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æôæôæôæô ïîéñïîéñïîéñïîéñ

äîã÷ääîã÷ääîã÷ääîã÷ä
ãçå äìéëà øåñéàì ãçå ìåùéá øåñéàì ãç [:åè÷ óã ïéìåç] ì"æç åùøãå ,åîöà áìçá éãâ ìùáú àì íéîòô 'â äøåúá øîàð

.äàðä øåñéàì

ãçé åìùáúðù áìçå øùáî úéæë ìëåàä ïëå ,ìåùéáä ìò ä÷åì úéæë ãçé áìçáå øùáá ùé íàù åðééäå ,úéæëá àåä ìåùéá øåòéù

.äøåúäî øåñà øåòéù éöçã ,øåñéà ùé úéæëî úåçôá íâ íðîà .ä÷åì

ìáà ,áìçá íòè ïúð øùáäù àëôéà åà øùáá íòè ïúð áìçäù ïôåàá àìà áìçá øùá øñàð àìã [.ç÷ óã] ïéìåç 'îâá àúéà

:äæ ïéãì íéîòè éðù àøîâá åøàáúðå ,øåñéà äæá ïéà ùâøð äîòè ïéàù ïôåàá øùá úëéúçá áìç úôéè äòìáð íà

.àíòèã áìçá øùáî ïðéôìé åúèéùìå] ,ø÷éòë íòè åá ùéù ïôåàá àìà áìçá øùá øñàð àìã øîà ééáà

.[àúééøåàã ø÷éòë

.áêøã åðéà íòè ïúåð åðéàù ìëå ,ìåùéá êøã àìà äøåú äøñà àìã íåùî àåä íòè ïúéù ïðéòáã äîã øîà àáø

.ìåùéá1111

áááá YYYY àààà íéôéòñíéôéòñíéôéòñíéôéòñ
.ìåùéá øåñéàì ãçàå ãò 'åëå àðú ìàòîùé 'ø éáã :åè÷ óã àøîâ .äðùîä óåñ ãò 'åëå øîåà ò"ø .âé÷ óã ïéìåç äðùî

ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

äæá ïéàã ï"øäî ïééö ç"øôäã àéáäù à"÷òøá ïééò ,äøåúä ïî äééìöä íöò øñàéúå ìåùéáë äðéã íà áìçá øùá úééìö ïéðòì

ïåéë äøåú øåñéà éìöá ïéàù øáåñ [à ÷"ñ] ã"ååçäå .éúìôä øáåñ ïëå ,ìåùéá øåñéà äæá ùéã ÷éñä åîöòá ç"øôä êà ,øåñéà

äìéëà øåñéà ÷ø äæá ùéã ï"øä éøáãî ïëå (:ã óã ïéøãäðñ) 'ñåúå é"ùøî àéáäù (ç ÷"ñ áö 'éñ) åéøáãá ãåò ïééòå] .áèåø ïéàù

.[éìöá àìå ,áìçá øùá ïâéèù åðééäã ïåâéèá íé÷ñåò 'ñåúå é"ùøù øéòäì ùéå .äàðä øåñéà äæá ïéàù î"÷ôðå ,ïðáøãî

úòãå ,äøåúäî øåñà ïåâéèã ç"øôä úòã ,íé÷ñåôä å÷ìçðù [ãåò ä"ã] äçéúôá â"îôä àéáä ,äàîçá øùá ïåâë ïåâéè ïéðòìå

.ïðáøãî ÷ø øåñàã [ïéìåçá] óéù í"øäîäå á÷òé úçðîä

ïåéë ïðáøãî ÷ø øåñàã [íù à"÷òøá àáåîä] ù"ùéä áúë ,äîç äðéáâá äòâðù ùàä ïî äøñåäù øùá ìù úçúåø äëéúç

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR
עיוןעיוןעיוןעיון1. תוספתתוספתתוספתתוספת

בשר בדיני כללי יסוד מדבריו שמבואר נ"ט, בר דנ"ט בסוגיא בר"ן המובאים הרמב"ן דברי את שהביא רז] סי' [ח"א רעק"א שו"ת עיין

אין טעם בו יתן לא החלב אך בחלב טעם יתן שהבשר יצוייר לו אבל בזה, זה טעם נותנים והבשר החלב כאשר אלא נאסר שלא בחלב,

מהחלב) טעם שקיבל (משום אסור שהבשר דאמרינן הבשר נגד ששים בו שיש חלב של ליורה בשר כזית שנפל [ובמקרה איסור. בזה

נידון אינו והוא בבשר, חלב שנבלע דכיון צ"ל הרמב"ן שלפי רע"א כתב נגדו), ששים בו דיש מהבשר טעם קיבל (שלא מותר והחלב

בזה]. זה טעם נתינת כאן ויש מהבשר, טעם מקבל הזה שהחלב נמצא שביורה, החלב לשאר כמקושר

שביארו הפוסקים ושאר צז.] דף [זבחים תוס' לפי אך נ"ט, בר נ"ט בדין ביאורו מכח זה יסוד לחדש הוכרח דהרמב"ן רע"א, כתב אמנם

יתן לא אך מהחלב טעם יקבל שהבשר יצוייר שאם לומר אפשר ושפיר הרמב"ן, של זה ליסוד הכרח אין אחר באופן נ"ט בר דנ"ט דינא

מותר. יהא והחלב יאסר הבשר טעם, בו
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.äøåúäî øåñà äæ íâã è÷ð [à ÷"ñ êåøà] äãåäé ãéäå ,[äçéúô] â"îôä áúë ïëå ,ìåùéá êøã åðéàù2222

áìçááìçááìçááìçá ùáëðùùáëðùùáëðùùáëðù øùáøùáøùáøùá

ïëå ,ïðáøãî àìà åúìéëà øåñéà ïéàå ìåùéá êøã äæ ïéà áìçá øùá ùáëð íàã åáúëù [â ÷"ñåñ] ù"úôå [â ÷"ñ] à"òø ïééò

äìéëàá øñàé íâå ,áìçá øùá ìåùéá ìù äøåú øåñéà äæá øåáòé ìùáé íàã ,äúò åìùáì øåñà ìáà ,äàðä øåñéà åá ïéà

.äøåúä ïî äàðäáå

ìùáîä ïëå ,ùîî áìçá ìùéá åìéàë äøåú øåñéà äæá ùé ,äîåé úá úéáìç äøéã÷ êåúá íéîá øùá ìùáîäã íé÷ñåôä åáúë

'éñ äáåùú à"÷òø ,çé ÷"ñ ã"ù â"îô ,'ä ïéã 'ì ììë øúéäå øåñéà] ,ùîî øùáá ìùáîë æ"ä äîåé úá úéøùá äøéã÷á áìç

.[æø(à)

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR
עיוןעיוןעיוןעיון2. תוספתתוספתתוספתתוספת

בחלבבחלבבחלבבחלב בבשרבבשרבבשרבבשר בישולבישולבישולבישול אחראחראחראחר בישולבישולבישולבישול

מ"מ בהנאה, החמאה ונאסרה יומה בת בשרית בקדירה חמאה בישלו דאם שכתב אפרים שער משו"ת שהביא ב] ס"ק [ש"ד פמ"ג עיין

להדליק דיאסר תרעג] סי' [או"ח זוטא האליהו קושיית את הפמ"ג והביא ניתנו. ליהנות לאו ומצוות הואיל חנוכה נר בה להדליק מותר

את נקט זוטא האליהו והנה בב"ח. בבישול עובר ונמצא הזו, החמאה את שוב מבשל שהרי בב"ח בישול איסור משום התערובת את

בישול יש ונצטנן שנתבשל לח שבדבר שיח] [סי' בשבת בישול מדיני ולמד ומתבשלת] נימוחה [כשהיא לח דבר הויא דהחמאה קושייתו

שנית. לבשלו אסורה בב"ח של חתיכה כמו יבש דבר גם בב"ח דלענין לזה, הוצרך שלא כתב והפמ"ג בישול, אחר

צב סי' להחת"ס פשוט [וכן איסור, בזה שיש בפשיטות כאן נקט הפמ"ג בחלב, בבשר בישול אחר בישול איסור יש אם זה דין ובגוף

איסור דאין ב] סוס"ק [מ"ז הפמ"ג נקט קה בסי' אמנם המהרש"א, בגליון ועיי"ש יח] [ס"ק להלן בש"ך משמע וכן ו] ס"ק בפת"ש ומובא

אחר בישול איסור דאין ד] אות ל [כלל או"ה מהגהת שדייק א] אות השו"ע [גליון רע"א בדברי וע"ע בחלב. בבשר בישול אחר בישול

שבת, לדיני דומה זה ואין יחד, לבשלם איסור יש לחוד והחלב לחוד נתבשל שהבשר דבאופן שהוסיף [הנ"ל] בפמ"ג ועיין בבב"ח. בישול

אף זה ולענין בזה, זה טעם שנותנים באופן והחלב הבשר את יחד המרכיב בישול על הקפידה התורה בב"ח דלענין הוא דבריו וביאור

והורכבו נתבשלו שכבר כיון איסור, בזה אין ומבשלם וחוזר יחד נתבשלו כבר אם משא"כ יחד, לבשלם אסור מבושל עצמו בפני אחד שכל

שהחלב באופן נוספות, בשר חתיכות בה שיש לקדירה חתיכה אותה ליתן ובא בחלב, בשר חתיכת שבישל [ובאופן יחד. והחלב הבשר

הנוספות]. החתיכות מצד בישול איסור יש בזה הנוספות, בחתיכות טעם יתן הראשונה בחתיכה הבלוע

דהשער שהביא ד] [ס"ק בפת"ש עיין בהנאה, שנאסרה מהחמאה חנוכה נר להדליק שהתיר אפרים מהשער הפמ"ג שהעתיק מה ובעיקר

כת דאמרינן שיעור, להן אין ואיסוה"נ שיעור בעי חנוכה דנר חנוכה, נר ידי בזה יוצאים שאין כתב בשע"תאפרים וע"ע שיעוריה. מיכתת ותי

בזה. שהאריך א] [ס"ק תרעג סי' או"ח

Qéìéìéìéìääää úåáåùúúåáåùúúåáåùúúåáåùú èå÷èå÷èå÷èå÷íéðåøçàíéðåøçàíéðåøçàíéðåøçàR

(à)ובקיטורובקיטורובקיטורובקיטור במיקרוגלבמיקרוגלבמיקרוגלבמיקרוגל בבבבבבבב""""חחחח בישולבישולבישולבישול

ואסור  גמור כבישול שדינו זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם מיקרוגל] דיני [על יצחק שבות בספר הביא במיקרוגל בחלב בשר בישול לגבי

רגילים  אדם שבני וכיון בישול, דרך חשוב אם הוא ו] סעיף [לקמן טבריה בחמי בישול לגבי הפוסקים שדנו שמה משום וטעמו מהתורה,

לעגלים  מזון שמצוי מה דלפי"ז והוסיף בהנאה. גם התבשיל נאסר בישול איסור בזה שיש וכיון בישול, דרך ה"ז במיקרוגל מאכלים לבשל

באש. ולא במיקרוגל זה מזון התבשל אם אף בהנאה אסור ה"ז יחד, מבושלים בקר שומן עם מחלב המורכב

הוא  שהקיטור כיון מדאורייתא, בישול איסור בז;ה דיש שכתב קנו] סי' [ח"ט הלוי שבט בשו"ת עיין בקיטור, בחלב בשר בישול לגבי

איסור  הוי אם ונסתפק איסור, בזה יש מ"מ גרמא, חשיב כפתור על לחיצה ע"י הנעשה זה דבישול נימא אי דאף הוסיף ועוד האש. תולדת

גרמא. מטעם דרבנן או גרמא], ממעטינן עשייה לשון כשכתוב רק ואולי תבשל, לא רק תעשה לא בפסוק נאמר [דלא דאורייתא,
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ìåùéáäìåùéáäìåùéáäìåùéáä øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

.éàñåøã ïá ìëàîë úåçôä ìëì áìçá øùáä ìùáúð ë"àà ìåùéá øåñéà ïéàã ç"øôäî àéáäù [äîëå ä"ã äçéúô] â"îô ïééò

åè÷ðù åîëå ,ãéî øñàð äàðäáå äìéëàá øñàéäì ìáà ,ìåùéáä ìò ä÷åì åðéà éàñåøã ïá ìëàîî úåçôáù åðééäã â"îôä áúëå

.äëéúçä úà ãéî ÷ìéñ íà óà äàðäá ìëä øñàð çúåø áìç êåúì øùá úëéúç äìôð íàã [à"ñ áö 'éñ] àîúñá íé÷ñåôä

øñàðå áìçä êåúá ãéî ìùáúî äæ íòèå áìçì íòè ãéî àéöåî øùáäù íåùî ,íòèä áúëù [æ ÷"ñ àö 'éñ] úòã úååçá ïééòå

äëåúáù úéçåìçìäã ,äàðä øåñéà ùé äîöò øùáä úëéúçá íâù áúë [â ÷"ñ áö 'éñ] éúìôå éúøëäå .äàðäá ãéî áìçä

.äàðäá äøåñà åæ úéçåìçìå ,äìéëàì éåàø åðéà ïééãò øùáä íöòù óà ãéî úìùáúî

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.äðùîä óåñ ãò 'åëå äøåäè äîäá øùá .âé÷ óã ïéìåç äðùî

.ìéùáúäî úåðäéì øúåî ïëå ,äàîè áìçá äøåäè øùá ìùáì øåñéà ïéà ïëå ,áìçá äàîè øùá ìùáì øåñéà ïéàã øàåáî äðùîá

[â ÷"ñ] ê"ùå [áé ÷"ñ] æ"èá ïééòå ,ïðáøãî øåñéà ùéã øåèá áúë ,íéàîè áìçä åà øùáäùë áìçá øùá úìéëà øåñéà ïéðòìå

.åëéøàäù

áìçááìçááìçááìçá áìçáìçáìçáìç åàåàåàåà äìéáðäìéáðäìéáðäìéáð øùáøùáøùáøùá ìùáîäìùáîäìùáîäìùáîäÅÅÅÅÆÆÆÆÈÈÈÈÈÈÈÈ

áìç ìùéáù åà áìçá äìéáð øùá ìùáîä ïéðòì êà ,éøîâì àîè ïéî àåäù ,äàîè áìç åà äàîè øùá ìùáîá àåä ì"ðä ïéãäÅÆ

ú÷ñåò [:âé÷ óã] 'îâäå .äøåäè äîäáá éøééî éøäù ,äàîè áìç åà äàîè øùá èòîúðù àèåòéî êäî èòîúð àì äæ ïéã áìçáÈÈ

áìç ìùáîä øîúéà äæá,åúìéëà ìò ä÷åì åðéàå åìåùéá ìò ä÷åìã [å"ä à"ëàî è"ô] í"áîøäë äëìäì ïðéè÷ðå ,'åëå áìçá Å

.øåñéà ìò ìç øåñéà ïéàã ïðéøîà äìéëàä ïéðòìã3333

ù"îäéôá í"áîøä éøáãì [áìçá áìç ïéðòìå ä"ã ç"ááì äçéúô] â"îôäå [å ÷"ñ ù"úôá àáåä] ø"îâãä åðééö ,äàðä øåñéà ïéðòìåÅ

øåñéàî òáåð äàðää øåñéàù øàéáå ,äàìôðä äãå÷ð í"áîøä äæì àø÷å ,ìç äàðä øåñéà ïéàã áúëù [ã"î óåñ úåúéøë â"ô]

íðîà .í"áîøä ìò êåîñì øùôà ãñôä íå÷îáù ø"îâãä áúëå ,äàðä øåñéà íâ ìç àì äìéëà øåñéà ìç àìù ìëå ,äìéëàä

íâ áúë ïëå ,á÷òé úçðîä úåòîùî ïëå ììéä úéá øôñá áúë ïëã äøåúäî äàðä øåñéà äæá ìçù ïðéè÷ðã áúë [íù] â"îôä

.[å ÷"ñ ù"úôá åéøáã àáåä áö 'éñ ú"åù] ñ"úçä

.[ì÷äì å÷éôñá ïðéìæà äæ íòèîã â"îôä áúëå] .ïðáøãî äìéëàá øåñà ÷ø ,äàðäáå ìåùéáá øåñà åðéà áìçá óåòå äéç øùá

.[äùîì úøàôúä íùá æ ÷"ñ ù"úô] äøåúäî øåñà åðéà äéç áìçá äîäá øùá ä"äå

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR

עיוןעיוןעיוןעיון3. תוספתתוספתתוספתתוספת

איסור לחול צריך לכאורה החלב לגבי אבל החלב, על או הנבילה של הבשר על רק קאי איסור על חל איסור דאין דאמרינן מה ◌ֵלכאורה

דגם כתב צב] [סי' חת"ס בשו"ת אמנם ואולם]. ד"ה ז [מערכה וחידוש דרוש בספר רעק"א נקט וכן התורה, מן לאוכלו ויאסר בחלב בשר

נאסר אינו שהבשר זה באופן אך בגררא, נאסר והחלב הבשר, על חל בחלב בשר איסור דעיקר בב"ח, מדין באכילה אסור אינו ◌ָהחלב

בב"ח שאיסור כיון החלב על גם לוקה דאין דאפשר כתב א] ס"ק כב [סי' והחזו"א נאסר. אינו החלב גם איסור על חל איסור דאין משום

בחלב בשר צורת כאן חסר איסור] על חל איסור [דאין נאסר אינו החלב שבתוך הבשר שטעם וכל החלב, עם הבשר של ההרכבה על הוא

החלב. על לוקין ואין
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áìçááìçááìçááìçá íéâãíéâãíéâãíéâã

ïééòå .ïéâäåð ïëã áúëå úåèéùôá øéúä [ä ÷"ñ] ê"ùä íâå ,àåä ñ"èã áúë [â ÷"ñ] æ"èäå .äðëñ äæá ùéã åáúë ùåáìäå é"áä

.íéáø äá åùãã ïåéë øúåî äæ éøä áìçá íéìùáî íìåòä ìë àðãéàäù ïåéëã íééñå ,äæá êéøàäù ù"úô

úåøåäì ùé ïëìå ,íéàôåøä úåëìäî àìà äæ ïéà ì"æçá ãåñé äæ øáãì ïéàù ïåéëã áúë [å ÷"ñ øö÷ä ùåøéô] äãåäé ãé øôñáå

äðéáâá åà áìçá íéâã ìåëàì íéáø åùã àìù íå÷îáã áúëù ù"ééòå ,(ãë ÷"ñ) íééçä óëá áúë æ"éòëå] .ïîæäå íå÷îä éôì ìëäã

.[øéúäì ùé äàîçá ìáà ,øéîçäì ùé

ïéòäïéòäïéòäïéòä úéàøîúéàøîúéàøîúéàøî

áúëå ,äøåúäî åðéà áìçá óåò øùáù ïåéë ïéò úéàøî íåùî ùåçì ïéàå ,íéã÷ù áìçá óåò øùá ïúéì øúåîù áúëù à"îø ïééò

ê"ùäå .ìåùéá éìá ãçé äìéëàá àìå ,ò"î ùùç ùé íéã÷ù áìçá ìùåáî äîäá øùáá à÷åãù äàøð à"îøä éôìù [æ ÷"ñ] ê"ùä

íòèäå ,à"îøäë ì÷äì ùéã áúë [æ ÷"ñ] ùãç éøôäå .ïéòä úéàøîì ïðéùééç ïðáøãá íâù úåéàø àéáäå à"îøä ìò ÷ìçð [å ÷"ñ]

ùùçî øå÷éð éìá äéç øùá øåñàì åøæâ àì àäã ,ïéòä úéàøî ìù úåùùç åðîöòî øåæâì åðì ïéàã äàøð äéä ïéãä ø÷éòîã íåùî

ò"îì ùãéçù [ã óéòñá àáåîä äáåùúá] à"áùøä ãâð ì÷äì ïéà äùòî ïéðòìù óà ïëìå ,äîäá øùá àåäù íéàåøä åøáñéù

ì÷äì ùéã èåùôã ç"øôä áúë ïðáøãá ô"ëò êà ,äùà áìçá ìåùéáá

.ñ óã] úåáåúëá 'ñåú ë"ùî ô"ò àåä åéøáã øåàéáå .äìåãâ äãåòñá øñàå åúéáá íãàì ïë úåùòì øéúäù [é ÷"ñ] ù"úô ïééòå

éøãçá íâ åøæâ àúééøåàãáå ,íéøãç éøãçá àìå àéñäøôá àìà åøñà àì î"î ,ïéòä úéàøîì ïðéùééç ïðáøãáù óàã [ïëòîî ä"ã

á"ñ âîø 'éñ] ç"åà à"îøá ò"òå .[(å ÷"ñåñ ã"ù) â"îôá øáë øàåáî åúéáá ìëåà ïéáì äìåãâ äãåòñ ïéá äæ ÷åìéç] .íéøãç

ùùçá éøééîã ù"ééò] ,ò"î ùùç ïéà øåñéà ïéà ïéãä ïîù íéòãåéä åúéá éðá ïéðòìã [úáù úåëìä ïéðòì ïéò úéàøî éðéãá ÷ñåòä

.[õçøîä ÷éñäì éøëðì øîàéù åäåãùçéù ïðáøã4444

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
.æðø 'éñ â"ç à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

ùéù øàåáî à"îøáã ,äìéëàä ìò ÷ø åà ìåùéáä äùòî ìò ïéò úéàøî øåñéà ùé íà ê"ùäå à"îøä å÷ìçðíâ ò"î øåñéà

.ìåùéáä íöò ìò åøæâ àìã è÷ð [æ ÷"ñ] ê"ùäå ,áìçá äàîè øùá ìùáì øñà ïëìå ,ìåùéáá5555

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR

עיוןעיוןעיוןעיון4. תוספתתוספתתוספתתוספת

אוכלין היו הגלילי יוסי ר' של דבמקומו מהא זאת ולמד העין. למראית חיישינן לא להיתירא השכיח דבדבר שכתב ופלתי כרתי בספר עיין

בהמה. כבשר דמיחזי העין למראית חששו לא ואמאי בחלב, עוף בשר

ששותה בשעה לפנינו הבשר אין אם הבשר, אחרי לאוכלו מותר אך בשר, עם השקדים חלב את לאכול שלא הוא מ"ע דחשש בכנה"ג עיין

החלב. את

שקדים. חלב שזה יודע אותה שהרואה המאכל, עטיפת להניח די העין מראית מחשש לצאת דכדי שכתב למהרש"ם תורה דעת בספר עיין

לצורך או לאוכלו, מבשלו אם יודע אינו דהרואה משום עין, מראית חשש כ"כ בזה שאין הש"ך כתב הבישול, על גזרו דלא בטעם .5

אחר. לצורך מבשל כאשר ולא אכילה לצורך מבשל כאשר רק נאמר בחלב בשר בישול של תורה שאיסור בש"ך לכאורה ומשמע אחר.

א], סעיף לעיל [עיין בשר בה שבלוע חמאה מדליק אם בב"ח בישול חשש יש נר בהדלקת שאף נקטו שהרי כן, משמע לא ובאחרונים

בשר מבשל ונמצא בשר שומן בנר נשאר שפעמים כיון בחמאה, שבת נרות מלהדליק להיזהר יד] ס"ק רסד [סי' ברורה המשנה כתב וכן

אסור. ה"ז אכילה לצורך מבשל כשאינו שאף ומבואר בחלב,
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.ìåùéáä äùòî ìò íâ àåä øåñéàäù ùøåôî ò"åùä ìù ïéãä øå÷î äæù à"áùøä úáåùúáù à"÷òø ïééö øáë íðîà

äù÷äå] ,ïéò úéàøî íåùî äàðäá øñàé àì äîì ò"öá çéðä à"÷òøå ïéãä ùøôúä àì ê"ùáå à"îøá ,äàðä ìò ò"î ùùç ïéðòìå

.[ê"ùä úòãì óà úàæ

.ïéò úéàøîì ùåçì ö"à äàåôø êøåöìã ì"ùøä íùá [æ ÷"ñ] ê"ùäå [ä ÷"ñ] æ"èä åáúë

ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
.øåñà ïéãéâá úåøåòî åéä íà ãò 'åëå úìåâðøúä úà èçåùä àôåâ .æ óã äöéá 'îâ

øúåî úåøåîâ íéöéáä íàù íéîëç úòã ,äèéçùä øçàì úìåâðøúá åàöîðù íéöéá ïéãá á÷òé 'øå íéîëç å÷ìçð ì"ðä àøîâá

.áìçá ïìëåàì øåñà ïéãéâá úåøåòî íéöéáä åéä íàã á÷òé 'ø úòãå ,øåñà úåøåîâ ïðéà íàå áìçá ïìëåàì

àéáä [é ÷"ñ] ê"ùä êà ,éøù úåøåîâ íéöéáäù ìëã íéîëçë å÷ñô íéðåùàøä áåøù é"áä áúë ,åæ ú÷åìçîá äëìä ÷ñô ïéðòìå

.úåøåñà ïéãéâá úåøåòî åéä íàù á÷òé 'øë åøéîçä íéðåùàø äáøä ãåòå ó"éøäå â"äáäù

úåøåîâúåøåîâúåøåîâúåøåîâ íéöéáíéöéáíéöéáíéöéá

:úåøåîâë íéöéáä úåáùçð éúîéàî å÷ìçð íéðåùàøä

.àøîâðù äòùîã [ç 'éñ íù] ù"àøäå [àöîå ä"ã .æ óã íù] 'ñåúå [úåøåîâ íéöéá ä"ã :å óã äöéá] é"ùø úèéù

.úåøåîâ íéöéá éø÷éî ïåîìçä

.áà"ñ äò 'éñ à"îøá ïééò] .úåøåîâ íéöéá éø÷éî äöéáä ìù ïåáìçä íâ øîâð íà ÷øã [úéáä úøåú] à"áùøä úèéù

.[êåøàä åøôñá ê"ùä ë"ëå ,ìãâéì ïåáìçä ìéçúäù äæá éã ïéàå ïåáìçä øîâéù ïðéòáã

.â,úåøåîâ íéöéá éø÷éî æà äöéáä áéáñù äù÷ä äôéì÷ä äøîâð íà ÷øã ,íé÷ñåô äîë ãåòå éëãøîäå í"áùøä úèéù

.äøåîâ äöéá åæ ïéà äëø ïééãò àéä äôéì÷ äúåà íà ìáà

íà óà ì÷éäå á÷òé 'øë àìã ÷ñô íâå ,äøåîâ äöéá æ"ä ïåáìçä íâ øîâð íàù åðééäå ,à"áùøä úòã úà ÷ø àéáä ò"åùä

'øë ÷ñôù â"äáä úèéù úà íâå äù÷ äôéì÷ åëéøöäù åúòéñå í"áùøä úèéù úà íâ àéáä ê"ùäå .ïéãéâá úåøåòî íéöéáä

.á÷òé

:ê"ùä é÷ñô íä åìàå

.áìçá äöéáä úà ìåëàì ïéà äù÷ äöéáä ìù äôéì÷ä ïéàù ìëã í"áùøä úèéùì ùåçì ùé äìéçúëì [à

:íéàðú éðùá àìà ì÷äì ïéà áìçá äöéáä úà áøéò øáë íà ãáòéãá [á

à..ïåáìçäå ïåîìçä øîâð

.á.úåøåòî íéöéáä ïéà

øîâð íà óà øåñà æ"ä ïéãéâá äøåòî íà ïëå ,äøåòî åðéà íà óà ãáòéãá óà øåñà æ"ä ïåîìçä ÷ø øîâð íà ìáà

.øåñà æ"ä äøåòîù ïåéë ä"ôàã ,äëø äðãåòù úéðåöéç äôéì÷ ùé íâå ïåáìçä íâ6666

.âùé ïéãéâá äøåòî äöéáä íâå ãáì ïåîìçä øîâð íà óàã ,åúòéñå é"ùø úèéùë ê"ùä ì÷éä äáåøî ãñôä íå÷îá

áìçá ïúéì àìù íéùðä âäðîã ,àøåã éøòù úåäâäá é"àøäî ë"ùî úà ê"ùä àéáä ì"ðä íé÷ñôä ãáìî .ì÷äì

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR
מעורות בין חילק ולא וחלבון, חלמון שיש כל בדיעבד להקל בסתמא כתב אדם והחכמת הפר"ח].6. [וכ"כ השו"ע וכפסק מעורות לאינן
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àìà åæ ïéàù ïåéëù ê"ùä áúë íðîà ,úàèç úøåúáå ù"ùéá äæ âäðî àáåäå ,äù÷ äôéì÷ íò äàöîðù äöéá åìéôà

.øéîçäì ïéà ïë åâäð àìù íå÷îá ïëì ,àøîåç

ì øåñàù] åìàä íéöéáä úà ìëà íàã ò"åùä áúëù äîååøå÷î ,áìç åà äðéáâ ïäéøçà ìåëàì øúåî ïîöò éðôá [áìçá ïáøò

.íäéðéá äçãäå çåðé÷ íâ ö"àã íðåùìî àéáäù é"áá ù"ééòå .é"áá íäéøáã åàáåäå ,ïúðåäé åðéáø íùá íééç úåçøåàá

àìà åðéà áìçá óåò øùá øåñéàã íåùî àåäù ,[áé ÷"ñ] à"øâä øåàéáá åéøáã åàáåäå é"áä áúë æ"çàæá ïìëåàì àìå÷ä íòèá

àìà åðéà åìùéáù íãã åúðååëå ,ïðáøã øåñéà àåäù ïåéë ì÷äì ùé åìàä íéöéáä úçéìî ïéðòìã ä"äù é"áä áúëå] .ïðáøãî

.[(àé úåà æ"î) â"îôá äæá ïééòå ,ïðáøãî

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
:íäéìò ïé÷åì ïéàù áìçá øùá ìù íéðôåà äîë íéàáåî äæ óéòñá

.àïùåòîäïùåòîäïùåòîäïùåòîä

ìåùéá éðéã ïéðòì ïäå áìçá øùá éðéã ïéðòì ïä ïùåòî ïéãá ÷ôúñä éîìùåøéäù ù"ééòå ,[íéøãð å"ô] éîìùåøéá àåä ïéãä øå÷î

÷ôñ ùé æ"éôìå .àúééøåàã ÷ôñ éåäå ,éîìùåøéä ìù ÷ôñä úîçî åðééäã î"îä øàáîå ,ïé÷åì ïéàã [è"ô] í"áîøä ÷ñôå ,úáùá

.äàðä øåñéà ïéðòì íâå ìåùéáä äùòî øåñéà ïéðòì íâ äøåú øåñéà

ë"àå ,÷ôñä úà èùô éîìùåøéäù àöîð ë"à ,ïåùéò ìò úáùá ïéáééçã áúëù [úáù æ"ô] éîìùåøéá åðéöîù ïåéëã áúë ç"øôäå

.áìçá øùá íåùî ïéáééçã ä"ä

òéâîä ïùòäù éøééî íà åéøáãá ùøôúð àìå ,ïùòá åàìú ë"çàå áìçá øùá äøùù åðééä ïåùéòá äðååëäù áúëù äùéøô ïééò

.ë"ë øùáä úà íîçî åðéàùë óà éøééîã åà ,åá úãìåñ ãéäù ãò åîîçî øùáä ìà

.áäéøáèäéøáèäéøáèäéøáè éîçáéîçáéîçáéîçá ìùáîäìùáîäìùáîäìùáîä

àöîð æ"éôìå ,ïåùéò ïéãì äîåã äéøáè éîçá ìåùéá ïéãù éîìùåøéäî òîùîù áúë [å"ä è"ô] î"îäå ,ùøåôî ïåãéð äæá åðéöî àì

ïðéøèô çñô ïáø÷ ïéðòìå úáù ïéðòìã àäî äæ øåèôì øå÷î ïééö à"øâä íðîà .äàðäáå ìåùéáá øñàé íâå àúééøåàã ÷ôñ éåäã

àéáä ïëå] .àúééøåàã ìåùéáë äæ ïéà áìçá øùá ïéðòì ä"äã øáúñî ë"àå ,ïðáøã øåñéà àìà äæá ïéàå ,äéøáè éîçá ìùáîä úà

áìçá äéøáè éîçá ìùáúðù øùáä úìéëà ÷øå ,øúåî ìåùéáä äùòî óàã äàøðã óéñåäå ,äàðäá øúåî æ"éôìã áúëå ,ç"øôä

.[ïðáøãî äøåñà

.âáìçáìçáìçáìç éîéîéîéî

áúé [ç óéòñ] ïìäìå ,.ãé÷ óã ïéìåç àúééøáá àåä ïéãä øå÷î.áìç éî ïä äî øà

áúëå] .äùîì úøàôúä íùá íâ ïë àéáäå ,áìç éîá ìåùéáä äùòî ìò ïðáøã øåñéà ùéù åì èåùôã òîùîã à"÷òø éøáãá ïééò

øùá ìåùéá ìò åøæâ øùàî éôè ìåùéáä ìò äæá åøæâ ïëì ,äøåäè äîäá ïéîî ïä áìç éîäå øùáäù ïåéëã ì"ðä î"ìôú øôñá

.äàðäá øéúä äãåäé ãéä íðîà .äàðä øåñéà íâ ùéã î"ìôúä éøáãá òîùîå .[áìçá óåò

.ãäúîäúîäúîäúî äîäáäîäáäîäáäîäá áìçáìçáìçáìç

ïëå ,à"îøä éøáãá ïìäì øàåáîëå ,ïðáøãî ìåùéá øåñéà äæá ùéå .äèåçù áìçá àìå åîà áìçá :âé÷ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
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.åáìç úà àéöåäìå åòøå÷ì éìá ìçëä úà úåìöì øúéä ïéàã ,[à"ñ ö 'éñ] ìçë éáâì ê"ùä ïééö

[ãé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå .äúîù äîäá ìù áìç ïéáì äèåçù áìç ïéá áìçá øùá éðéã ïéðòì î"ð ïéàã [ãé ÷"ñ] ê"ùä áúëå

ç"áä íùáå ,ïðáøãî åøåñéàã ì"ñã àéáä äùéøôä íùáå] ,åéìò ïé÷åì ïéà ÷ø äøåúäî øåñà äìáðúðù äîäá ìù áìçã áúëù

.[åéìò ïé÷åìå äøåúäî øåñàã ì"ñã àéáä

.äøëæøëæøëæøëæ áìçáìçáìçáìç

.øëæ áìçá àìå åîà áìçá :âé÷ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

áìçã áúë [êåîñá] ïìäì à"îøäå .[æè ÷"ñ] ê"ùä åàéáäå ,ïðáøã øåñéà äæá ùéù í"áîøäî òîùîã [å"ä è"ô] î"îä áúëå

,[áìç éîî òøâå íéòøæ øùëä ïéðòì óà ä÷ùî áùçð åðéà øëæ áìçã áúëù (æé ÷"ñ) à"øâäá ïééòå] ,ììë áìç éø÷éî àì øëæ

.ïðáøã øåñéà óà äæá ïéàã òîùîå

ì"ñ äæáå äîäá ìù øëæá éøééà [ò"åùäå] î"îäã ì"éã ,î"îä ïéáì à"îøä ïéá ú÷åìçî ïéàã áùééì ùéã [æè ÷"ñ] ê"ùä áúëå

[à"îøä ìù åøå÷î àåäù] øúéäå øåñéà øôñáã áúë â"îôäå .ììë åøæâ àì äæáå íãà ìù øëæá éøééà à"îøäå ,ïðáøã øåñéà åøæâã

.ììë áìç éø÷éî àìã áúë ä"ôàå ,äîäá øëæ ìò íâ éà÷ã àéãäì òîùî äæ ïéãá

.åáìçááìçááìçááìçá íãíãíãíã ìùáîäìùáîäìùáîäìùáîä

ïééòå .ïðáøã øåñéà ùé åìà ìëáù í"áîøá òîùîã áúëù [ì"ðä] î"îá ïééòå .íãä úà àéöåäì éãâ äàéáî [:âé÷ óã] 'îâä

.ïðáøãî øåñà ìåùéáä äùòî íâã áúëù à"îëçá

,íã øåñéà íåùî áìçá ìùáúðù íã ìëàé àì ä"àìáù ïåéë äîúå ,ïðáøã øåñéà äæá ùéù è÷ð [àé úåà] à"÷òø úäâäá íâ

.ò"öá çéðäå ,äàðäáå ìåùéáá øúåîã äàîè øùáë éåäéð ë"à

äôéøèäôéøèäôéøèäôéøè áìçáìçáìçáìç

àø÷î äèåçù áìç èòîðúù íùë äôéøè áìç èòîúð íàä ,úãìåé äðéà äôéøèã ì"éé÷ã éàîì ÷ôúñäù à"÷òø úäâä ïééò

íà úãìì äéåàøù íåùî äøåú øåñéà äæá ùéù øúéäå øåñéà øôñá àöîã áúëå .íà úåéäì äéåàø äðéàù åæì èøô ,åîà áìçáã

äéåàø äúéä àì íìåòî éøäù ,äáìçá äøåú øåñéà ïéà äúãéìî äôéøè äúéä íà æ"éôìã à"÷òø áúëå .äôøèðù íãå÷ äøáòúð

äðéàù óà ïëìå ,÷éðäì äéåàøù äðååëä íà úåéäì äéåàøã àîéð àì éàîà ä"åàä ìò äîúã àéáä â"îôä íùáå] .íà úåéäì

.[íéøçà úåãìå ÷éðäì äéåàø î"î ,úãìåéå úøáòúî

äæäæäæäæ óéòñáóéòñáóéòñáóéòñá à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

.ò"åùä éøáãá ìéòì øàáúð áìç éîå äúî áìç ïéãáå øëæ áìç ïéãá åéøáã úìéçúá à"îøä áúëù äî

à"îøáà"îøáà"îøáà"îøá úåàáåîäúåàáåîäúåàáåîäúåàáåîä úåøîåçäúåøîåçäúåøîåçäúåøîåçä òáøàòáøàòáøàòáøà

:ãéñôä àì ì÷éîä äìéçúëì óàå äæ ìëì ùåçì ïéà ãáòéãáù áúëå ,íé÷ñåôá åøîàðù àøîåç úåâäðä äîë àéáä à"îøä

êåøá åðéáø úáåùúá åøå÷îå ,áìçá øùá ìùáî àöîé àîù éøëð úøéã÷ úçú úåúçì àìù àåä à"îøä áúëù ïåùàøä ïéãä [à

äúò äøéã÷á ìùáúî øùàë íâã áúëù [çé ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .[è úåà æ"òã á"ô éëãøîä ìò íéøåáâä éèìùá úàáåîä]
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é"ò äúò íéìùáúî íä éøä áìçå øùá äøéã÷á íéòåìá íàù ì"ñã åðééäå ,øåñéà äæá ùé î"î áìç åðéàå øùá åðéàù ìëàî

,øåñéà ïàë ïéà ë"ìàã ,áìçá øùáá ìåùéá øçà ìåùéá ùéù øáåñ ê"ùäù ãåîìì ùé äæîã áúëù à"ùøäî ïåéìâá ïééòå .åéåúéç

.ãçé åìùáúð øáë äøéã÷á íéòåìáä áìçäå øùáä éøäù

áúë åéáâì íâù] à"îøá øëæðä ïéãäî øúåé ì÷ äæã åéøáãá íéðåøçàä åðéáäå ,àîìòá àøîåç àìà äæá ïéàã óéñåä ê"ùä äðäå

åðàáå ,äååøô ìëàî úòë ìùáî íàù àåä ê"ùä úðååëù ùøôì áúë [âé ÷"ñ] éúìôäå .åéøáã úà ùøéô àìå ,[àøîåç éåäã à"îø

åéøáã åàáåäå] ,êëá ìåùéá êøã ïéàù íåùî ïéãä ïî øåñéà äæá ïéà ,øùáä ìù äòéìáá áìçä ìù äòéìáä ìåùéá íåùî åøñåàì

äæå åîò ìùáúîå àöåé òåìáäù ,ïéãä ïî øåñéà äæá ùé ïéòá áìç åà ïéòá øùá åéùëò ìùáî íà ÷ø åìà íéøáã éôìå .[â"îôá

.ìåùéá êøã áùçð

éøëðì çéðäì ïéàù åéøáã úìéçúá àéáäù äî ø÷éò ìò éà÷ àîìòá àøîåç éåäã ê"ùä áúëù äîã ,øàéá êåøá éøîà úäâäáå

àá ìàøùéä ïëàù äø÷îì ñçééúî ê"ùä ïéà ìáà ,àøîåç àìà äðéà åæã ,äúçé ìàøùéä àîù ìàøùéä úéáá äøéã÷ ìùáì

.úåúçì

øøåáî äæ ïéàù ïåéëå ,ìåùéáì ïéåëúî åðéà íéìçâá äúåçä ìàøùéä àäã äù÷äù à"÷òø úäâäá ïééò åìàä à"îøä éøáã ø÷éòá

àì øáòùìã ø"ô ÷ôñã øîåì à"÷òø ïãå ,åøéúäì êéøöå ø"ô éìá ïéåëúî åðéàù øáã øãâá æ"ä ë"à áìçá øùá äøéã÷á ùéù

÷"ñ æèù 'éñ ç"åà] æ"èä éøáãì ïééö åéøáã óåñáå .ç"áá ìùáúéù ø"ô æ"ä áìçá øùá ïàë ùéù ãö ìò àìà ,ø"ô åðéàù éø÷éî

(ïëìå ä"ã â"ñ æèù 'éñ) äëìä øåàéáá ïééòå] .î"àùã ïéãî øúåîå ø"ô åðéàù åîë æ"ä øáòùìã ø"ñô ÷ôñã øàåáî åéøáãîù [â

äøåàëì òîùîã óøöîã àéâåñá ï"áîøä éøáãì ïééö ã"äåñáå ,íéùãåçî íéøáãäù áúë äìéçúáå ,ì"ðä æ"èä éøáãá êéøàäù

.[ù"ééò ,æ"èä éøáãë

.äéì àçéð àìã ø"ô øéúîä êåøòä úèéùë àìã íä åìàä à"îøä éøáãù ,øîåì à"÷òø ïã ãåò

øîàé éîã ,úå÷éôñ äîëå äîë ïàë ùéù íåùî àåäã [áö 'éñ ã"åé] ñ"úçä áúë ,ïéãä ïî øåñéà äæ éåúéçá ïéàã àä íòèá

ãâðë íéùù ïéàù øîéé éîå ,åîâôð àìå íåéä åìùáúð áìçäå øùáäù øîéé éîå ,áìç åìùéáù øîéé éîå ,øùá åæ äøéã÷á åìùéáù

.áìçä ãâðë åà øùáä

,äîäáì íðúéìå áìç éìë ïäá åçéãäù íéî íò øùá éìë ïäá çéãäù íéî áøòì ïéàã ,å"éøäîá åøå÷î à"îøáù éðùä ïéãä [á

.äàðäá íéøåñàã ïåéë

:äæ ïéã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.äàðä øåñéà ùé ïëìå ,ãçé áìçäå øùáä íéìùáúî íéîä úà áøòî øùàëå ,íéçúåø íéîäùë éøééîã øàéá [èé ÷"ñ] ê"ùä [à

ïôåàá éøééîã øàåáî ä"åàáã áúëù [èé úåà] á÷òé úçðîá ù"ééòå ,äæá ä"åàä éøáã úà àéáä [â ïéã äô ììë] úàèç úøåúä [á

.äðîî úåðäéìå áìçá øùá ìù åæë úáåøòú íåøâì àìù ïéøéîçî ùé ë"ôòàå ,ïéãä ïî äàðä øåñéà äæá ïéàå íéçúåø íðéà íéîäù

.[åéøáã óåñá à"îøä íééñù åîëå ,àøîåç ÷ø ïéãä ïî øåñéà äæá ïéàã ð"äàå]

:ê"ùä úèéùá åù÷úð íéðåøçàä äðäå

[àúîçî ÷ø àìå ,áìçá øùá ìåùéá øåñéà íåùî íáøòì øåñà ë"à ,íéçúåø íéîä ïëà íàã äîú [åéúåäâäá] à"÷òø

.[õøúì ïãù äî ù"ééòå] ,äàðä øåñéà

åæ ïéàù à"îøä áúë äîìå ,ïéãä ïî äàðäá øåñà æ"ä ë"à ,ïéçúåøá éøééî íàã [ì"ðä] á÷òé úçðîä äù÷ä ãåò .à

.àøîåç àìà
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÷ø àìå ïéãä ïî äàðäá øåñàì ùé øåîâ ìåùéá àåäù ïåùàø éìëá íéçúåø íéîä ïëà íàã äãåäé ãéä áúë àðéãìå

.àøîåç úîçî

óøè éìëë åá âåäðì ùé ùàøä úôéôç êøåöì äøéëäî øôà åá íéðúåðù éìëäù åðééðòå ,ì"éøäîá åøå÷î à"îøáù éùéìùä ïéãä [â

.áìçá øùá áøåòî äøéëä øôàáù ùåçì ùéù íåùî íòèäå ,ïéìëåàì åá ùîúùäì ïéàå7777

íéîåâô áìçäå øùáä éøäù ,ìëàîá íâôì íòè ïúåð éìëá òåìáäù íåùî àåä ,ãáòéãá äæä ìëàîä úà à"îøä øñà àìã àä

.íäá áøåòîä øôàä úîçî

øùá íéîòôì íäéìò æúéðù íåùî ,íéìëàîì óøåçä úéá éøåðúá úåòåá÷ä úåøéã÷á ùîúùäì àìù àåä à"îøá éòéáøä ïéãä [ã

.áìç íéîòôìå

ïéà ïéãä ïî ïëìå ,ïðé÷æçî àì ïðéæç àìã àúåòéøã íåùî àåäã [à ÷"ñ] äùî éëøãá áúë ,øåñéà äæá ïéà ïéãä ïîù íòèäå

.áìçå øùá íåé åúåàá äòìá åæ äøéã÷ àîù ùåçì

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.àîìòá àùøéô àéìù êãéàå 'åëå àéìùä úà àéöåäì éãâ ìéìùä úà úåáøì éãâ :âé÷ óã ïéìåç 'îâïéãéâäå úåîöòä .ãé÷ óã

.øåèô áìçá ïìùéáù íéôìèäå íéðø÷äå

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR

עיוןעיוןעיוןעיון7. תוספתתוספתתוספתתוספת

הבישול שבשעת דכיון ותירץ בחלב. בשר מבשל והרי חפיפה לצורך בכלי לבשלו שרי איך וחלב, בשר באפר יש אכן דאם הקשה הכו"פ

נתבשלו כבר אם אמנם האפר. ע"י נפגמים והחלב הבשר הבישול שבשעת כיון בישול, דרך זה אין לכן אפר מעורב והחלב הבשר של

דבבשר איתא כד:] [דף פסחים שבגמ' משום היתר, אין דבזה הכו"פ כתב אפר בהן נתערב ואח"כ הפוגם, דבר היה שלא באופן בחלב בשר

עירב אם ואף רותחין, כשהן אכלן אם אף חייב בחלב דבבשר מאכ"א] [פי"ד הרמב"ם פסק ולכן הנאתן, כדרך שלא אף איסור יש וחלב

אף אסורים ומעתה בב"ח, דין בהן חל ואז באפר, שנתערבו קודם בכירה והחלב הבשר נתערבו שמא חוששים אנו ולכן מר. דבר בהן

פגומים. בב"ח שבלע אף מהן נאסר הכלי וממילא האפר, בהן נתערב שאח"כ

וטעמו לפגם, טעם נותן ושל מאכילה שנפסל אוכל של היתר יש בחלב בבשר דאף הכו"פ, דברי על שחולק א] ס"ק קג [סי' חוו"ד ועיין

הן: חלוקים עניינים דב'

דבר עירב שאם הרמב"ם שכתב ומה כד:], [דף פסחים בגמ' כמבואר כדרך שלא אף חייבין וחלב בבשר אכן בזה כדרך, שלא אכילה א]

להוציא שאפשר או תיבול ע"י לתקנו שאפשר באופן מיירי כדרך, שלא אכילה דהוי משום והטעם איסורים בשאר לוקה דאינו במאכל מר

להלן. מבואר ודינו שנסרח כמאכל הוי לתקנו א"א אם אבל המר, הדבר את ממנו

ולכן לגר, ראויה שאינה נבילה דהוי משום איסורו ממנו פקע שנסרחה, נבילה כגון לתקנו, שא"א באופן מאכילה ונפסל שנסרח אוכל ב]

שנתערבו קודם נאסרו והחלב הבשר אם גם ולכן בב"ח, שבלעו בכלים גם נאמר שעות כד אחר כלים בבליעת שנאמר לפגם טעם נותן דין

בדיעבד ולכן הבב"ח, את פוגם האפר שהרי פגום, בב"ח של טעם בכלי נבלע לחפיפה המיועד בכלי האפר עם נותנם כאשר מ"מ באפר,

הם. פגומים דהא הבב"ח, בליעת משעת לעת מעת עבר לא עדיין אם אף נאסרו לא זה בכלי מאכל דבר נתן כבר אם

מנהגי בספר הוא הדין מקור הנה לאפר, שיגיעו קודם נתערבו והחלב הבשר שמא דחיישינן הרמ"א בדברי הכו"פ של ביאורו ובעיקר

איסור הלכות בתוךמהרי"ל היא והחלב הבשר תערובת גם וא"כ האפר, לתוך מיד נשפכים החלב או שהבשר מפורש ושם ג], [אות והיתר

שהבשר דאף צא] סי' [הקדמון צדק צמח בשו"ת כתב המהרי"ל, אסר דמ"מ והא ברכה. מחזיק בספר החיד"א בזה העיר וכבר האפר,

לכתחילה. בו להשתמש שאסור לפגם טעם נותן וככל פגומים, וחלב בשר בו שבלועים בכלי להשתמש אין לכתחילה מ"מ פגומים, והחלב

לכתחילה. אסור דנטל"פ זה לנידון מקורות להביא שהאריך דמכלי] ד"ה זה לסעיף [ביאורים השולחן בדי בספר ועיין
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:íéùåøéô 'á áúëù òåøæ øåàäî ïçìåùä éãá øôñá àéáä ,àéìùä ìò äøîàðù "àùøéô" úáéú øåàéáá

.à.[áìçá øùá ïéðòì øùá úøåú åá ïéà ïëìå] ,äìéëàì ë"ë éåàø åðéàù ñåàî øáã

.á.äîäáä óåâî åðéàù øáã

.ïðáøãî øåñéà àéìùá ùéã [áë ÷"ñ] ê"ùä áúëå8888

.øåñàä ïéîî úøöåð àéìùä ñ"åñã íåùî íòèäå ,ìåùéáä äùòî ìò ïðáøãî øåñéà ùé ë"åîëã óéñåä íãà úîëçäå

.ãáòéã ïéòë àéä äàðäã ,åøæâ àìã äàøðã äãåäé ãéä áúë äæä ìéùáúäî äàðä ïéðòì9999

:íé÷åìéç äîë åðéöî úåîöò éáâì

.à.[áë ÷"ñ ã"ù â"îô] øúåî áìçä êà ,ïðáøãî úåøåñà ïîöò úåîöòä - úåù÷ úåîöò

.á.ïðáøãî øñàð áìçä íâ - úåëø úåîöò

.à.äøåúä ïî øåîâ ç"áá ïàë ùé åãâð íéùù áìçá ïéà íàå ,øåîâ øùáë áùçð çåîä - çåî åá ùéù íöòבבבב

çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéãë çúåë ïðéøñà éàîàã [ìùáîä ä"ã .ãé÷ óã] 'ñåúä úééùå÷ àéáäù ù"ééòå ,àð 'éñ øùáä ìë ÷øô ù"àøá àåä ïéãä øå÷î

íðéà àáìçã éáåéñðã õøéú ù"àøäå .áìç éîá íâ àëéà àäéî àøåñéàã ,'ñåú åöøéúå .àáìçã éáåéñð ÷ø áìç åá ïéà éøäå áìç

íäáù ìëåàäå ,éáåéñðä úà åìùéáù éøçà åøàùðù íéîä ïä åèòîúðù áìç éîå ,äøåú øåñéà åá ùéå øåîâ áìç íä àìà áìç éî

.íéîä ÷ø åøàùðå åäåàéöåäå äìòîì óö

íðîà ,äøåúä ïî øåñéà ïäá ïéàå áìç éî ïä àáìçã éáåéñð íâã ÷ñôå ,ò"åùä ìò ÷ìç [âë ÷"ñ ã"ù â"îôá àáåä] ùãç éøôäå

ïðéãáò íà óñåð ÷ôñ óøèöîù äø÷îá â"îôä ÷ôúñä íðîà .äàðäá øåñàì ùé äáåøî ãñôäá óàå ,ò"åùäë ø÷éòì è÷ð â"îôä

.òéøëî åðéàå ,ç"øôä úèéùî ñ"ñ

èèèè óéòñóéòñóéòñóéòñ
.á"ò óåñá äàáä äðùîä ãò 'åëå íéáëåë ãáåò úá÷ .æè÷ óã äðùî

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR

עיוןעיוןעיוןעיון8. תוספתתוספתתוספתתוספת

דהג"א דינא לבאר פא] [סי' והכו"פ הפר"ח ממש"כ וראייתו מותר, החלב אך מדרבנן אסורה השליא דרק דנראה השולחן בדי בספר כתב

בבשר. טעם נותנת ואינה אוכל חשיבא דלא משום הטעם וכתבו הבשר, נאסר לא כשר בשר עם נבילה של שליא בישל שאם

עיוןעיוןעיוןעיון9. תוספתתוספתתוספתתוספת

קה]: ס"ק השולחן בבדי [הובאו הפוסקים בו נחלקו מליחה ע"י מבשר שיצא ציר

כו]. ס"ק צא [סי' יהודה היד וכ"כ ממש, כבשר דדינו כתב א] ס"ק [ש"ד פא סי' הפמ"ג א.

צא סי' [עיין כרותח, עצמו הבשר שדין עד הרבה נמלח אא"כ כבשר דינו דאין נקטו ט] ס"ק צא [סי' והחוו"ד פא] סי' [שו"ת החת"ס ב.

איסור. אין מדרבנן אף החוו"ד ולדעת מדרבנן, אסור החת"ס ולדעת כרותח]. הבשר דין מתי ס"ה

Qíéðåøçàäíéðåøçàäíéðåøçàäíéðåøçàä úåáåùúúåáåùúúåáåùúúåáåùú èå÷éìèå÷éìèå÷éìèå÷éìR
(á) גזרו לא דבעור הגמ' ממשמעות להוכיח האריך לז] סי' [חיו"ד אג"מ ובתשובת מדרבנן. אסור בחלב ששלקו דעור שכתב פמ"ג עיין

כהפמ"ג. החמיר לדינא אמנם מדרבנן, אף
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:áìç äúáé÷á àöîðå äèçùðù äîäá ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä10101010

,ìëàî øáãë ììë áùçð åðéà íâå] ,àîìòá úôåðéèå àùøéô àåä àìà ììë áìç áùçð åðéà äæ áìçã ó"éøäå í"áîøä úòã .à

.[øåñà åðéàå äôéøè áìçë áùçð äæ ïéà äôéøè àéäù äîäáî äèçùðù íãå÷ äæä áìçä úà ä÷ðé äîäáä íà íâ íúèéùìå

åúèéùìå] .ùåø÷ àåä íà ïéáå ìåìö àåä íà ïéá ,øåîâ áìçë åðéã äîäáä úáé÷ êåúá àöîðä áìçã [:æè÷ óã] é"ùø úòã .á

,äôéøè àéä äèçùðù äîäáä íàã î"÷ôðå ,äèçùðù äîäáäî ÷ìçë áùçð åðéàù äðååëä ,àùøéô áùçð áìçäù åøîàù äî

.[øåñà åðéàå äôéøè áìçë áùçð áìçä ïéà

áìç áùçð åðéà ùåø÷ä áìçäå ,áìç áéùç äîäáä úáé÷á àöîðä [éìæåð áìç] ìåìöä áìçäã àéä [:æè÷ óã 'ñåú] ú"ø úèéù .â

.äðúùðå ìëòúð øáëù ïåéë

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìáìçá ì÷éäå] áìçë áùçð ìåìö áìçù ú"ø úèéùì ùùç à"îøäå ,éøîâì øúåî áìçäù í"áîøäå ó"éøäë è÷ð ò"åùä :

óàã ,é"ùøë ÷ñô [äë ÷"ñ ê"ùáå æ ÷"ñ æ"èá àáåä æ÷ 'éñ ïéìåçã ç"ô ù"ùé] ì"ùøäîäå .[å óéòñ àô 'éñá øàåáîë ,ùåø÷

.øáã ìëì áìç áéùç ùåø÷

áìçá êà ,ùåø÷ áìçá ì÷äì ùé æàù äáåøî ãñôä àåä ë"àà ì"ùøäîä éøáãì ùåçì ùéù (ç"ñ î ììë) íãà úîëçä áúëå]

áìçä úà ìùéá íà ïåâë ,àúééøåàã íéðéã ïéðòì åðééä ì"ùøä úòãì à"îëçä ùùçù äî äðäå .äáåøî ãñôäá óà ïéøñåà ìåìö

ïëìå ,ùåø÷á øåñàì ïéàå ì"ùøä úèéùì ùåçì ïéàã (äì óéòñ âð ììë) à"îëçä áúë ïðáøã íéðéã ïéðòì ìáà ,øùá íò ùåø÷ä

.[úåøåñà åøöåðù úåðéáâä ïéà ,øçà áìç åá ãéîòä ë"çàå äáé÷ä øåò íò ùåø÷ä áìçä çìîð íà

â"îôä áúëå .æ ÷"ñì ïééöå ,ïéòä úéàøî íåùî øåñéà ùé î"î ,áìç ïéã ïéà ùåø÷áù ïðéè÷ðã óàã áúëù [äë ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.åéìò çéëåî åúåæçå ùåø÷ áìçäù íåùî ,ïéòä úéàøîì äæá ùùç àìù òîùî úàèç úøåú øôñáã

àìù ,äìéëàä ìò ÷ø øîàð ïéò úéàøî øåñéàù ê"ùä íù êéøàäù äîì åúðååë æ ÷"ñì ê"ùä ïééöù äîù ïëúéã â"îôä óéñåäå

ïéðòìù â"îôä áúë ë"àå ,ïéò úéàøîì ê"ùä ùùç àì ìåùéáä äùòî ïéðòìã ,ìåùéáä ìò àìå ,íéã÷ù áìç íò øùá ìåëàì

äçéëåî åúåæçù íåùî ïéò úéàøî ùùç ïéà ç"åúä éôì ,ð"îî ïéòä úéàøîì ùåçì àìå ùåø÷ áìçá øéúäì ùé ìåùéáä äùòî

.äìéëàä ìò ÷ø ,ìåùéáä ìò ò"î øåñéà ïéà ê"ùä éôìå ,åéìò

Qúåøòäåúåøòäåúåøòäåúåøòäå íéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáíéøåàéáR
לחלב דהכוונה נבילה, ושל כוכבים עובד קיבת קטז. דף המשנה [וכלשון קיבה, בשם לפעמים זה חלב נקרא והפוסקים המשנה בלשון .10

[וכלשון קיבה, בשם מכונה הקיבה בשר שגם בפוסקים מצינו לפעמים אמנם הקיבה. עור בשם מכונה עצמה הקיבה ובשר בקיבה], הנמצא

בקיבה]. הנמצא חלב י סעיף זה בסימן והרמ"א השו"ע

שבתוך זה וחלב גבינה, נוצרת היתה רגיל חלב בתוך ממנו נותנין היו ואם הקיבה, מיצי מחמת חריפות בו היתה בקיבה הנמצא זה חלב

הגבינה. את ויוצר שמעמיד זה הוא הקיבה



 פ"תש חשון חודש של ללימוד לחזרה שאלות
 ט סעיף עד פז' סי בחלב בשר הלכות ד"יו

  תשובה ופתחי א"רעק כ"נקוה, ך"וש ז"ט ע"שו, י"וב טור על מיוסדות
 --------------------------------------  

  פז סעיף אסימן 

 ) מה טעם כתבה התורה איסור בשר בחלב ג' פעמים? 1  .א

 ל לאיסור אכילה?) למה קט לשון בישו2

 ? מבשר בחלב ) האם לוקין על איסור האה3

  ) האם לוקין על איסור אכילה והאה שלא כדרכן? 4
  ?באכילה, בבישול ובהאה, לעין איסור ולעין מלקות - חצי שיעורב ומה הדין) 5

 אם אסורין מן התורה או רק מדרבן;הבשר בחלב באופים דלהלן,   .ב

   ) ע"י כבישה?1
   ?) מליחה2
   ) צליה?3
   ) טיגון?4
   ) עירוי?5
   ) צון לתוך חם?6
 ?חם בחם בלא רוטב) 7

 ) האם יש איסור בישול בשר בחלב אחר כבישה?1  .ג

 ?אחר בישול בישול בשר בחלבאיסור האם יש ) ו2

  רבן האם מותר בהאה?) בשר בחלב שאיו אסור מן התורה רק מד1  .ד

כיון שמצוות לאו ליהות  קת ר חוכה,תו למצוה, כגון להדל) והאם מותר לקחת או2
  ?, ומה הטעםיתו

  
 סעיף ג

האם אסורים או בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה,   .ה
 מותרים, מן התורה או מדרבן;

  ) לגבי איסור בישול בשר בחלב?1
   ?לגבי אכילה )2
 לגבי האה?) 3

 הט"ז והש"ך]?  ,דעת הב"חלת בילה [באופים ה"ל האם אמרין חתיכה עצמה עשי  .ו

 ) האם מותר לבשל ָּכֵבד בחלב? 1  .ז

  ) האם מותר לבשל בשר בילה או ֵחלב בחלב? 2
  ) האם יש באכילתם גם משום איסור בשר בחלב? 3
 ) והאם מותרים בהאה?4

לגבי אכילה, בישול והאה, מן התורה מה דיו בשר חיה ועוף בחלב בהמה טהורה, ) 1  .ח
 ומדרבן? 

 ) ומה דין בשר בהמה טהורה בחלב חיה טהורה?2

 ;לכתחילה ובדיעבד, מה הדין לאכול או לבשל דגים  .ט

  ) עם חלב?1
  ) עם חמאה?2
 ?) עם גביה3

 ? כשאיו מיחלאכול בשר עוף עם חלב שקדים, אם מיח שם שקדים או האם מותר ) 1  .י

  או כשאיו מיח?האם מותר לאכול בשר בהמה עם חלב שקדים, אם מיח שם שקדים ) 2
  מה הטעם ומאי שא מדם דגים? ) 3
  ) ומה הדין בדיעבד כשלא היח?4
  

 סעיף ד

 האם מותר לבשל לכתחילה בשר בחלב אשה? ) 1  .יא

 ומה הדין אם פל לתוך התבשיל או אם עירב במזיד לתוך התבשיל? ) 2

ה ) האם יש לאסור לבשל לכתחילה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר טמא1  .יב
 בחלב טהורה משום מראית העין? 

  ) והאם יש לאסור לבשל לכתחילה בשר עוף בחלב טהורה משום מראית העין? 2



  ) ומאי שא מחלב אשה?3
  

 סעיף ה

 ) מה קראת ביצה גמורה ומה קראת איה גמורה? 1  .יג

 ) מה קרא מעורות?2

 מה הדין לבשל או לאכול עם חלב לכתחילה;  .יד

  עופות? המצאים בגמורות ביצים ) 1
  ) ביצים שאים גמורות המצאים בעופות? 2
  ) ביצים שהטילה התרגולת בחייה כדרכה והקליפה רכה מאד?3

אכל ביצים שלא גמר אלא החלמון והם מעורות באשכול, האם מותר לאכול אחריהן   .טו
 גביה או חלב?

 הדין בדיעבד כשכבר תבשלו עם חלב;מה   .טז

   ו אין מעורות?) ביצים שגמרו בחלבון וחלמון וקליפתן עדיין רכה, כשהן מעורות א1
) ביצים שלא גמרו אלא בחלמון לבד, כשהן מעורות או אין מעורות, בהפסד מועט או 2

 בהפסד מרובה? [ש"ך סק"י]

לדעת המחבר, מאי שא ממה שפסק הוא עצמו בסי' פו שאם הכה התרגול על זבה   .יז
ביצים דאם הן מעורות בגידין אסורות משום אבר מן החי, אע"פ שגמרה בחלבון והטילה 
 וחלמון?

 

 סעיף ו

 ישון, והאם לוקין עליו?האם מותר לבשל בשר בחלב בחמי טבריה או דרך ע  .יח

 ) האם מותר לבשל בשר במי חלב? ומה הטעם? 1  .יט

 ) ואם פלו לתוך הקדירה האם אסר המאכל?2

 ב מתה או בשר מתה בחלב חיה? ) האם מותר לבשל בשר בחל1  .כ

 ) ואם בישל האם חייב או פטור?2

 ) האם מותר לבשל בשר בחלב זכר, של אדם או של בהמה? 1  .כא

  ) האם חלב זכר אוסר המאכל, מדאורייתא או מדרבן, ומה הטעם? 2
 ) והאם חלקו המחבר והרמ"א בדבר זה?3

 ) האם מותר לבשל בשר בחלב בת פקועה? 1  .כב

  ל בשר בחלב טריפה? ) האם מותר לבש2
 ) באופים ה"ל מהם הצדדים לאיסור ולהיתר? 3

 ) דם שבישלו בחלב, האם לוקין עליו? 1  .כג

 ) והאם לוקין על אכילתו משום דם או משום בשר בחלב?2

) קדירה של גוי, שיש להסתפק אם בישלו בה בשר בחלב, האם מותר לחתות אש 1  .כד
 תחתיה? 

  יון שאין כאן רק ספק אם בישלו בה בשר בחלב? ) באר האם זה מיקרי פסיק רישא, כ2
) דבר שאיו מתכוין בפסיק רישא במקום שאיו הה, האם אסור מן התורה או מדרבן 3

 או שמותר אפי' מדרבן?

) האם מותר לתת לכרי לבשל בשר בחלב או שאר דבר בקדירתו בבית ישראל, ומה 1  .כה
 הטעם?

 ) ואיך המהג בזה, ומה הטעם? 2

הידוים שדן רעק"א ללמד זכות על עוברי דרכים שאים יכולים ליזהר מלבשל  ) מהם3
 בכלים של כרים?

 מה הדין לערב מים שהדיחו בו כלי בשר עם מים שהדיחו בו כלי חלב, רותחין או פושרין,  .כו
 מדין בישול ומדין האה?  וליתן לפי הבהמה,

 ומה הטעם? ) האם מותר לחפוף הראש במים שעושין מאפר של הכירה, 1  .כז

  והאם מותר להשתמש עם הכלי שהכיו בו המים לחפיפת הראש, ומה הטעם?) 2
של התורים  -ל עץ או של חרס ששל מתכת או  -הקדרות  ) האם מותר להשתמש עם3

  שבבית החורף, לכתחילה ובדיעבד?
  

 סעיף ז

 אם מותר לבשל עור או עצמות בחלב?) ה1  .כח

  ומה הדין לאוכלם?) 2
שיש להסתפק אם היה במקום בשיל של חלב שמצא בתוכו עצם חלול, ומה הדין בת) 3

  וח ומס? בתוכו מ



  ) ומה הדין כשמצא עצמות קשים בלי מוח?4
  

  סעיף ח

 ) מהו מי חלב, ומהו סיובי דחלבא? 1  .כט

 ) והאם מותר לבשל בשר בסיובי דחלבא?2

  
 סעיף ט

בצלול או  -של בו בשר גבי חלב המצא בקיבה, האם מותר לבשיטות הראשוים  ) מהן1  .ל
 בקרוש, ומה הן טעמיהן?

  כתחילה ובדיעבד? ל -) איך פסקו המחבר והרמ"א, ואיך קטו הט"ז והש"ך 2
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  . מצא בתוך קערה עם חלב חתיכת בשר ששהה בו מעל"עמצא בתוך קערה עם חלב חתיכת בשר ששהה בו מעל"עמצא בתוך קערה עם חלב חתיכת בשר ששהה בו מעל"עמצא בתוך קערה עם חלב חתיכת בשר ששהה בו מעל"עא. א. א. א. 
  . האם מותר לתת את החלב, או את הבשר, לפועל נכרי שעובד אצלו.1111
  והאם מותר לו להרתיח את החלב, או לבשל את הבשר, כדי להגיש את זה לגוי חם מבושל. .2222
  . האם יש הבדל בשני דברים אלו בין בשר בהמה לבשר עוף. 3333

  [ס"א, רמ"א, ט"ז סק"א, ש"ך סק"ב, רע"א סק"א, משב"ז סק"א, פ"ת סק"ג].

  

ם בב"ח גמותר בהנאה. אבל לדעת המהרש"ל   . לדעת הט"ז [סק"א] והש"ך [סק"ב] כל בב"ח שאסור רק מדרבנן,אאאא
        האסור רק מדרבנן, אסור גם בהנאה.

י, אבל יכול לתתו לנכרך שמותר בהנאה ומאחר ובשר וחלב שנכבשו ביחד אסורים רק מדרבנן, לדעת הט"ז והש"
  לדעת המהרש"ל גם בב"ח שאסור רק מדרבנן,  אסור לתתו לנכרי.

בנן, אפילו שלא נעשה בהם עדיין פעולת בישול, אבל מ"מ במציאות הבשר ומ"מ גם אחרי שנכבשו ונאסרו רק מדר 
והחלב בלועים זה מזה, לכן אסור לו לחמם את החלב או הבשר אפילו אחד מהם לחוד לתת לפועל נכרי וכדו', 
דמחמת הבליעות נחשב שמבשל בב"ח, והרי זה ככל בישול בב"ח דאורייתא. [כמבואר ברע"א סק"א, משב"ז סק"א, 

  . 1בפ"ת סק"ג]ו
ו , אפילולא רק אם הבשר שנפל ונכבש בתוך החלב היה בשר בהמה אסור לבשלו, אלא אפילו אם זה היה בשר עוף

אסור הוא חד דרבנן ושלהלכה קיי"ל שהאיסור של בשר עוף בחלב הוא רק  מדרבנן, מ"מ לדעת הרמ"א [ס"ד] 
  חבר [ס"ג] מותר לבשלם ביחד.לבשלם ביחד, ולא אמרינן דהוה גזירה לגזירה, אבל לדעת המ

  
  . מי שטיגן בטעות שניצל בשרי במחבת חלבי ב"ימי שטיגן בטעות שניצל בשרי במחבת חלבי ב"ימי שטיגן בטעות שניצל בשרי במחבת חלבי ב"ימי שטיגן בטעות שניצל בשרי במחבת חלבי ב"י. בבבב
  האם יכול למכור או לתת את השניצל לפועל נכרי. .1
אם המרק בשרי,  מאה, ובשעת הטיגון גלש עליהם מהקדירה הסמוכה שהתבשל בהוכן מי שטיגן חביתיות בח .2

  שעובד אצלו. יכול לתת את החביתיות לפועל נכרי
  . האם יש חילוק אם השניצל מבשר בקר או עוף, וכן אם הבשר שבמרק הוא בקר או עוף. 3
  חתולים או כלבים.. האם יכול להאכיל את השניצל ל4
  .יאכלו אותו בעלי חייםוהאם מותר לו להניחו סתם בחצר במקום ה .5
ט, י"ג,  פמ"ג לעיל בפתיחה ד"ה ומיהו, מג"א סימן תמ"ח סק"[משב"ז סק"א, פ"ת סק"ג, חכמ"א כלל מ' ס"א, ביאור הגר"א סק  

  שעה"צ שם סקע"ה, מ"ב סימן תמ"ה סק"ה].

  

ם גח טיגון אם לענין בב"ה, ונחלקו האחרונים ]כמבואר בשו"ע[ איסור בב"ח מה"ת הוא רק כשנעשה דרך בישול ב.ב.ב.ב.
  ומותר בהנאה.  נחשב לבישול מדאורייתא ואסור בהנאה, או שאינו נחשב לבישול מה"ת

רייתא ב"ח אסור מדאושל בטיגון ל של בב"ח לגדרי בישול של שבת, וגדרי בישוכל לדעת הפר"ח [סק"ב] שוה 
וכן מבואר  , אינו יכול לתתו לפועל שלו נכרי,ונאסר בהנאה, ולכן שניצל בשר שטיגנו אותו בטעות במחבת חלבי

  בביאור הגר"א [סקי"ג]. ובחכמ"א [כלל נ' ס"א].
ר בהנאה, במנחת יעקב ובמהר"ם שיף [הביאם הפ"ת סק"ג] מצדדים שטיגון בב"ח אסור רק מדרבנן, ומות אבל 

ובמשב"ז [סק"א] כתב שבהפס"מ אפשר להקל שאינו נחשב לבישול דאורייתא, ומותר  ויכול לתתו לפועל נכרי,
  . 2בהנאה

 ם אסור,להאכיל אותו לחתולים וכלבינכרי אסור לתתו, אלא אפילו  א רק לפועלדעת האוסרים אותו בהנאה לול
מן פ"ת [לקאבל ב, הבע"ח אינם שלו, כ"כ בפמ"ג [לעיל בפתיחה ד"ה ומיהו, ובמג"א סימן תמ"ח סק"ט]ואפילו אם 

תת לסימן צ"ד סק"ה] הביא בזה מחלוקת, וכן בשעה"צ [סימן תמ"ח סקע"ה] הביא בזה מחלוקת האם האיסור 
  מעצם מה שמאכיל  לבע"ח, או שזה רק דין בחמץ.דנהנה  הוא בכל איסורי הנאה לבע"ח

, תם בחצרסאותו אמנם גם לדעת האוסרים, זה רק אם הוא מאכיל אותם ממש, או משליכו לפניהם ממש, אבל לזרוק 
  .אפילו שודאי שיבואו חתולים לאכלו לכו"ע מותר. [כמבואר במ"ב סימן תמ"ה סק"ה]

                                                 
 צ' כתב שנחשב לבישול אחר בישול שמותר בבב"ח עיי"ש.אבל בהגהות יד שאול סוף סימן  1

הגדרת טיגון, בחת"ס [יור"ד סימן קי"א] מבואר שרק טיגון ממש אינו נחשב לבישול, אבל אם יש ממש שמן נחשב  2

  לבישול.

 



לדעת הט"ז והש"ך שבשר עוף בחלב מותר בהנאה, האיסור להאכיל אמנם גם לדעת הסוברים שטיגון נחשב לבישול, 
לבע"ח הוא רק אם השניצל עשוי מבשר בהמה, וכן רק אם ניתז על החביתיות החלביות מרק שמתבשל בו בשר 

  בהמה, אבל אם מתבשל בו בשר עוף מותר בהנאה ויכול לתתו לגוי.
ו שם לנאה, בין בשר עוף בחלב, וכ"ש אם רק חסר אסור גם בה ור מדרבנןשאס אבל לדעת המהרש"ל  שכל בב"ח

במשב"ז  כמבואר[בישול כגון ע"י טיגון, מליחה, כבישה, וכדו' אסור בהנאה ואסור לתתו לנכרי או להאכילו לבע"ח. 
    .סק"א]

  
  .ג. צלה כבד, או בשר על האש, ובשעת הצליה גלש עליו חלב מהסיר שלידוג. צלה כבד, או בשר על האש, ובשעת הצליה גלש עליו חלב מהסיר שלידוג. צלה כבד, או בשר על האש, ובשעת הצליה גלש עליו חלב מהסיר שלידוג. צלה כבד, או בשר על האש, ובשעת הצליה גלש עליו חלב מהסיר שלידו

  . האם מותר לתתו לגוי.1111
יו יתז עלרותח, נ את הבשר מהאש אלא שהיה עדייןאם רק אחרי שכבר כיבה את האש, או שכבר הסיר  . ומה הדין2222

  החלב.
  ומה הדין אם רק מסתפק אם החלב גלש עליו ממש.. 3
  וכן שניצל רותח שכבר לא על האש, שנפל עליו חתיכת  גבינה צהובה. .4444
  ה.ין פרווכן מי שחתך עוגה חלבית רותחת בעודה בתבנית, ומסתפק האם חתך עם סכין  בשרי ב"י, או עם סכ .5

"ג, שפ"ד פ"ת סק ,רע"א סק"א, חוו"ד ביאורים סק"א, וסימן צ"ב ביאורים סק"ה, והגהות רע"א ואמרי בינה שם[משב"ז סק"א, 

  דה קצר סק"ב].סימן צ"ד סקכ"ח, משב"ז שם סקי"ד, יד אברהם שם, יד יהו

 

וה חכמ"א, [שהובאו בתשובה הקודמת] שסוברים שכל גדרי בישול של בב"ח ש דעת הפר"ח ביאור הגר"אל ג.ג.ג.ג.
  לשבת, גם צליה אסור מדאורייתא.

, האם גע בחםלענין חם שנכן אינם מדמים גדרי בישול של בב"ח לשל שבת, נחלקו האחרונים לענין צלי וולחולקים ו
  שול מה"ת ואסור בהנאה, או שמדאורייתא אינו נחשב לבישול ומותר בהנאה.נחשב לענין בב"ח לבי

ומותר  מדרבנן,בב"ח אינו נחשב לבישול, ואסור רק ], והחוו"ד [ביאורים סק"א], צלי של לדעת הפר"ת [סק"ג
 הרוטב סימן צ"ב ביאורים סק"ב] הוסיף שאפי' במקום שיש הבל של הקדירה, כל שאינו בתוךבהנאה, והחו"ד [

בישול לשל מרק מחוץ למרק ע"ג חתיכה שבתוך המרק, אינו נחשב  ר המונחת בתוך קדירהממש, וכגון חתיכת בש
  דן בדבריו, ובהגהות אמרי בינה שם חולק עליו. ]שם[מה"ת, ואסור רק  מדרבנן, וברע"א 

וה השחם בחם צ"ד סקכ"ח]  ובמשב"ז [סק"א] כתב, שצלי נחשב לבישול מדאורייתא. ומ"מ כתב בשפ"ד [סימן 
אש חם הנוגע בחם שכבר אינו אצל המ בעודו אצל האש שנחשב לבישול,סובר שחלוק חם בחם ש וע"כדרבנן, 

  שאינו דרך בישול ואסור רק מדרבנן, וכן מבואר ברע"א [סק"א]  שחלוק זה מזה. 
, ורייתאניתז עליו טיפות חלב, הבשר נאסר מדא ,ולדברי הפמ"ג, אם בשעה שצלה את הכבד או את הבשר על האש

פל ב או נאבל בציור שרק אחרי שכיבה את הגז, או רק אחרי שהוריד את הבשר מהאש בעודו רותח ניתז עליו החל
  עליו גבינה צהובה, הבשר אסור רק מדרבנן.

ם מ"מ היה ח ילו אם הסכיןאפיא כלי ראשון עם סכין בשרי ב"י, עוגה חלבית רותחת בעודה בתבנית שה וכן אם חתכו
  אינו אסור רק מדרבנן, ואם מסתפק האם הסכין היה בשרי או פרוה נכנס לגדרים של ספק דרבנן.

צמו. אבל במשב"ז [סימן צ"ד סקי"ד] מבואר שגם חם בחם אסור מדאורייתא. וביד אברהם שם הקשה שסותר ע 
  א.יהודה [קצר סק"ב] כתב שהכל דאורייתובפ"ת [סימן צ"ד סק"א] כתב דחם בחם אינו דרך בישול. וביד 

  

ל ס' ל ס' ל ס' ל ס' במאכבמאכבמאכבמאכ    , לא היה, לא היה, לא היה, לא היהלתוך מאכל אחרלתוך מאכל אחרלתוך מאכל אחרלתוך מאכל אחר    חיים, שחלק ממרכיביו בשר וחלב, נשפך קצת ממנוחיים, שחלק ממרכיביו בשר וחלב, נשפך קצת ממנוחיים, שחלק ממרכיביו בשר וחלב, נשפך קצת ממנוחיים, שחלק ממרכיביו בשר וחלב, נשפך קצת ממנו    רוטב המיועד למאכל בעלירוטב המיועד למאכל בעלירוטב המיועד למאכל בעלירוטב המיועד למאכל בעליד. ד. ד. ד. 
ם ם ם ם אאאאההההפק פק פק פק ססססשששש    ח, אלאח, אלאח, אלאח, אלאשודאי יש בו ס' כנגד הרוטב הראשון שמורכב מבב"שודאי יש בו ס' כנגד הרוטב הראשון שמורכב מבב"שודאי יש בו ס' כנגד הרוטב הראשון שמורכב מבב"שודאי יש בו ס' כנגד הרוטב הראשון שמורכב מבב"    כנגדו, ומהמאכל השני נפל לתוך מאכל אחרכנגדו, ומהמאכל השני נפל לתוך מאכל אחרכנגדו, ומהמאכל השני נפל לתוך מאכל אחרכנגדו, ומהמאכל השני נפל לתוך מאכל אחר

  .כנגד הרוטב של המאכל השניכנגד הרוטב של המאכל השניכנגד הרוטב של המאכל השניכנגד הרוטב של המאכל השני    גם ס'גם ס'גם ס'גם ס'יש בו יש בו יש בו יש בו 
  מה דין התערובת השלישית. ....1111    
  כנגד הבשר או החלב שמעורב במרכיב הראשון.רק . ומה הדין אם בתערובת השניה יש ס' 2222 
שר או , או שהביםבע"ח טמאשבתרכובת של מאכלי הבע"ח מיוצר מ והאם יש הבדל בכל זה, אם החלב או הבשר 3333 

  הורים אלא זה של נבילות וטריפות. ט שבתרכובת מיוצר מבע"ח החלב
  [ט"ז סק"ב, נקוה"כ, שפ"ד סק"ג].

  
כל התערובת הראשונה של הבשר וחלב עצמו הוא חנ"נ של בב"ח עצמו, והתערובת השניה שנפל ממנה למא ד.ד.ד.ד.

ב ', נחששלישי, מאחר וכנגד הבב"ח עצמו שהיה במאכל הראשון האסור יש ס', ורק כנגד מה שנאסר ממנו אין ס
  .}ל בב"ח, {לדעת הש"ך בסימן צ"ד, אבל לדעת הב"י כל חנ"נ הבא מבב"ח דינו כחנ"נ שלחנ"נ של שאר איסורים

"מ ום הפסלדעת הרמ"א שגם בשאר איסורים אמרינן חנ"נ, בלח בלח במק ולקמן [בסימן צ"ב ס"ד] מבואר שאפילו 
  נן. חנ"נ, ואפי' בבשר בחלב דרב לא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים, אבל בב"ח גם בתערובת לח בלח אמרינן

כל למא אר המרכיבים ס' כנגדם, כשנפל ממנומו ואין בשצולכן המאכל של הבע"ח עצמו שבו מעורב בב"ח בע
' רק ש בו סינגד הבב"ח שמעורב בתוך המאכל שנפל, ואפילו אם השני, אפילו בהפס"מ המאכל נאסר אם אין בו ס' כ

"נ של מהתערובת השניה למאכל השלישי, מאחר והוא לח והוא נחשב חנ אבל כשנפל כנגד הבשר או החלב בלבד,
ר "ח אסו{אלא שלדעת החו"ד בסימן צ"ד לדעת הב"י חנ"נ הבא מכח בב .איסורים, במקום הפס"מ אינו אוסר שאר

  גם בהפס"מ ואכ"מ}.
פות הוא מטריאמנם כל זה רק כשהבשר והחלב שממנו עושים את המאכל הוא כשר, אבל אם הבשר שמעורב בחלב 

אין  ותרים,או נבילות, לדעת הט"ז [סק"ב] מאחר ולא שייך לומר שהבשר והחלב כל אחד בפני עצמו בלא תערובת מ
נגד ה ס' כבלו דין חנ"נ של בב"ח, אלא דינו כחנ"נ של שאר איסורים, ולכן בכה"ג גם התערובת השניה אם יהיה 

  החלב או הבשר שנמצא במרכיב הראשון, גם הוא מותר.



ות או אבל לדעת הנקוה"כ אפילו שאחד מהם כבר היה אסור באכילה, הבשר או החלב, כגון שהבשר הוא מטריפ 
לכן גם ו ב"ח,בים, חל עליהם דין חנ"נ של סורו לפני שנתערבו עדיין לא היו אנבילות, מ"מ מאחר ומדין בב"ח עצמ

  בהפס"מ צריך בתערובת השניה ס' כנגד הבשר והחלב ביחד.
ב"ח, בשר הוא מבע"ח טמא, או שהחלב מבע"ח טמא, בזה גם לדעת הנקוה"כ לא גזרו כלל חנ"נ של באבל אם ה

' כנגד ה יש סולכן דינו כחנ"נ של שאר איסורים שבהפס"מ סגי בס' כנגד התערובת הראשונה, וכן אם בתערובת השני
  של שאר איסורים. ולא צריך שיהיה בו ס' כנגד שניהם דאין עליהם שם חנ"נ הבשר או החלב, מותר,

נגדו, נמצא שאם הרוטב של הבע"ח נעשה מבשר וחלב כשרים, לכו"ע בתערובת הראשונה שנפלה אליו צריך ס' כ
ס' ו בשיהיה תערובת הראשונה שנפלה אליו לא צריך ות וטריפות לדעת הט"ז בהפס"מ גם בואם זה נעשה מנביל

ואם  ניהם,ש ס' כנגדשיהיה בו לדעת הנקוה"כ צריך אבל בלבד סגי, הבשר או החלב  גד הבשר והחלב, ובס' כנגדכנ
נה זה נעשה מבע"ח טמאים גם לדעת הנקוה"כ בס' כנגד הבשר מספיק כדי להתיר אפילו את התערובת הראשו

  שנפלה אליו.
  

  ה. אחות בבית חולים של נכרים.ה. אחות בבית חולים של נכרים.ה. אחות בבית חולים של נכרים.ה. אחות בבית חולים של נכרים.
  הנכרים.עם חלב עבור המעורב  יםטמאמבע"ח בשר עבור הנכרים . האם מותר לה לבשל 1111
מבע"ח  טמא, או גם החלב שנותנים בבית חולים הואמבע"ח והאם יש חילוק אם רק הבשר שמאכילים שם הוא  ....2222

        . . . . טמא
  . והאם מותר לה להגיש להם את זה כשזה פרנסתה, או שהנכרים מכירים לה טובה.3333
  "א סק"ח]., משב"ז סק"ה, שפ"ד סק"ו, ביאור הגרד-, ט"ז סק"ה, ש"ך סק"ז, רע"א סקי"גד-[ס"ג 

ולכן לדעת  לבשל בשר בחלב דרבנן, לדעת הרמ"א [ס"ג וס"ד] במקום שזה רק חד דרבנן אסור משום מראית עין, ה.ה.ה.ה.
  הרמ"א לבשל בשר בהמה טמאה בחלב טהורה אסור.

שר "כ גם בלהלכה, בבישול לא שייך כלל איסור מראית עין, וא המחבר לדעת הש"ך [סק"ז], וכך דעת הש"ךולדעת 
  אה בחלב, אפילו שזה רק חד דרבנן אין כל איסור לבשל. בהמה טמ

בפני  אבל לדעת הט"ז [סק"ה] לדעת המחבר גם בבישול יש איסור משום מראית עין, אבל רק בדברים שכל אחד
 מה, גםעצמו מותר, כגון חלב אשה בבשר, או בשר עוף בחלב, אבל בשר בהמה טמאה מאחר והיא אסורה בפני עצ

  ם מראית עין.  עם חלב אין בו שו
 ר בט"זאלא שבאופן שמבשלים את זה לחולים, יש לדון אם דומה לבישול לצורך רפואה, ולצורך רפואה, מבוא 

  [סק"ה] ובש"ך [סק"ז] וברע"א [סקי"ג] שאין בזה משום מראית עין. 
ה, סק" ואם גם החלב הוא מבהמה טמאה שזה תרי דרבנן,  לדעת הט"ז הרמ"א סובר שמותר, [כמבואר במשב"ז

יאור אר בבוכן מבו ום מראית עין אסור גם בתרי דרבנן,אבל לדעת הש"ך [סק"ו] במקום שאסור מש ,ובשפ"ד סק"ו]
ה ר בהמגם בבש ,ולכן לדעת הסוברים שגם בבישול יש איסור משום מראית עין ,הגר"א [סק"ח] וברע"א [סקי"ד]
  טמאה בחלב טמא צריך לאסור.

אכלים ת בביה"ח של נכרים לבשל את הבשר טמא בחלב. אבל להגיש להם את המכל זה רק לענין אם מותר לעובד
ע"א שהתבשלו מבשר טמא בחלב, אפי' שיש לה מזה טובת הנאה, מותר. דמותר בהנאה, [כמבואר בשו"ע]. ובר

  [סקי"ג] נשאר בצ"ע מה טעם שבהנאה אין איסור של מראית עין.
  
   ....ת ישראלת ישראלת ישראלת ישראלעובד זר שעובד בביעובד זר שעובד בביעובד זר שעובד בביעובד זר שעובד בבי. וווו
  .מנו מלהביא עמו קדרה שמבשל בה מאכלים שלולכתחילה ראוי למנוע מ. האם 1
  ל.רה זו לאחרונה, האם מעיקר הדין מותר לחמם לו את האוכהגוי בקד. כשלא ידוע איזה מאכלים בישל 2
ם עם הסיריאת  בו בשר וחלב, האם מותר להדליק לגוי את הגז כדי לבשל . אם ידוע שבמעל"ע האחרון בישל3

  ו.המאכלים של
  . האם אפשר להקל בכל זה.4
  ]. סקי"ח [ס"ו רמ"א, ש"ך סקי"ח, באר היטב, שפ"ד סקי"ח, רע"א  

תחילה ברמ"א [ס"ו] כתב שאסור לחתות תחת האש של הסירים של עובד כוכבים, ובש"ך [סקי"ח] הוסיף שלכ ו.ו.ו.ו.
ות ריך שיהיה לשפחאסור גם לתת לעכו"ם לבשל בסיר שלהם בבית הישראל שמא יבוא הישראל לחתות, אלא צ

  וקדירה של חלב, וסיים ומיהו אין בזה אלא חומרא ואין נזהרים בזה.בנפרד קדירה של בשר 
א רות שמובבאר היטב [סקט"ז] ביאר כונת הש"ך במה שכתב שאינו אלא חומרא, על מה שצריך שיהיה להם ב' קדי

  יבוא הישראל לחתות, שאסור לבשל בסיר שלהם. 
, לכן ואדלאו דרך בישול הבישול משום ב, שמאחר ובב"ח שבלוע בדופני קדירה אין בו אבל בשפ"ד [סקי"ח] כת

ל מש"כ עגם  בזה מפני שאינו אלא חומרא, קאי אינו אלא חומרא בעלמא, וא"כ כונת הש"ך במש"כ שאין נזהרים
  הרמ"א שאסור לחתות תחת הקדירה שלהם. 

ן בזה י אינו מתכון לחתות, ודתחת קדירה שלהם, הרוברע"א [סקי"ח] הקשה על עיקר הדין למה אסור לחתות 
עות של בשאר איסורים שלדעת התוס' הוא דאורייתא, אלא שהוא רק ספק האם יש בקדרה בלינחשב פסיק רישי' ש

בישל  העכו"םשתלוי האם נחשב לפס"ר או לא, ולדבריו יש חילוק בין אם ברור ש לשעברבב"ח והוה ספק פס"ר 
ת ישל שלדעב, שאז ודאי מדינא אסור להדליק לו את הגז, לבין אם זה רק ספק האם מעל"ע בב"חבתוך באותה קדרה 

  . הט"ז שמתיר ספק פס"ר לשעבר, מותר
 כןוהאחרון בב"ח אם בישל בו העכו"ם בתוך מעל"ע הרק ספק עוד טעם להתיר לחתות תחת קדירה שלהם כאשר זה 

אם הא דקיי"ל שסתם כלים אינו ב"י הוא דנחשב לס"ס שמא , דכתב הרע"א כשלא ידוע שבישלו בו בב"ח בסתמא
לא בישלו כלום באותה קדרה וגם אם בישלו בה מאכלים אבל לא של בב"ח,  יהיה מותר גם להדליק להם את הגז 
תחת הקדרה שלהם, אבל לדעת הראשונים שההיתר של סתם כלים אינו ב"י שמא כבר עבר מעל"ע ממתי שבישלו 



וגם אם לא עבר שמא אותם בליעות פוגמים את המאכל שמתבשל בו עכשיו, זה רק מועיל כדי באותה קדרה בב"ח, 
  אינו מתיר לכתחילה להדליק להם את האש תחת הקדרה שלהם. להתיר את המאכל שכבר התבשל בו, אבל

ואם  ה,בעדם מלהביא אוכל בקדרות שלהם, אבל העולם אין נזהרים בזנמצא שלכתחילה מצד המנהג ראוי למנוע 
אוכל, בב"ח, לדעת הבאר היטב אסור לחמם לו את ה הביא וברור לו שבמעל"ע האחרון בישל העכו"ם בקדרה זו

 ואם זה ,מותר, וגם בזה אין העולם נזהרים הקל, ולדעת השפ"ד מעיקר הדיןצדד למקום ליותר לדעת הרע"א יש 
  ספק, או שהוא סתם כלי, לדעת הרע"א יש בזה עוד טעם להקל. 

  

   שעובד בבית חולים שאוכלים שם טריפות.שעובד בבית חולים שאוכלים שם טריפות.שעובד בבית חולים שאוכלים שם טריפות.שעובד בבית חולים שאוכלים שם טריפות.    מימימימי. זזזז
  . האם מותר לו לבשל לחולים מרק ירקות וכדו' בסירים שבישלו בהם באותו יום בשר בחלב. 1111
  אם בישלו באותם סירים באותו יום בשר וחלב.ה. ומה הדין אם מסתפק 2222
ב שיתער קפידים בבישוליםהאם יש הבדל אם הבשר שמבשלים בבית חולים הוא בשר כשר, וכל הבעיה רק שלא מ ....3333

  עם חלב, או שאוכלים שם נבילות וטריפות, או בשר טמא. 
  [רמ"א, ט"ז סק"ב, נקוה"כ, ש"ך סקי"ח, באר היטב סקט"ז, רע"א סקי"ח, שפ"ד סקי"ח, פ"ת סק"ח].

שמחתה [ס"ו] כתב שיש אומרים שאין לחתות תחת קדירות של עכו"ם, לפי שבלוע בהם בשר וחלב, וכ ברמ"א ז.ז.ז.ז.
לבשר  ובש"ך [סקי"ח] הוסיף שלפיכך צריך שיהיה לשפחות העובדות אצל ישראל ב' קדירות, אחת, מבשל אותם

  ואחד לחלב, ואין העולם נזהרים בזה שאינו אלא חומרא.
' בביאר שמש"כ הש"ך שאינו אלא חומרא, זה רק על להחמיר שיהיה לשפחות ובבאר היטב [סקט"ז] נראה ש 

 מעיקר חשב כמבשל בב"ח ואסורקדירות, אבל לחתות תחת קדירה של עכו"ם באופן שודאי בלוע בה בשר וחלב, נ
  .אותו יוםשל בב"ח שנעשו בוא"כ אסור מעיקר הדין לבשל מרק ירקות וכדו' בקדירה שבלוע בה מבישולים הדין, 

אבל בשפ"ד [סקי"ח] מבואר, שגם אם לענין איסור בישול בב"ח יש בישול אחר בישול, ובשר וחלב שכבר נתבשלו 
ביחד יש איסור לבשלם שוב, מ"מ בשר וחלב שבלועים בתוך קדירה, כשמבשלם שוב כשהם בלועים לכו"ע 

  . 3מדאורייתא אינו נחשב לבישול
ן ולם איתות תחת הקדירה של העכו"ם, מ"מ גם ע"ז כתב הש"ך שהעולפי"ז נהי שמעיקר הדין כתב ברמ"א שלא לח

  נזהרים, וא"כ ה"ה שיהיה מותר לבשל מרק וכדו' בקדירה שיש בה בליעות של בישולי בב"ח.
ב אם נחשה הוה אינו מתכוין, ודן בזה הליעות שבקדרביחס לב ,וברע"א [סקי"ח] הקשה שכשמחתה מתחת לקדירה 

דבריו , ולס"ר לשעברפע בזה בב"ח, ואם כן נחשב לפ"ר מ"מ אינו אלא ספק של בלולפס"ר מאחר ואינו ודאי ש
יא להדמיהת  ירים האלו בב"ח הדבר תלוי בנידון של פס"ר לשעבר, אבל זה מוכחכשמסתפקים האם בישלו בס

של  נחשב ממש לאיסור בישוללמרות שזה רק תערובת של בליעות  רה בשר וחלבם ודאי שבלוע בקדבדבריו שא
  בב"ח.

חלב ומבשלם ו שגם על הצד שבלוע בדופני הקדרה בשראם הבשר שאוכלים שם הוא בשר בהמה טמאה, נמצא אבל 
יחד, אין בו איסור בישול בחלב כלל, וכל איסורו הוא רק משום מראית עין, יל"ע אם בבלוע ואינו נראה שייך בזה 

[סק"ח] דן האם מותר לבשל לעכו"ם חלב בקדירה אבל בחמודי דניאל הביאו הפ"ת  4בכלל לאסור משום מראית עין
שאינה ב"י מבליעות של בשר דמאחר ואיסורו רק מדרבנן אפשר שבבלוע לא גזרו על מראית עין. [ועין בדרכ"ת 

  סקמ"ה מה שהביא בזה],
ת, אמנם זה רק אם אוכלים ומבשלים שם בשר בהמה טמאה, אבל אם מבשלים בסירים אלו רק נבילות וטריפו

 הנקוה"כביחד עם חלב, אפי' שלענין חנ"נ נחלקו הט"ז [סק"ב] ו שבלוע בקדרה מבשר נבילה טריפה הואוהחשש 
חלב, כשר ו אם בבשר נבילה שנתבשל בחלב אמרינן חנ"נ, אבל לבשלם ביחד  ודאי אסור, ודינו כמו שבלוע בו בשר

  שתלוי רק אם בבלוע יש בישול אחר בישול כמבואר לעיל.
  

אח"כ אח"כ אח"כ אח"כ וווו    ,,,,לטהלטהלטהלטהשלו ע"ג הפשלו ע"ג הפשלו ע"ג הפשלו ע"ג הפ    ם שומרי תומ"צ, וכל אחד מעמיד קדרהם שומרי תומ"צ, וכל אחד מעמיד קדרהם שומרי תומ"צ, וכל אחד מעמיד קדרהם שומרי תומ"צ, וכל אחד מעמיד קדרהבבי"ח וכדו' ויש שם גם נכרים או שאינבבי"ח וכדו' ויש שם גם נכרים או שאינבבי"ח וכדו' ויש שם גם נכרים או שאינבבי"ח וכדו' ויש שם גם נכרים או שאינח. מי שנמצא ח. מי שנמצא ח. מי שנמצא ח. מי שנמצא 
        ....המיקרוגל בכלי סגור ועטוף היטבהמיקרוגל בכלי סגור ועטוף היטבהמיקרוגל בכלי סגור ועטוף היטבהמיקרוגל בכלי סגור ועטוף היטב    ךךךךמדליקים את הפלטה, או שכל אחד מכניס את המאכלים שלו לתומדליקים את הפלטה, או שכל אחד מכניס את המאכלים שלו לתומדליקים את הפלטה, או שכל אחד מכניס את המאכלים שלו לתומדליקים את הפלטה, או שכל אחד מכניס את המאכלים שלו לתו

  . האם מותר להדליק את המיקרוגל או את הפלטה.1
  כלים נמצאים בתוך הכלים שלהם או שלא יודע.. והאם יש חילוק בין אם יודע איזה מא2
  . והאם יש חלוק אם יודע ומתכוין להדליק גם בשביל הנכרי או החילוני שהכניס את הכלים שלו.3
ם ש, האם מותר לו לחמם . וכן באופן שהבית חולים מרשה רק לכולם ביחד לחמם בבת אחת על אותו פלטה4

   מאכלים שלו.
  [רע"א סקי"ט].  

מתכוין כלל לבשל את  וא לחמם את המאכלים של עצמו, לאדליק את המיקרו גל או הפלטה כל מטרתו האם כשמ ח.ח.ח.ח.
שהדבר תלוי במחלוקת "ר, וסמה שיש בסירים האחרים, ואין לו כל ענין לחמם גם לשני, דן ברע"א האם נחשב פ

יק הוא עוד טעם להתיר להדל .מה"ת האם פס"ר מותר או שלכו"ע בשאר איסורים אסור ין שאר איסוריםלענ ראשונים
אפשר שנחשב פס"ר  ,רה שלהם או במאכלים שלהם בלוע או מעורב בשר וחלבדמאחר וזה רק ספק האם בקד

לשעבר, ולדעת הט"ז מותר, עוד צד להקל דנחלקו הראשונים בטעם שאמרינן שסתם כלים אינם בני יומן האם ההיתר 
רק ביחס לבדיעבד להתיר את המאכלים שכבר  הכלי עצמו או של סתם כלים אינו ב"י נאמר גם ביחס לבישול של

אבל אם הנכרי שהכניס או העמיד את הסירים שלו  נתבשלו בקדרה של איסר שלא ידוע האם יש בה בליעות ב"י,

                                                 
בשר וחלב ך בישול, ולפי"ז גם בדברי הפמ"ג מבואר שהטעם שאינו נחשב לבישול מפני שבישול של בליעות אינו דר 3

שוב באותה קדרה מעל"ע, כשמבשלים  עם חלב שנפל לתוכה בשר ושהה בה שנבלעו בקדרה ע"י כבוש, כגון קדרה

  אין בו משום איסור בב"ח.ממתי שנכבש נבלע, אפילו תוך מעל"ע מאכל אחר, 
 .דיםסה בבצק אין בו משום מראית עין ומותר לאכלו ביחד עם חלב שקוכבכף החיים סכ"ז כתב שבשר המ 4



ביקש ממנו שידליק עבור שתיהם או עושה את זה עבור שתיהם אין את כל ההיתר של פסיק רישיה ותלוי במה 
  . 5דמתשנתבאר בשאלה הקו

  

  .שניצל סויהשניצל סויהשניצל סויהשניצל סויה. טטטט
  האם מותר לחמם אותו כשמרוח עליו חמאה. ....1111
  כשהשניצל צונן, האם מותר למרוח עליו גבינה. ....2222
  האם  צריך לעשות לזה היכר. ....3333
  ואם צריך לעשות היכר, מה הדין כשאין לו ממה לעשות היכר. ....4444
  והאם יש הבדל אם עושה את זה בביתו כשאין רואים או כשמכין לצורך שמחה מסיבה וכדו'. ....5555

  ז, שפ"ד סק"ו, פ"ת סק"י] .-"ך סק"וה, ש-רמ"א, ט"ז סק"ד ד-[ס"ג

ד] כל מה שאסרו משום מראית עין זה רק בחד דרבנן, אבל בתרי דרבנן אין בו משום מראית -לדעת הרמ"א [ס"ג ט.ט.ט.ט.
ק"ד] לכתחילה במקום שאפשר לעשות היכר, צריך גם בתרי דרבנן לעשות היכר, ובמקום שא"א עין. לדעת הט"ז [ס

לעשות היכר גם לדעת הרמ"א גם בחד דרבנן מותר. אבל לדעת הש"ך [סק"ו] ביאור הגר"א [סק"ח] גם בתרי דרבנן 
  , 6יש איסור משום מראית עין

י ויה מבלהרמ"א אסור, אבל למרוח חמאה על שניצל של סולפי"ז לחמם שניצל סויה שמרוח עליו חמאה גם לדעת  
ך "א צרילחמם אותו מאחר ואינו מבשלם ביחד וזה רק תרי דרבנן לדעת הרמ"א מותר לכתחילה, לדעת הש"ך והגר

א"א  ר, ואםהיכר, אבל לדעת הט"ז בין אם חיממו את זה בין אם לא חיממו אם יכול לעשות היכר צריך לעשות היכ
  [עיין עוד בזה בשאלה הבאה] שתיהם מותר ללא היכר.לעשות היכר ב

מראית  בבישול לא שייך כלל הגזירה של משוםאבל אלא שלדעת הש"ך כל הגזירה של מראית עין זה רק באכילה 
יו מרוח עללאכול שניצל שאשר עין, , ולדבריו לחמם שניצל ביחד עם חמאה אפילו שזה רק חד דרבנן, יותר קל מ

  רק תרי דרבנן.גבינה אפילו שזה 
ולפי"ז רק לצורך מסיבה שמחה  ריך היכר, אבל רק בסעודות גדולות,בשפ"ד [סק"ו] כתב שלהלכה גם בתרי דרבנן צ

, אבל בשפ"ד 7וכדו' אסור להכין שניצל סויה שמרוח בחמאה, אבל בבית מותר. וכן מבואר בפ"ת [סק"י] עיי"ש
איסור דרבנן האסור משום מראית עין נהיה לחפצא דאיסורא [לעיל סימן ס"ו סקט"ז] כתב שבמידי דאכילה אפילו ב

  ואסור אפילו ליחיד בביתו. 
רמ"א, יאסר משום מראית עין דלא כה רבנן, כגון חלב טמאה עם בשר טמאהוברע"א הקשה שגם בישול של תרי ד

  .צ"ע, ופיטחמיר ולכאורה מוכח שסובר שגם תרי דרבנן אסור, אלא אם נחלק שרק בתרי דרבנן שע"י בישול אוסר, ד

   

        מי שאוכל סעודה בשרית, האם מותר לו לשתות קפה עם תחליף חלב.מי שאוכל סעודה בשרית, האם מותר לו לשתות קפה עם תחליף חלב.מי שאוכל סעודה בשרית, האם מותר לו לשתות קפה עם תחליף חלב.מי שאוכל סעודה בשרית, האם מותר לו לשתות קפה עם תחליף חלב.. יייי
  האם יש חילוק בין כשיש מי שרואה אותו אוכל את הבשר, או שאוכל לבד. ....1111
        והאם מותר לשתות קפה כזה תוך ו' שעות מאכילת בשר. ....2222
  . וכן לחם המרוח עם מרגרינה האם מותר לאכול אותו ביחד עם בשר3333
  . וכן לחם המרוח עם חמאת בטנים האם מותר לאכול אותו ביחד עם בשר.4

  [רמ"א ס"ג וס"ד, ש"ך סק"ו, ביאור הגר"א סק"ח, כנה"ג הגהות ב"י ח', דרכ"ת סקמ"ה].

ה לא לב סויחלאכול בשר ביחד עם שתית קפה עם לדעת הרמ"א שבתרי דרבנן אין איסור משום מראית עין, ודאי ש י.י.י.י.
או עם  , ואפילו לאכול לחם המרוח עם חמאת בטניםוכ"ש לשתות אותו תוך שש שעות מאכילת בשרשייך לאסור, 

  מרגרינה, ואינו ניכר כל שוני מחמאה, מאחר ואוכל רק ביחד מותר. 
עמו  לאכול ואפילו לדעת הש"ך והביאור הגר"א שגם בתרי דרבנן גזרו, מ"מ כתב בכנה"ג [הגהות ב"י ח'] שזה רק

אינו י כל שיו לא מצאנו שגזרו, ולפי"ז מותר אפילו בסעודה בשרית עצמה לשתות קפה עם חלב צמחאבל לאכול אחר
ד, ים ביחמערבם יחד. וכן בדרכ"ת [סקמ"ה] הביא שאפי' במקום שיש לחוש למראית עין זה רק כשהמאכלים מעורב

לחם  ששונהלדון לחלק  אבל בזה אחר זה שכל האיסור בבשר בחלב רק משום המתנה לא מצינו שגזרו, אלא שיש
ם של דמאחר ועל המרגרינה אין ש ,לחם המרוח עם מרגרינה, מחימחלב צהמרוח עם חמאת בטנים וכן קפה עם 

כ דברים א", ואם נכון הולא דמי לחלב שקדים ששם חלב עליוומותר אפילו עמו ממש, אפשר שלא גזרו  ,חמאה כלל
ייך שם ולא ר שאין עליו שם בשר כלל, ואינו דומה לחלב שקדימש"כ לעיל [שאלה קודמת] לענין שניצל סויה, אפש

מאחר בינה דגבזה גזירה של מראית עין, וכן מי שבישל מרק פרוה שנראה כמרק בשרי אין עליו כל איסור לערב בו 
  .ובמהותו אין בו שום הגדרה של בשר לא נאמר בזה האיסור של מראית עין

  

  . כל קליפה, האם מותר לכתחילה לאוכלה עם בשרכל קליפה, האם מותר לכתחילה לאוכלה עם בשרכל קליפה, האם מותר לכתחילה לאוכלה עם בשרכל קליפה, האם מותר לכתחילה לאוכלה עם בשר    קנה תבנית ביצים ויש בה ביצה בליקנה תבנית ביצים ויש בה ביצה בליקנה תבנית ביצים ויש בה ביצה בליקנה תבנית ביצים ויש בה ביצה בלי. יאיאיאיא
  [פ"ת סקי"ב].

לה ר לאוכבפ"ת [סקי"ב] כתב שאם התרנגולת הטילה את הביצה כדרכה, והקליפה רכה, אפילו מצד המנהג מות יא.יא.יא.יא.
ם ג, האם בבשר, ויל"ע אם כשאין לה קליפה כלל שכשנמצאת במעיה חמיר טפי ואינו רק מנהג שלא לאכלו עם חלב

  כשכבר הטילה מותר לאכלה בחלב. וצ"ע. בכה"ג
  

                                                 
  עיין מש"כ בזה במנחת שלמה ח"א סימן ו' 5

לענין מי שבדרך ורעב או צמא מאוד, ורוצה לאכול או אפילו לשתות דברים המותרים במסעדות שמוכרים שם טריפות. עיין  6

  אגרו"מ או"ח ח"ב סימן מ'.
אלא שבפוסקים דנו לגבי דברים שנכרים לכל שאינו שייך לבשר בחלב, כגון שניצל סויה שמצוי מאוד, האם גם בזה יש את החשש  7

 של מראית עין. 



  .דיח בתוכם כלים של חלבדיח בתוכם כלים של חלבדיח בתוכם כלים של חלבדיח בתוכם כלים של חלביב. דלי עם מים רותחים שהיב. דלי עם מים רותחים שהיב. דלי עם מים רותחים שהיב. דלי עם מים רותחים שה
ורך האם מותר לו לערב אותם עם מים רותחים מדלי שהדיח בהם כלים של בשר כדי להשתמש בכל המים לצ .1

  שטיפת ריצפה וכדו'.
  יס"ב. לאשכבר כשהם עדיין יס"ב או  . האם יש הבדל אם מערבם2
  המים שהדיח בהם את הכלים היה בדרגת יס"ב, או לא היה.בין אם . האם יש הבדל 3
  . האם יש הבדל אם הכלים היו מלוכלכים בבעין, או רק לא היו נקיים.4
  לכתחילה לחמם שוב את המים לצורך השטיפה.האם מותר . 5
  ה, יד יהודה קצר סקל"א].[רמ"א, ש"ך סקי"ט, שפ"ד שם, פלתי סקי"ד, רע"א, יד אברהם, חידושי ההפלא 

בש"ך בשר, וכלים של  המים שרחצו בהםחלב עם כלים של ברמ"א מבואר שאסור לערב את המים שרחצו בהם  יב.יב.יב.יב.
  ותחים.[סקי"ט] כתב שזה רק אם הדיח תחלה את הכלים במים רותחים, וגם עירב את המים אח"כ כשהם עדיין ר

ש"ך לדעת השובשפ"ד [סקי"ט] הוסיף  דיח את הכלים בכ"ר ולא ע"י עירוי,וביד אברהם הוסיף שלפי"ז דוקא אם ה 
 "ש, אפי'כבתוך כ"ר, דאם עירבן רק לתוך ורותחים  כשהםכל האיסור לערב את המים זה רק אם מערב אותם ביחד 

 םבשרי רותחים אין מתבשלים ביחד, נמצא דלדבריהם בדעת הש"ך מים שנשארו מהדחת כלים חלבים ומהדחת כלים
  אין כל איסור לערב אותם אפילו רותחים אלא בתוך כלי ראשון וכדו'.

ב כת ,עיןכל זה רק כשהכלים אמנם אינם נקיים אבל אין עליהם ממשות בעין, אבל אם יש עליהם ממשות בש אלא 
 לן , אברותחים זה רק כשאין עליהם בעי ש"ך שהאיסור הוא רק אם הדיחם כשהםבחידושי הפלאה שכל מה שכתב ה

אח"כ  אסור ניםאם היה על הכלים לכלוך בעין אם אין במי הרחיצה ס' כנגד הלכלוך שע"ג הכלי, אפילו הדיחן צונ
  לערבם כשהם רותחים.

 ת המיםאאבל ברע"א הביא מהמנח"י דלא כהש"ך שאפי' הדיחם במים שאינם רותחים ואין היס"ב, גם אסור לערב 
יסור אלה יש י להנות ממנו, וכ"כ ביד יהודה [ארוך סקט"ו] שלכתחימפני שלכתחילה אסור לערב בשר וחלב צונן כד

  לגרום להנות מבב"ח דרבנן, ואינו אלא חומרא בעלמא.
  
  תחתית הגז שגולשים עליו מבישולים של בשר ושל חלב.תחתית הגז שגולשים עליו מבישולים של בשר ושל חלב.תחתית הגז שגולשים עליו מבישולים של בשר ושל חלב.תחתית הגז שגולשים עליו מבישולים של בשר ושל חלב.. . . . יגיגיגיג 

 רוצים לנקות אותו האם מותר לשפוך עליו מים רותחים. .1

 אין בעין.האם יש חילוק אם יש הצטברות של לכלוך בעין או ש .2

 והאם מותר לשפוך לפח אשפה שאריות של מרק בשרי רותח כשיש בפח שאריות של מאכלים חלבים.  .3

ק קת מרוכן כששורפים חמץ האם צריך להקפיד שלא יהיה שם שאריות של פיצה ביחד עם נקניקיות או אב .4
 בשרי

אותו בבשרי וחלבי ביחד וכן כיור חלבי ובשרי שיש להם צינור משותף ביחד, האם מותר לרחוץ כלים  .5
 שעה בשתי הכיורים.

 והאם מותר לכבס סינרים שיש עליהם לכלוך ושיירי מאכל של בשרי וחלבי. .6

  .[ס"ו רמ"א, ש"ך סקי"ח, וסקי"ט, פ"ת סק"ב, יד אברהם בסוף הסימן]

    

"כ וא ,יג. ברמ"א מבואר שאסור לחתות תחת קדירה של עכו"ם שיש לחשוש שמא יש בו בליעות של בשר וחלב
יו מים אסור לערות על ,מאחר ועירוי מבשל כדי קליפה ,בין מחלב ובין מבשרעל הגז א שגולש כשהרגילות הו

הטעם שרותחים ישר מהכד החשמלי, וכ"ש אם יש הצטברות של בעין של בשר וחלב, וביד אפרים הביא מהמנח"י 
 בתוכו,נתייבש הלחלוחית של המאכל ש שאין נזהרים מליקח מאפר של הקדירות ולערבם רותחים יחד מפני שכבר

  ולכן לפעמים אפשר שמדינא כבר אין עליו איסור בישול,
בפ"ת [סק"ד] מבואר שגם בישול לאבדון נחשב  ,צורת ומטרת הבישול הוא לאבדוןכאשר מנקים כל ואפילו ש 

קפיד גם בשריפת חמץ , ולפי"ז יש לה8בישול, וכ"כ בשו"ת חת"ס יור"ד סימן צ"ב ועי"ש מה שביאר בדברי הרמ"א
  שלא יהיה מעורב פיצה וכדו' עם שאריות של נקניקיות של בשר וכדו', 

המים  וכן מי שיש לו צינור משותף לכיור החלבי והבשרי, ומדיח באותה שעה בשתיהם כלים עם מים רותחים,
ירוי ע"י ע ומאחר וזהמתערבים עם לכלוך בעין או אפילו עם בליעות, ומבואר ברמ"א שאסור לערב את המים ביחד, 

יש היתר שנאמר מתערבין כשעדיין רותחין, ורק אם כאן גם אם הדיחן רותחים אסור, ו גם לפי מש"כ הש"ך שדוקא
גבינה  שיש בו שיירי לבןאפשר להקל, וכ"ש לערות מרק בשרי רותח לתוך פח אשפה  ,לאבדוןבזה שבישול הוא 

  לם ביחד ואסור.שבוכדו' שמ
ם ע"י שיירי האוכל יספיק להפגיש עליהם בעין של בשר ושל חלב אפשר שאסור, ורק אם וכן לכבס סינורים ש

חילה]. ול לכתעוד לפני ההרתחה, או שיש ס' [שלדעת  הרע"א ועוד כשזה לאבדון אין דין איסור ביט האבקות כביסה
  אבל ביד אברהם [בסוף הסימן] כתב שבישול בב"ח לאבדון אין עליו איסור בישול.

 לוף עור. לוף עור. לוף עור. לוף עור. קיקיקיקיעור עור עור עור חתיכת חתיכת חתיכת חתיכת או שנפל לתוכו או שנפל לתוכו או שנפל לתוכו או שנפל לתוכו     ,,,,נפל לו לתוכונפל לו לתוכונפל לו לתוכונפל לו לתוכונשאר לו דבוק ביד חתיכת עור מהבשר נשאר לו דבוק ביד חתיכת עור מהבשר נשאר לו דבוק ביד חתיכת עור מהבשר נשאר לו דבוק ביד חתיכת עור מהבשר הרתיח חלב הרתיח חלב הרתיח חלב הרתיח חלב . דיייי

 מה דין החלב לאכילה. )1

 והאם יכול לתתו לפועל נכרי או להניחו בחצר לבע"ח. )2

 מה דין החלב, והעצם.  וכן אם מצא שילד זרק לתוכו חתיכת עצם מיובש, )3

 חזר ונתרכך. מחמת הבישול שונה כאשר הדין והאם )4
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  .בסופו דובב מישרים סימן לעיין בזה בשו"ת  



בם וכן אבקה העשויה מעצמות ועורות שטוחנים אותם לגמרי עד שנהפכים לאבקה, האם מותר לער )5
  . , וכן אבקת קיבה המיובשת שנותנים בחלב לעשיית גבינהבמאכלים חלביים

  [שו"ע, ש"ך סקכ"ב, שפ"ד סקכ"ב וסקל"ג, פ"ת סקי"ט, וסקכ"א, יד יהודה כאן סקי"ז].  

        
ובש"ך [סקכ"ב] כתב  שפטור,כתב על המבשל, או האוכל, שליא, עור, גידים, עצמות, וכו'  בשו"ע [ס"ז] יד.יד.יד.יד.

לפי"ז אם נפל לתוך החלב  ,9שאיסורא מיהא איכא, ובשפ"ד [שם] פירש דברי הש"ך שאיסורא איכא על כל הסעיף
אפשר שלגבי זה לא נאמר שאיסורא מיהא  ,חתיכת עור ודאי יאסר, אבל אם נפל חתיכת קילוף עור שזה עור אדם

  או שאין עליו איסור בב"ח.   ,איכא
, וביד יהודה [ארוך סקי"ז] כתב שרק הגידים 10שגם עצמות קשים שנתבשלו בחלב אסור ,ובשפ"ד [שם] כתב

והעצמות יאסרו מפני שנבלע בהם טעם חלב, אבל החלב לא יאסר דלא קיבל טעם, אלא שלדעת הרמב"ן שהביא 
] שבב"ח כל שאין שניהם נותנים טעם זה בזה וכן מבואר במשב"ז סימן צ"ד סק"ד א [שו"ת קמא סימן ר"ז,הרע"

  אינם נאסרים כלל, ואפילו מדרבנן אינם נאסרים, א"כ א"א לומר כהיד יהודה שרק  העצמות יאסרו. 
"ל שכל קיי ,'ויד יהודה כתבו שהאיסור בכל זה הוא בין בישול ובין אכילה, אבל בהנאה לתת לבע"ח וכדו ובחכמ"א

  בב"ח שמותר מדאורייתא מותר בהנאה.
] וסקכ"א סקי"ט[שכל אלו אם מתרככים וחוזרים ליתן טעם אוסרים מדאורייתא, ובפ"ת   ,ובשפ"ד [סקל"ג] מבואר

  הביא בזה מחלוקת. 
אוי רמתרכך ונהיה ע"י הפעולות שנעשו בהם חוזר ואם אח"כ  ,ה מעצמות שטחנו אותם לגמריולכן לערב אבק

        לאכילה תלוי במחלוקת זו, ואפי' אם אינו מתרכך לכתחילה אסור לאכלו עם חלב.
 

                                                 
דלאו בכלל בשר באגרו"מ יור"ד ח"א ל"ז, ח"ב כ"ז, דן שאפשר שאין הכונה של הש"ך דאיסורא איכא גם על עור,  9

 הוא, אבל למעשה עכ"פ יש להחמיר כהפמ"ג.

בדרכ"ת סקק"ג הביא דעות שרק בעצמות רכים יש איסור, ועיין בזה באגרו"מ או"ח ח"ד סימן ע"ז, שו"ת אחיעזר  10

ת עצמו שו"ת מנחת יצחק ח"ג קמ"ז,  גם לענין שד"ח כללים ה' מערכת נ' כ"ד,, , וסימן ל"ג ד'ח"ג סימן ע"ג אות ה

 , ובציץ אליעזר ח"ו ט"ז, וכן דנו בזה לענין פילטר של מים העשוי מפחם של עצמותקשים יבישים, של בע"ח טמאים

   היתר או איסור, וכן כלי חרס שמיוצרים מתערובת של עצמות שרופים..




