחלוקת  יש  שאינו מפורש להיתר אלא 

להחמיר והרי אמרה תורה “והייתם קדושים” ולמפורסמות אין צריך ראייה.

אמנם זאת צריך לדעת, לעיתים ההידור והחומרה עלול לגרום למחלוקת ושנאה. 

במקרה כזה יש לשקול היטב את הדברים ולהתייעץ עם תלמיד חכם מורה הוראה 

הבקי בדיני איסור והיתר על מנת שיורנו את הדרך הנכונה.

ב( שכתב,  דינים מערכת אכילה אות  )אספת  יש להביא את לשון השדי חמד  זה  בעניין 

“המחמיר על עצמו שלא לאכול בשום מקום חוץ מביתו משום חשש שום איסור 

וחושש על הכלים אם יש בזה שום פקפוק זלזול לאנשי העיר וחכמיה. עיין להרבנים 

קול אליהו ח”א חיו”ד סי’ א. שבות יעקב ח”ב סי’ ח”ן... ומדברי הרב שבות יעקב 

תקלות.  כמה  לידי  לבא  ויוכל  איבה  משום  ואיכא  דמי  שפיר  דלאו  משמע  הנ”ל 

אך יש לומר דלא כתב כן אלא על מה שנשאל שהיו מכריזים ברבים שבשר הבא 

לאיבה.  למיחש  איכא  ודאי  הא  כי  דכל  אסורים  והכלים  טרפה  הוא  למדינה  מחוץ 

מה שאין יחיד המחמיר על עצמו ואינו מונע לאחרים ואינו מחזיקם כאוכלי טריפות 

חלילה, אפשר דבכהאי גוונא ליכא למיחש למידי. וכל שכן אם אינו אומר בפה מלא 

שמניעתו הוא משום חשש איסור הגם שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מכל מקום 
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כיון שאינו אומר בפירוש אפשר לתלות מניעת אכילתו בסיבה אחרת וליכא משום 

איבה. ויכול לדבר שקר לומר שמה שנמנע אינו משום חשש איסור אלא משום סיבה 

אחרת שהוא בכלל ההיתר דלשנות מפני דרכי שלום... ורב המגיה בספר ישרי לב 

הנ”ל העיד על הרב מוהרד”ח שהיה מחמיר על עצמו שלא לאכול בשר בבתי אנשי 

העיר כי אם גבינה ודגים ורננו עליו מחכמי העיר ועשה על זה פסק ארוך, עיי”ש... 

יועץ במערכת החי”ת באות חשוד דאם אמרו חז”ל כל אדם יהיה  וכתב הרב פלא 

בעיניך כליסטים כדי לשמור ממונו מהם על אחת כמה וכמה שצריך לישמר ולחשוד 

לכל אדם בעניין איסורין ואשריו למי שאינו אוכל חוץ מביתו כי לא כל אדם זהירים 

בניקור הבשר ובמליחה ובדיקה מתולעים ובשמירת היין ממגע וכיוצא, ומי שיכול 

ומכל מקום  וקטטה הנה מה טוב...  בלי שום איבה  להשמט מלאכול בבית אחרים 

בנידון דידן שהחשש הוא על המליחה והניקור שמסור ביד כל אדם בביתו ויש חשש 

שאין נזהרים נראה דאפשר לחוש ולמנוע ובלבד שלא יהיה חשש איבה ומחלוקת 

ישנה מפני  ורבותיו בדבר שאיסור אינו מבורר לא  כמו שכתב שם בשם הריטב”א 

המחלוקת. והרוצה להחמיר בכיוצא בזה יכבד וישב בביתו שגורם למחלוקת ושנאת 

שלא  בראשו  עיניו  והחכם  והזמן.  והאדם  המקום  לפי  והכל  ח”ו  השם  וחלול  חינם 

תבוא תקלה על ידי חומרתו וחסידותו וכל מעשיו יהיו לשם שמיים”.

וכתב על זה בספר ‘הכשרות’ )פרק המבוא עמ’ ו(, “המדקדק בכשרות ונמנע מלאכול 

באולם מסעדה או בית מלון מפני שמחמיר על עצמו, אינו נחשב בכך כמזלזל ברב 

המקום או ברב נותן ההכשר, ובפרט כשאינו מכריז שהמנעותו משום חשש איסור. 

כמו כן המדקדק במצוות והוא בעל נפש, רשאי להחמיר על עצמו ולהמנע מאכילת 

מאכל אפילו שיש עליו הכשר. מכל מקום החכם עיניו בראשו, שלא לבוא על ידי 

חסידותו ופרישותו לידי שנאה ומחלוקת וכל מעשיו לשם שמיים.

חובת ההקפדה על אכילה כשרה, הינה בודאי אף כשמתארחים בבית קרובי משפחה, 

ובכלל זה, בית ההורים או הורי ההורים. במידה, ובמקום האירוח או האירוע עדיין 

אין מקפידים בכשרות כהלכתה, חובה להתייעץ במורה הוראה, כיצד לנהוג על מנת 

לקיים ‘ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם’”.
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נספח ז. עירוי מקומקום חשמלי או בקבוק שמן 
על בשר וחלב.

שאלה: האם מותר להשתמש בקומקום חשמלי לבשרי וחלבי. כלומר, לעיתים קורה 

ולפעמים  חם  )לפעמים  בשר  גבי  על  רותחים  מים  לעירוי  בקומקום  שמשתמשים 

קר( או על גבי חלב )כנ”ל(. האם קומקום שהשתמשו בו באופן זה, מותר להשתמש 

בו למין הנגדי? אותה שאלה נכונה גם לבקבוקי שמן שמערים מהם על בשר או על 

חלב.

תשובה: יש לדון בשתי שאלות. הראשונה בדין עירוי שלא נפסק הקילוח האם נאסר 

העליון. השנייה בדין האדים העולים מהתחתון האם אוסרים את העליון.

ומחם  לצונן  ומצונן  לחם  מחם  “המערה  שנינו  מ”י(  )פ”ה  מכשירין  מסכת  במשנה  א. 

של  וכחו  לחם  מחם  המערה  אף  אומר  שמעון  רבי  טמא  לחם  מצונן  טהור,  לצונן 

תחתון יפה משל עליון, טמא”.

בהלכה  לך  שאמרתי  מה  זו  משנה  בהבנת  “זכור  שם(  המשנה  )פירוש  הרמב”ם  ופירש 

מצונן  אמרו  וטעם  טמא.  בו  ושיוצקין  טהור  ממנו  שיוצקין  שהכלי  והוא  שלפניה, 

בכלי החם,  נצוק מתחמם מחמת שקצהו  לפי שעמוד המשקה הנקרא  לחם טמא 

ויעלו האדים עם הנצוק מתוך הכלי החם שהוא טמא ויחמם את המשקה אשר בכלי 

העליון ולפיכך יהיה טמא מפני שהאד החם חבר ביניהם והוא עולה מן הטמא לטהור. 

ור’ שמעון אומר שהדין הזה עצמו מחייב אותנו במי שיצק משקה חם טהור בכלי 

שיש בו משקה טמא יותר חם ממנו, מפני שזה הטמא שהוא יותר חם עולה ממנו 

תחתון  של  כחו  אמרו  ענין  והוא  הטהור,  המשקה  בחום  ומוסיף  הנצוק  עם  חם  אד 

יפה משל עליון טמא. ואין הלכה כר’ שמעון, לפי שאם היו שניהם חמין אף על פי 

שהתחתון חם יותר אין השפעתו נכרת במשקה שהוא יוצק ממנו”

כלומר כאשר העליון )ממנו מערים( צונן והתחתון חם, התחתון פועל ומשפיע על 

העליון. מה שאין כן באופן אחר, שהתחתון צונן והעליון חם או ששניהם חמים אין 

השפעה של התחתון על העליון.

וכך פסק הרמב”ם )הל’ טומאת אוכלין פ”ז ה”א - ה”ב( “הניצוק אינו חיבור לא לטומאה ולא 

לטהרה, כיצד היה מערה משקין טהורין לתוך כלי טמא ואפילו על גבי השרץ הרי 

העמוד הניצוק טהור, ואם קלט מן המשקין הניגרין מן האויר הרי זה שקלט טהור, 
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ואין צריך לומר שהמשקין שמערה מהן טהורין. במה דברים אמורים בשעירה מצונן 

משקין  לתוך  צונן  טהורין  משקין  המערה  אבל  לצונן  מחם  או  לחם  מחם  או  לצונן 

טמאין חמין הרי הנצוק חיבור ונטמאו המשקין הצונן כולן שהוא מערה מהן ונטמא 

הכלי שמערה ממנו מחמת המשקין שבתוכו שהרי נטמאו, ומפני מה אמרו המערה 

משקין צונן לחמין חיבור מפני שעשן החמין עולה כתמרות עשן ומתערב בניצוק 

ובמים שבכלי העליון ומטמא הכלי שהעשן העולה מן החמין משקין הוא חשוב”.

והעליון צונן, הניצוק  כלומר, ככלל ה’ניצוק’ אינו חיבור אלא שכאשר התחתון חם 

העולה  לאדים(  כוונתו  )אולי  העשן  מחמת  אלא  הניצוק  מחמת  לא  אך  חיבור 

מהתחתון לעליון.

דין זה נאמר בהלכות טומאה וטהרה. המרדכי )חולין פ”ח סי’ תשטו( למד ממנו גם לדיני 

איסור והיתר: “מצאתי דאסור לשפוך מכלי כשר שיש בו שמן כשר לתוך נר דולק 

ובו חלב או שומן של עובד כוכבים דתניא פ”ה דמסכת מכשירין המערה מחם לחם 

ומצונן לצונן ]ומחם לצונן. כן מצאתי מוגה[ טהור מצונן לחם טמא רבי שמעון אומר 

אף המערה מחם לחם כחו של תחתון יפה משל עליון אלמא דכולי עלמא צונן לתוך 

חם טמא והוא הדין לאסור והיתר”. והביאו באיסור והיתר הארוך )כלל כט דין ו( אלא 

שהוסיף שלא החמיר המרדכי אלא לכתחלה ולא בדיעבד וז”ל “וכתב במרדכי פרק 

חם  טריפה  שומן  של  כד  לתוך  בשר  שומן  בו  שיש  מכלי  לשפוך  ואסור  הבשר  כל 

מכשירין  דמסכת  בפ”ח  דתנן  בניצוק  ומחברו  גבר  דתתאי  מטעם  ונימוח  שדולק 

המערה מצונן לחם טמא. והוא הדין לאיסור והיתר עכ”ל ומסתמא דוקא לכתחילה 

וכן משמע קצת לשון ואסור מדלא נקט טריפה”.

ופסק רמ”א )סי’ קה סע’ ג( “אסור לערות מכלי שיש בו שומן כשר לנר דולק שיש בו 

חלב או שומן איסור ובדיעבד אין לחוש”.

וביאר הט”ז )סי’ קה ס”ק ו( שהאיסור לערות הוא מדין ‘נצוק’ שנחשב לחבור, ומאחר 

והתחתון חם ‘תתאה גבר’. הש”ך )סי’ קה ס”ק יא( ביאר שהחומרה היא מחמת שההבל 

עולה למעלה. וכתב הפרי מגדים )סי’ קה משבצות זהב ס”ק ו( שלא נחלקו הט”ז והש”ך, וז”ל 

“ויראה לי לפרש דאין כאן מחלוקת בין הר”מ והר”ש והר”ב דטעמא התם במערה 

מצונן לחם שהבל התחתון עולה עם הנצוק כיון דתתאה גבר מחמם לעליון להנצוק 

וגם למה שבכלי העליון קצת ותו הוה ליה זיעת המשקה טמאה כמשקה כמבואר 

בפרק ב ממכשירין מה שאין כן אי לא היה תתאה גבר והיה הנצוק קר לא היה כח 
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בענני התחתון לעלות למעלה ולא נטמאה משקה העליונה אלא כיון שהתחתון גובר 

היטב  שם  יעויין  הוה כמשקה  וענן  והבל  כח בענני התחתון לעלות  ויש  חם  הנצוק 

והוא הדין לענין איסור דאסור לכתחלה מטעם נצוק רוצה לומר דעל ידי נצוק ההבל 

עולה למעלה”.

ובספר ‘כנפי יונה’ )הביאו בנחלת יצחק סי’ קה סע’ ג( הקשה על שיטת האיסור והיתר ורמ”א 

שהתירו בדיעבד, מחמת שבתרומת הדשן )ח”ב סי’ קג( כתב “ומצאנו בתשובת הגה”ה 

שבמרדכי  שכתב  ז”ל,  נתן  מה”ר  בן  אליעזר  למהר”ר  שהשיב  ז”ל,  מולי”ן  מהר”י 

נמצא פסק זה פרק כל הבשר. וכתב הגאון הנ”ל באותה תשובה דנראה לו שאין שייך 

לומר  נראה  גם  וטעמים.  בראיות  והאריך  נסך,  יין  לגבי  אלא  איסורים  בשאר  נצוק 

יין נסך, ולענין טומאה וטהרה, ומשום דהני מילי תולין  ניצוק אלא לגבי  דלא שייך 

בנגיעה ולא בנתינת טעם. יין נסך אסור במגע וטמא נמי במגע, וטהרה אשכחן נמי 

על ידי מגע כגון בהשקה ועל ידי עירוב מקוואות בקליפת השום, אבל שאר איסורין 

דלא תלו אלא בנתינת טעם אין נצוק אסור בהן. וגדולה מזו אמרינן גבי כלי מתכת 

דחם מקצתו חם כולו, ואף על פי כן פסקו רבותינו דלא אמר מוליך בליעתו בכולו, 

קבלה ממורי דודי הקדוש מהר”ר אהרן ז”ל, דהכי נהיגי. והשתא קל וחומר אפילו כלי 

מתכות דחבור גמור הוא יותר מן הקילוח דמשקין, אפילו הכי אינו מוליך בליעה מצד 

זה לצד זה, וכל שכן האי. ופסק המרדכי דלעיל אינו לפני שהייתי יכול לדקדק בו מה 

טעמו, אבל אינו משום נצוק, כל כך כתב הגאון הנ”ל בתשובה גם כן”.

ניצוק באיסור  והיתר סובר כדעת מהר”י מולין שלא שייך  ואפשר לומר שהאיסור 

והיתר ובהם דנים על פי נתינת טעם, ובמעט ה’עשן’ שעולה אין כדי נתינת טעם ולכן 

מותר בדיעבד. אך המרדכי אפשר שסובר שאמנם ניצוק אינו חיבור לפי שאין נתינת 

טעם, אך גם בטומאה וטהרה אינו חיבור וכדברי הרמב”ם לעיל, אלא שהעשן שעולה 

למעלה ‘חשוב’ כמשקה ומתערב בעליון וצריך ששים כנגדו, וזהו גם באיסור והיתר.

ביאר  לב(  ס”ק  הארוך  פירוש  קה  )סי’  יהודה  היד  רמ”א?  הקל  מדוע  להבין  צריך  כן  ואם 

בשני דרכים. או שכוונת רמ”א היא שמסתמא לא חוששים להבל העולה, ורק אם 

טומאה  בין  חילוק  שיש  הוא  נוסף  ביאור  מחמירים.  מההבל  ‘הזיע’  שהעליון  ראינו 

לטהרה לאיסור והיתר. שבטומאה וטהרה ההבל נוגע בנצוק והנצוק נוגע בכלי והכל 

תלוי בנגיעה, מה שאין כן באיסורים אין לחוש שהאיסור שלמטה מתערב בהיתר 

שלמעלה.
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והנה פסק רמ”א )סי’ צה סע’ ג( “ואם עירה מכלי ראשון של בשר על כלי חלב דינו ככלי 

ראשון ואוסר אם היה בן יומו”. ושאל הט”ז )ס”ק יג( מדוע נאסר? הרי זה נותן טעם בר 

נותן טעם? ותירץ שאנו מחשיבים את הקלוח של העירוי כאילו הוא בכלי שמערה 

ממנו, וממילא מתערבים הטעמים )של הכלי העליון והכלי התחתון( בקלוח המים 

הוא  שניצוק  סובר  שהט”ז  יג(  ס”ק  זהב  )משבצות  מגדים  הפרי  וביאר  הכלי.  נאסר  ולכן 

חיבור. אך דעת הש”ך )סי’ צה ס”ק ה( שעירוי לא אוסר את הכלי העליון, כלומר ניצוק 

אינו חיבור, אך לא הקל אלא בדיעבד. והביא משו”ת משאת בנימין )סי’ כ( שמקל בזה 

לכתחלה. והפרי מגדים )סי’ צה שפתי דעת ס”ק ה( העלה להקל בהפסד. וכתב עוד “ולכן 

לעת הצורך אין להחמיר כל כך”.

לומר דאף דבדין דמחבת אסור  “וצריך  כתב  ג(  סי’ פא אות  )ח”ה  יצחק  ובשו”ת מנחת 

אפילו בדיעבד, מכל מקום שאני התם דההבל בעצמו יד סולדת בו, במקום שנוגע 

בקדירה, מה שאין כן בהאי דנצוק, דזולת הנצוק, לא היה ההבל בעצמו מגיע או לא 

היה יד סולדת בו במקום שמגיע להעליון, על כן בדיעבד שרי”.

שימוש  בשאלתנו,  לכן  בדיעבד.  חוששים  לא  אנו  ניצוק  שלדין  הנ”ל  מכל  העולה 

להחמיר  לכאורה  יש  חלב,  גבי  על  או  בשר  גבי  על  לעירוי  אחד  חשמלי  בקומקום 

לכתחלה ולהקל בדיעבד. אמנם בשו”ת חלקת יעקב )או”ח סי’ רד אות א( העלה להקל 

בזה לכתחלה וז”ל, “הנה מטעם ניצוק לפע”ד אין לחשוש, וכמו שביאר הפרי מגדים 

ו’ במשבצות שם, דעיקר הטעם במערה מצונן לחם, שההבל התחתון עולה  בס”ק 

יין נסך  עם הניצוק, לפי שתתאה גבר מחמם להעליון להניצוק וכו’... דדוקא לענין 

וזה שלא  ולא לענין שאר איסורין.  וטומאה דתליא בנגיעה, חשבינן לניצוק חיבור, 

בשאר  אף  לכתחילה  אבל  בדיעבד,  דוקא  דזה  דדעתו  יב(  ס”ק  כג  )כלל  יעקב  כמנחת 

איסורין יש להחמיר מטעם ניצוק... אלא, עיקר הטעם משום ההבל והניצוק, וכביאור 

הפרמ”ג הנ”ל, וממילא בנידון דידן דלא שייך עוד טעם דהבל, וכמו שעינינו רואות 

להיכנס  שמתחתיו  לההבל  אפשר  אי  מהברזא  ושותתין  מקלחין  שהמים  דבשעה 

לתוך הברזא שמשם יוצאין המים )כעין איידי דטריד למיפלט לא בלע( רק ההבל 

עולה סביבות הברזא, באופן דלא דמי להאי דינא דאסור לערות מכלי שיש בו שומן 

סביבת  רק  דידן  ובנידון  הנזחל,  השומן  סביבת  שמתחתיו  ההבל  דבשם  לאיסור, 

השותת  מים  של  העמוד  דחיקת  מחמת  נכנס  אינו  ההבל  הברזא  לתוך  כי  הברזא, 

וזוחל וזה ברור”. 
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גם בשו”ת משנה הלכות )ח”ט סי’ קנח( העלה להקל בנידון דידן, וכתב סברה מחודשת 

לקולא. “ומעתה נלפענ”ד לחדש, דודאי השופך היתר לאיסור בשעה קטנה כזו אינו 

ויש לומר דדוקא השופך היתר לתוך איסור כמו שכתב  עולה אלא הבל כל שהוא 

לכתחילה  מקום  מכל  שהוא  כל  והבל  מועט  דבר  רק  שהוא  אפילו  אז  ז”ל  הרמ”א 

אסור כיון שיש כאן הבל וזיעה שעולה לתוך ההיתר וצריך על כל פנים לבטל אותו 

ההבל המועט והרי קיימא לן דאין מבטלין איסור לכתחילה ולכן שפיר לכתחילה אין 

לשפוך שומן היתר באיסור ובדיעבד מותר כיון דסוף סוף ההבל מועט ובטל ואפילו 

מה שנגע נמי בטל ולכן בדיעבד מותר ולכתחילה אסור. אבל השופך שומן של היתר 

לתוך שומן היתר כגון לטיגון של בשר כיון ששניהם היתר הרי ליכא כאן שום הבל 

וזיעה של בשר על השמן לא נאסר השמן  של איסור בזה ואפילו עולה הבל קצת 

כלל בשביל זה שהרי תרוייהו היתר מה תאמר שהשמן קיבל מעט טעם מבשר ולא 

יאכלנו עוד עם חלב זה אינו דטעם בשר המעט כבר נתבטל בשמן של היתר אלא 

היתר  אלא  הוא  בהיתר  איסור  לאו  הכא  לכתחלה  איסור  מבטלין  דאין  תאמר  מה 

בהיתר והיתר בהיתר ליכא ביה משום בטול כלל ושפיר מותר לאכלו עם חלב ואפילו 

למאן דאמר ניצוק חבור מכל מקום פשוט דהניצוק של חיבור אינו עירוב אלא חיבור 

ובשלמא בטומאה אמרינן דכל טפה וטפה מטמא להטפה השניה וכן באיסור על כל 

פנים נאמר דאסור לכתחלה ליגע ההיתר באיסור אפילו בלי תערובות דעל כל פנים 

אותו מקום שנגע באיסור בלע קצת זה מזה וצריך ביטול אבל היתר בהיתר ליכא 

למיחש כלל”.

תורף חידושו הוא שמה שאסר רמ”א לכתחלה הוא מחמת ביטול איסור ודין זה אינו 

שייך כלל בהיתר. לכן בשאלתנו, עירוי מקומקום על בשר ואחר כך על חלב מותר 

לכתחלה, וכן לערות מבקבוק שמן על בשר ואחר כך על חלב )וזה נידון שאלתו של 

המשנה הלכות(.

כמו כן נראה להוסיף שראינו לעיל שלדעת הפרי מגדים לעת הצורך אין להחמיר כל 

כך, ומ שיש לו קומקום אחד בביתו אפשר שנחשב כעת הצורך וכפי שכתב החכמת 

אדם )כלל מח סע’ ב( בדין נותן טעם בר נותן טעם שמי שאין לו כלי אחר נחשב דיעבד.

לדון  יש  אך  לא.  או  העליון  ואוסר  לחיבור  נחשב  האם  ‘ניצוק’  מצד  דנו  כאן  עד  ב. 

גם מדין האדים העולים מהתחתון לעליון. כפי שכתב ביד אברהם )גליון השו”ע סי’ קה 

סע’ ג( על מה שכתב רמ”א שבדיעבד אין לחוש, “וצריך לומר דהיינו דווקא בכהאי 
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גוונא שהאיסור הוא משום הלהב של הנר שעולה למעלה ואוסר הכלי, ומשום הכי 

אין לחוש דיעבד... אבל המערה מקדירה של היתר לקדירה של איסור בסמוך כל 

כך שהיד סולדת בזיעה, הזיעה עולה ונבלע בקדירה ואוסרתה, וכמו שכתוב לעיל 

סי’ צב )סע’ ח( וסי’ קח )סע’ א( בהג”ה, וכן כתב הפרי חדש סימן קכא )ס”ק טו( דזיעה 

מתבשיל חשוב כגוף התבשיל ואפילו בדיעבד אסורה”.

ממילא לפי זה בפשטות כל ההיתרים שאמרנו קודם לכן אינם נכונים. שהרי פסק 

)סי’ צב סע’ ח(, “מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר, הזיעה  השו”ע 

ס’  בעינן  במחבת,  חלב  היה  “אם  רמ”א,  וכתב  ואוסרתה”.  בקדירה,  ונבלע  עולה 

והזיעה  מגולה  שהמחבת  מיירי  זה  וכל  שבמחבת.  החלב  נגד  שבקדירה  בתבשיל 

עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה, וגם מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת 

בזיעה במקום שנוגע בקדירה. אבל אם אין היד סולדת בזיעה, הכל שרי”.

היד  ח( כתב שמה שהקל רמ”א כשאין  )סי’ צב סע’  איגר  רבי עקיבא  ובהגהות הגאון 

סולדת באדים הוא רק באופן שהכלי העליון קר, אך אם הכלי העליון חם האדים 

נבלעים בו ואוסרים אותו.

ממילא ההיתר שראינו לעיל בשם החלקת יעקב לא שייך בנידון דידן, שהרי איננו 

ניצוק אלא מדין האדים העולים מהתחתון אל הכלי )הרותח-  באים להחמיר מדין 

קומקום חשמלי( העליון.

זה שאין לערות לכתחלה מכלי  “ונראה לפי  )סי’ קה ס”ק סה(  ואכן כתב בבדי השלחן 

סתמי לכלי שיש בו תבשיל חלבי חם או תבשיל בשרי חם, דמה שנשאר בכלי הסתמי 

יעשה חלבי או בשרי. ודבר זה שכיח טובא כשרוצים להוסיף מים לתבשיל חלבי או 

ונראה עוד  בשרי ומערים לתוכו מקומקום סתמי. וכמדומה שיש אין נזהרים בכך. 

שיש להזהר כן אף במערה לתוך כלי חלבי או בשרי חם שלא נמצא שם עכשיו רק 

מים או ירקות אף שהטעם החלבי או הבשרי הוא רק נותן טעם בר נותן טעם דהא 

אנן מחמרינן לכתחלה אף בנותן טעם בר נותן טעם כשהוא בדרך בישול כמו שכתב 

הרמ”א בסי’ צה )סע’ ב(. ועוד נראה שיש להחמיר כן אף כשמערה לתוך חם כשהוא 

בכלי שני וכמו שכתבנו הטעם לזה בביאורים עיין שם. וכל זה דאסרינן לערות דוקא 

כשמערה צונן לתוך חם אבל במערה חם לתוך חם דעת החכמת אדם בכלל נט )דין 

ה( דמותר לערותו, אמנם דעת היד יהודה שם בסי’ קה להחמיר בזה. וגם בפרי מגדים 

שם נשאר בזה בצריך עיון”.
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אלא שעדיין נראה שמצאנו כמה סברות להקל בדין אדים ומתוך כך גם בנידון דידן. 

פי  על  ומבשלין  רחב  שהחדר  דידן  בנידון  “אבל  כתב,  כד(  סי’  )החדשות  הב”ח  בשו”ת 

התנור בכירה שלנו דאין לה חלל דהמקום מגולה והזיעה מתפשט גם לצדדין אף על 

פי שעולה גם כן למעלה אין לנו לומר שנבלע בודאי בבשר שתלה למעלה ואין לנו 

לאסור הבשר מפני אותה זיעה... ולפי זה צריך לעיין בבשר שתלוי למעלה אם הוא 

בנמוך ותלוי על גבי התבשילין ממש בענין שמחמת חום זיעה של התבשילין היד 

סולדת בבשר הבשר אסור ואם אין היד סולדת בו או אפילו ספק אם היד סולדת בו 

אין לאוסרו מספק מאחר שאפילו ודאי יד סולדת בו שרי מדינא לדעתינו כדפרשתי 

הלכך מספק אין לאסרו אלא אם כן היד סולדת בו בודאי”. וכך פסק בערוך השלחן 

)סי’ צב סע’ נה(.

הרי שלשיטת הב”ח יש להקל כאשר הזיעה היא במקום פתוח )על כל פנים בדיעבד( 

וכשהמאכל אליו עולים האדים אינו בחום של יד סולדת )ואז מותר אפילו לכתחילה( 

ואצלנו בקומקום הכלי העליון חם ולכאורה אפשר להקל בדיעבד ובקבוק שמן שהוא 

קר אפשר להקל אפילו לכתחלה. אלא שיש להקפיד לערות ממקום קצת גבוה על 

מנת שהאדים העולים לא יהיו רותחים.

וכדברים האלו כתב המשנה הלכות )שם( “דנלפענ”ד בדידן כיון דעיקר הטעם לאסור 

משום הבל... ונראה דפשוט דמה שהבל אוסר הוא במקום שההבל והזיעה הוא חם 

עד שהיד סולדת אבל אם שופכין ממקום גבוה שאין היד סולדת ליכא למיחש... ואם 

כן צריך לומר דהרמ”א מיירי דוקא באופן שהנר חם והוא שופך השמן כשר למטה 

כי כן הוא הדרך לשפוך בנר שהוא  במקום שהזיעה חמה שהיד סולדת בו ובאמת 

בעצמו קצר ודלוק צריך להשפיל ידו ולקרב אותו אצל הנר כפי האפשר שלא ישפוך 

החוצה. אבל אם כן בדידן שהמציאות כששופכין השמן שופכין מלמעלה במחבת 

ממקום שאין היד סולדת מחמת ההבל והזיעה על פי רוב על כל פנים, ואם כן אין 

זה הבל וזיעה האוסרת כלל מטעם הבל אפילו לשפוך איסור להיתר. וגם זה אמת 

דעל פי הרוב האשה קוטפת השמן בשפיכתה במחבת ואינה מזלפת ועד שנח השמן 

במחבת כבר נקטף מהצלוחית למעלה כידוע בזה. 

נידון דידן היתר גמור וכל שכן דאיכא ספיקות טובא  וכיון שעלתה לן כן נלפענ”ד 

חדא שמא אין כאן הבל וזיעה שהיד סולדת בו כלל, וכהאי גוונא אזלינן בתר רובא, 

ואם תימא משום ניצוק גם בזה על פי רוב מקטף קטפי לה וליכא ניצוק ואפילו לא 

קטפה שמא קיימא לן דלא הוי ניצוק חבור כלל וכר”ת, ואפילו לשיטת הרי”ף ורש”י 
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דהוי חבור שמא בשאר איסורין מודי דלא הוי חבור, ואפילו נימא שבשאר איסורין 

נמי הוי חבור דלמא דוקא כששופך היתר לתוך איסור אבל היתר לתוך היתר לא, 

ואפילו אם תמצא לומר היתר לתוך היתר נמי יש לומר דבטל ומשום ביטול איסור 

לכתחילה ליכא וכמו שכתבנו, וכיון דאפילו להפוסקים דניצוק חיבור ולהמחמירים 

ביותר בהיתר באיסור וכדברי הרמ”א אינו אלא לכתחלה ובדיעבד מותר כהאי גוונא 

בנידון דידן דיש כל הני ספיקות נראה דמותר לכתחלה, והנח להם לישראל אם אינם 

ולהזהיר שלא  ורוצה לומר בביתו  וחרד  ירא  ואם מי שהוא  נביאים הם.  בני  נביאים 

לשפוך קרוב להמחבת במקום שהיד סולדת וגם להקטיף קיטופי תבוא עליו ברכה 

אבל להחמיר לרבים לפענ”ד לא מצאתי שום חומרא והוא היתר גמור לפענ”ד”.

גם בקומקום חשמלי שהוא עצמו  רק בבקבוק שמן שהוא קר, אלא  נכון לא  ודינו 

רותח שאז אפילו אם האדים אינם חמים נבלעים בקומקום כפי שראינו בדברי רבי 

עקיבא איגר לעיל. לפי שעיקר הסברה להיתר היא שנבלע בקומקום רק מעט ואותו 

מעט מתבטל בקומקום ואין בזה ביטול איסור לכתחלה כי בזמן הביטול הוא היתר 

גמור.

העולה להלכה- שהמחמיר שלא לערות לכתחילה מקומקום חשמלי או בקבוק שמן 

ישירות על בשר או חלב תבוא עליו ברכה. אך המקל בזה יש לו על מי לסמוך )בפרט 

בבקבוקי שמן(.

סיכום קצר )כפי שהופיע בהלכה שבועית סיון תשע”ד(:

קומקום חשמלי שמערים ממנו מים רותחים על בשר ואחר כך רוצים להשתמש בו 

או במים שבו עם חלב. האם הדבר מותר?

ידי  על  לקומקום  הבשר  בין  חיבור  שיש  הראשון  חששות:  שני  קיימים  זו  בשאלה 

זרם המים ואולי באופן זה נהיה הקומקום בשרי. השני שהאדים העולים מן הבשר 

נבלעים בקומקום ועל ידי כך הוא נהיה בשרי.

להלכה - פוסקים רבים סוברים שיש להחמיר בזה, ולהקפיד למזוג מהקומקום לכוס 

)כך שהאדים שמגיעים אליו לא יהיו  ומשם לתבשיל או למזוג מהקומקום רק כשהוא גבוה 

חמים מאד( מאידך יש מקלים ומתירים בלי חשש.

למעשה - המחמיר שלא לערות לכתחילה מקומקום חשמלי או בקבוק שמן ישירות 

)בפרט  לסמוך  מי  על  לו  יש  בזה  המקל  אך  ברכה.  עליו  תבוא  חלב  או  בשר  על 

בבקבוקי שמן(.
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א   
אביי ורבא

נד, 58 הלכה כרבא לבר מיע”ל קג”ם 

אברהם אבינו  

יב, לו נתן בשר וחלב למלאכים 

אדים

נד, קנט בתנור אפיה  

לד, צז כבישול   

אכזריות

ב, ה כטעם לאיסור בשר בחלב 

איסור

]ה[ בטיפול רפואי  

א, 4 האם צריך חמדה לקיימו 

סיוע מהשמיים להשמר ממנו     טו, מד

איסור בישול

ד, יב אופנים שונים )צלי, טיגון( 

מ, קכ בנותן טעם לפגם  

ד, יב בשר בחלב דרבנן  

ג, ט דרך בישול אסרה תורה 

איסור הנאה

ד ,יב בשר בחלב דרבנן  

ג, ט חצי שיעור  

ג, י לכלבי הפקר  

לנר חנוכה    ג, 12

מלקות    ג, ט

אמורא

לשון מזלזלת לאמורא אחר  לה, 41

ב  
בדק הבית   

האם קדם לחיבור השו”ע            לה, 44

בורקס

הכנתו חלבי או בשרי  מח, קמג

בן דרוסאי

שליש או חצי בישול                     מו, 55

בצל

מוגדר חריף   מג

שנחתך בחלבי ובפרווה  מד

בליעה

מועטת, התפשטותה בכלי      מא, קכה

מכלי לכלי בלי רוטב                     נ, קמה

בקבוק שמן

עירוי ממנו לבשר וחלב  ]ז[

מפתח עניינים 

כללים לשימוש במפתח:

 -אות גדולה כזו מסמלת את הסימן.

 - אות רגילה כזו מסמלת סעיף.

 - אות מוקפת ]כזו[ מסמלת נספח.

 -מספר כזה 1 מסמל הערת שוליים.
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ברכה לבטלה

כשכבר בירך   טז, מו, מז

בשר בחלב

דרבנן, הנאה ובישול                   ד, יב

העלאה לשלחן אחד                   ח

ב, ]ב[, 60 טעמי האיסור  

ג, ט מקור האיסור  

בת קול

ג, י, 14 לבירור מציאות  

ג  

גבינה

כ, נו ניקוי הידיים אחרי אכילתה 

כ, נו ניקוי הידיים כשאכל במזלג 

כב, סב פרמזן, המתנה אחריה 

כב צהובה, המתנה אחריה 

כב, סב קצ’קבל, המתנה אחריה 

כא קשה, המתנה אחריה 

רכה, המתנה אחריה                   כ, נו, נז

גזירה לגזירה

ח, כה, ]א[ באיזה אופן גוזרים  

]א[ כולא חדא גזירה  

ג’ינגר )זנגביל(

מג  מוגדר חריף  

גלידה פרווה

ז, כב עם בשר/ בסעודה בשרית 

לו, קז הכנתה בכלים חלביים 

גשר )אורטודנטי(

יח בליעת בשר וחלב  

ד  
דגים

ו אכילתם בחלב  

ה  
הידור

]ו[ במקום שעלול לגרום מחלוקת 

נ, קמו הוצאה כספית על הידור 

המתנה

כה, ע, עא אחרי חריף   

אחרי פרווה שבושל בסיר בשרי     כג, סו

ז, כא אחרי פרווה שדומה לבשר 

כג, סה אחרי שומן  

כג, סד אחרי תבשיל בשרי  

טז ברכה על חלבי בזמן המתנה 

יז התחיל לאכול בזמן המתנה 

יא, לה טעם הדין            

יא, לד חולה   

יא, לה לועס לתינוק  

י, כט מקור הדין   

יד סוף סעודה או אכילה 

יב, ]א[ קטן   

י, לב שלש שעות  

י, לא שעה   

י, ל, לג שש שעות  

ו  
ויטמינים

שמעורב בהם בשר או חלב  יד, לז

ז  
זכוכית

בליעה בכלי זכוכית             לא

הכשרתה לפסח   ]ג[, ג

קרמית    נג, קנה
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ח  
חומרה

במחלוקות רמ”א ומהרש”ל  לח, קטו

כשבחז”ל מפורש להיתר  ]ו[

לכתחילה כשמותר בדיעבד  כח, עה

שלא מוזכרת בתלמוד    א, נח, 30

חזרת

מג נחשב חריף    

חיה

בישולה בחלב   ז, יט

חינוך

גיל חינוך לעניינים שונים  יב, לו

חלב סויה

עם בשר/ אחרי בשר   ז, כב

חלה

שנאפתה בתבנית בשרית  לח

חם מקצתו חם כולו

לעניין בליעה ופליטה בכלים  מא, קכה

חמץ

נתינתו לכלבי הפקר       ג, י

חצובות

הכשרתן לפסח   ]ג[, ד

נפרדות לבשר וחלב   נ

חציל

צלייתו על הכיריים   נא, קנ

חריף

בבישול    מב, קכז 

בדיעבד     מג, קלג

בנותן טעם לפגם   מב, קכז

הגדרתו    מג

היתר ע”י טעימה   מב, קכח

המתנה אחריו   כה

למה אין בו נ”ט בר נ”ט  מו, קלט

מקור הדין     כה, סט

נחתך בסכין בשרית/ חלבית  מב

עד כמה בולע   מב, קכח

שבושל פקעה חריפותו  מו

שנתנו עליו שמן או מים  מו, קלח

ט  
טפת חלב

נפלה על כלי בשרי מבחוץ         מא, קכה

י  
ירקות

כ, נו לקנוח הפה אחרי גבינה 

כ  

כשרות

נ, קמו הוצאה כספית על הידור 

א, א מייחדת את עם ישראל 

כיור

]ג[, ב הכשרתו לפסח  

מא יחיד לבשר וחלב  

מא, קכה שני כיורים צמודים  

כיריים

הוראות שימוש לחלבי ובשרי    נא

נב חשמליות            

נ נפרדות לבשרי וחלבי 

נג קרמיות   

כישוף

ב, ו כטעם לאיסור בשר בחלב 

ב, 7 סיבת איסורו  
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כלי

לה בישול פרווה בחלבי או בשרי  

כט, פ בלע איסור מכירתו לגוי 

כט, עט בלע איסור שימוש בו 

בשרי, הפיכתו לחלבי )ולהיפך(   ל

בשרי לשימוש חלבי )ולהיפך(     כח

ל, 34 סימון כלים חלביים  

מט פרווה שבלע חלבי או בשרי 

מ, קיח שטיפת חלבי ובשרי יחד 

כתר )בשיניים(

יח בליעה מבשר וחלב  

ל  
לחם

מז חלבי או בשרי  

כ, נו  לקינוח הפה אחרי גבינה 

ליבון

נב, קנג קל, במקום הגעלה  

לימון

מג  מוגדר חריף  

נחתך בסכין חלבית  

כה נתינתו בתה בזמן המתנה 

מ  

מאכלות אסורות

א, ב נזק לגוף   

א, ג נזק לנפש   

מגבת

ה, יד כיבוסה   

מדיח כלים

מ נפרד לבשרי וחלבי  

מיחם חשמלי

]ג[ הכשרתו לפסח  

]ז[ עירוי על בשר וחלב  

מים

כ, נו לניקיון ידיים אחרי גבינה 

לז שבושלו בסיר בשרי/ חלבי 

לז, קי ששטפו בהם כלים  

מיקרוגל

]ג[, ז הכשרתו לפסח  

נו שימוש לבשרי וחלבי 

מכונה אוטמאטית למשקאות חמים

כד מזיגת פרווה בזמן המתנה 

מלבין קפה  

ז, כב עם בשר   

מלח

מג מוגדר חריף  

מלחיה

לג, צה נפרדת לבשרי וחלבי  

מנהג

לג, 39 מול הלכה   

מלקות

ג, ט, 11 על דין שנלמד בי”ג מידות 

מלפפון חמוץ

מג, קלא מתי מוגדר חריף  

מעבד מזון

מד שנחתך בו חריף  

מפה

ט, כח כהיכר לאכילה בשלחן אחד 

כז, עד נפרדת לבשרי וחלבי  
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מצוות

א, ב האם יש להן טעם טבעי 

מקרר

ח, כד הנחת מוצרי חלב ובשר 

מראית עין

ז, כ באיסור דרבנן  

ז, כ בבשר בחלב  

ז, כא המתנה   

מרגרינה

ז, כב עם בשר/ אחרי בשר  

מתן תורה

יב, לו בזכות שמירת בשר וחלב 

נ  
נותן טעם בר נותן טעם

לט באוכל   

לה, ק-קב הגדרה   

לה, צט מקור הדין   

לו נותן טעם לפגם  

לה, קד -ה שיטת השו”ע  

נותן טעם לפגם

]ד[ בחמץ לפני פסח  

מב, קכז בחריף   

מ, קכ בישולו   

נטילת ידיים

כ, נו אחרי אכילת גבינה  

ניסוי רפואי

א, 3 בגוי האם מועיל לישראל 

נבואה

ג, 14 לבירור מציאות  

ס  

סבון כלים

מ, קיט האם פוגם את הטעם 

סוכר

כד, סח מכלי מרכזי בזמן המתנה 

סכין

מד שנחתך בה חריף  

סכנה

ו, יז בדגים וחלב  

ו, 17 שומר פתאים ה’  

סלט

כה מסעודה בשרית לחלבית 

ספוג / סקווש ברייט

מא, קכה לניקוי כלים בשריים וחלביים 

סתימות שיניים

יח בליעה מבשר וחלב  

ע  
עבודה זרה

ב, ד כטעם לדיני בשר בחלב 

עוגות ועוגיות

מח הכנתן חלביות  

עוף

ז, יט בישולו בחלב  

עירוי

ד, יג האם דינו כבישול  

פ  
פוק חזי מאי עמא דבר

לג, 39 הכרעת הלכה או מנהג 
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פיירקס

נג, קנו האם נידון כזכוכית  

פיצה

כב המתנה אחרי אכילתה 

פירות

מג, קלב חמוצים, מוגדרים חריף 

כ, נו לקינוח הפה אחרי גבינה 

פיתה

נא, קנ הפשרתה על הכיריים 

פלורסנט

כ, נה עיון הידיים לאורו  

פלטת שבת

]ג[, ה הכשרתה לפסח  

פלסטיק

]ג[ הכשרתו לפסח  

פלפל חריף

מג מוגדר חריף  

פת

ט, כח כהיכר לאכילה בשלחן אחד 

צ  
צחצוח שיניים

כ, נו כקינוח והדחה  

צמר פלדה

מא, קכה לניקוי כלים בשריים וחלביים 

צנון

מג נחשב חריף  

ק  
קדושה

ב, ז הרחקה מענייני העולם 

קומקום חשמלי

]ג[, ח הכשרתו לפסח  

]ז[ עירוי ממנו על בשר וחלב 

קינוח והדחה )אחרי אכילת גבינה(

כ, נו במה מקנחים ובמה מדיחים 

קמח מצה

ז, 19 מראית עין   

קפה נמס

לז ממים שהתבשלו בסיר בשרי 

קרש חיתוך

מה שנחתך עליו דבר חריף  

ר  
רב

לו, 46 להורות לפי השואל  

ח, 21 לענות לתלמידו בבדיחה 

לה, 41 שנפטר, חסר לתלמידו דעת 

רבי עקיבא

הלכה כמותו כשחולק על יחיד  ז, 18

רוח הקודש

ג, 14 לבירור מציאות  

ריח

נד, קנט האם מבליע ומפליט  

רפואה

]ה[ על ידי איסור  

ש  
שינה

טו, מה במקום המתנה  
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שבועות )חג(

]ב[ האם יש להקל בהמתנה 

שום

מג נחשב חריף  

שו”ע

כ, 29 דרכו לפסוק כרמב”ם  

מב, קכז 52 סתם ויש כשהיש להחמיר 

שיניים תותבות

יט בליעה מבשר וחלב  

שיש

]ג[, ו הכשרתו לפסח  

שלחן גדול

ט, כח כהיכר לאכילה בשלחן אחד 

שמן

ד, יג רותח שפיכתו לפח אשפה 

שניצל צמחי

ז, כב אכילתו עם חלב  

שעוונית )מפה(

כז, עד נפרדת לבשרי וחלבי  

ת  
תאווה

ב, ז כטעם לאיסור בשר בחלב 

א, 4 לעבור איסורים  

תבלינים

לד נפרדים לבשר וחלב  

תנור אפיה

נה דו תאי   

נד חד תאי   

נד, קסא פירוליטי / סלף קלינינג 

תרופות

יג, לז שמעורב בהן בשר או חלב 

תתאה גבר

נא, קנא ביאור המחלוקת  



לעילוי נשמות 

בני משפחתי שנפלו בעת שירותם הצבאי

נכד אחי זלמן שכטר הי"ו

סגן ישי הי"ד בן יצחק יהודה שכטר הי"ו

נפל בקרב כ"ג סיון תשנ"ו

נכד אחי שמואל שכטר ז"ל

סמל אלנתן ז"ל בן הרב ראובן שכטר שליט"א

נפל בדרכו לפעילות מבצעית 

בכ"ו ניסן תשס"א

הוקדש על ידי קלמן שכטר הי"ו


