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úåîå÷î éàøî
é óéòñ - æô ïîéñ
:äèéìôå äòéìá éðéãá íéììë äîë íéã÷äì ùé äæ óéòñ úðáä êøåöì
ìùåáîë ùåáë [à
ìëá úòôòôî äòéìáäå ,åãâð íéùù ïéà íà åøñåàå åëåúì åîòè èìåô àåäå ,åîò ìùáúð åìéàë åðéã øúéäá ùáëðù øåñéà
.ìåùéáá åîë ,øúéää
.[à"ñ ä÷ 'éñá íéøàåáî äùéáë éðéã] .ììë äùéáë ïéã ïéà ùáé ìëä íà êà ,çì øáã êåúá àìà äùéáë ïéà
:íéðôåà éðù ïéá íéîëç å÷ìéç ùåáë áùçééù ïîæä øåòéù ïéðòì
øåàä ìò åððúéù øåòéù ääù íà ùåáëë áùçð æ"ä ,õîåç åà [äçéìî é"ò àöåéä] øéö ïåâë ,óéøç øáãá ùáëð íà .à
1.çéúøéå
.úåòù ãë åéìò åøáòéù ãò ùåáë áùçð åðéà ïé÷ùî øàùá åà íéîá ùáëð íà .á
.[è"ñ ä÷ 'éñá íéøàåáî åìà íéðéã] çúåøë çéìî .á
.øúéäá òìáð øåñéàäå ,ãçé åìöð åìéàë íðéã øúéä íò çìîðù øåñéà
áúë à"îøäå .äôéì÷ éãë ÷ø øñåàù ùåçë øáã ïéáì åìåëá òôòôîù ïîù øáã ïéá ÷åìéç ùé ïéãä ø÷éòî ,äòéìáä úåîë ïéðòì
íå÷î úà óåì÷ì êéøö íéùéù ùé íà íâ íðîà] .íéùéùá øòùì ùé ïëì ,ïîù ïéáì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéàå úåéäù
.[íéùéùá ìèá åðéàå äôéì÷ä íå÷îì ÷ø òéâî øåñéàäå ,ïîù åðéà àîù òâîä
çìîä úåîë .â
ïéçìåîù øåòéùä åäæå] ,çìîä éåáéø úîçî ìëàð ìëàîä ïéàù åæë úåîëá çìî ïúéð íà àìà çúåøë áùçð çéìî ïéà ïéãä ïî
.çúåøë çéìî ïéà äæ øåòéùî úåçôá êà ,[åîã úà åðîî àéöåäì øùá
ïéçìåîù êøãë ,øúåé úèòåî úåîëá äçéìî óà áéùçäì åðì ùéå ,øáãá ïéàé÷á åðà ïéàã à"éã àéáä [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä íðîà
.çúåøë ,øùá úééìö êøåöì èòî
çúåø áùçééå çìîá ääùéù ïîæä øåòéù .ã
àìå çúåøë éåä æà çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë ïîæ øåòéù åçìîá ääùù éøçà ÷øù ,é"áä éøáãì ïééöù [æë ÷"ñ] ê"ù ïééò
.ãéî øñàð äçéìîáã [ò ñ"åñ] à"îøä éøáãì ïééö ê"ùäå .ïëì íãå÷
úòãì .[åîò ùáëð åà åîò çìîðù é"ò] äáé÷ä øåòî íòè òìáù äáé÷á àöîðä áìçä ïéãá äæ óéòñá å÷ìçð à"îøäå ò"åùä
äæá ïéà ãáòéãá êà ,áìçá áøòúî äæ íòèå äáé÷ä øåòî øùá íòè åá òåìáù íåùî áìç åá ãéîòäì øåñà äìéçúëì ò"åùä
åãéîòä íàù øáåñ à"îøäå .[è"ñ ìéòìãëå] ,ìåìö àåä íà óà àùøéô áéùç äáé÷ä êåúáù áìçäù øáåñ ò"åùäù ïåéë øåñéà
åãéîòä íà êà .ãéîòîä áìçä ãâðë ãîòåäù áìçá íéùéù ïéà íà ãáòéãá óà øñåà æ"ä ,øùá íòè åá ùéù ìåìöä áìçá
.àùøéô éåäã íåùî øñåà åðéà à"îøä íâ ùåø÷á
R úåøòäå íéøåàéá Q
 בכמה זמן יגיעו המים ]או המשקה, ומשערין בכמות הנוזל שיש בכבישה זו, כתב היד יהודה ]סי' סט ס"ק פד[ דמשערין באש בינוני.1
.[ ]ונראה שהכוונה אם יתנו אותם יחד עם האוכלין הנכבשים בהם.האחר[ לידי רתיחה אם יתנו אותם על האש
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úåîå÷î éàøî
ò"åùä úòã øåàéá
áúë ,[ì"ðä íòèî ùåø÷á øåñéà ïéà à"îøäì ïëå] ,àùøéô éåä áìçã íòèîå ãáòéãá øåñéà ïéà ò"åùä úòãìã àä øåàéááå
ïåðâñ áúë [àì ÷"ñ] ê"ùäå .[æë ÷"ñ] à"øâä ë"ëå ,àùøéô áéùç àùøéôá òìáðä øùáä íòè íâù íåùî àåäù äùî éëøãä
."øùá íòè åîò êéìåéù äðéáâä äùòð åðîîù øåîâ áìç íò ë"çà øáçúéùëì øåòä ïî äæ ùøô ìáé÷ù íòèá çë ïéàã" øçà
øùáä íòè úà êéìåäì ùøôá çë ïéàù òîùî [êùîäá] ê"ùá úàáåîä é"áä ïåùìîå ,áèéä äøåøá ê"ùä ìù åðåùì ïéàå]
.[íéãéîòîù áìçä íò åøáçìå
à"îøä úòã øåàéá
ãâðë íéùéù ïðéòá äîì äù÷äù [é ÷"ñ] æ"è ïééò ,ãéîòîä áìçä ãâðë ãîòåäù áìçá íéùéù ïðéòáã à"îøä áúëù äî ïéðòá
òìá æ"éòå äáé÷ä øåò íò çìîðù ìåìöä áìçä ë"àå ,äôéì÷ éãëî øúåé úøñåà äðéà äçéìî ù"àøäì éøäå ,ãéîòîä áìçä ìë
ö"àå ì"ðä äôéì÷ éãëä ãâðë íéùéù øòùì éã ë"àå ,[äáé÷ä øåòì êåîñ äéäù] åðîî äôéì÷ éãë ÷ø åìåë øñàð àì ,øùá íòè
à"îøä ë"ùî éôì äù÷ åæ àéùå÷ ïéàã [ë ÷"ñ] êåøàä ùåøéôá äãåäé ãéä áúëå .äáé÷ä øåòá çìîðù áìçä ìë ãâðë øòùì
úøñåà äçéìîù øáåñä ù"àøä úòãì ÷ø àéä àéùå÷ä àìà ,äôéì÷ éãë ÷ø àìå åìåë úøñåà äçéìîù ïéâäåð åðàã [è"ñ ä÷ 'éñ]
.ùåçëì ïîù ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã àäì ùùç àìå ,÷"ë ÷ø
àìà àîìòá äçéìîë äì ïðéðééã àì àëäã àåä éø÷éòä íòèäå ,íéðôåà äîëá à"îøä éøáã úà áùéé [óñëä úåãå÷ð] ê"ùäå
çéúøéå øåàä ìò åððúéù øåòéùá äîò çìîðù çìîä çëîå ,äáé÷ä êåúá ñåðë ìåìöä áìçäù ïåéë ,óéøç øáãáå õîåçá äùéáëë
.åìåë øñàðå äáé÷ä øåòá ùáëð äæä áìçä åìéàë æ"ä
ãâðë ãîòåäù áìçá íéùéù à"îøä êéøöäù ,äáé÷ä øåò íò äáé÷áù ìåìö áìç çìîðù à"îøä ìù øåéöáã óéñåäì ùé ãåò
íéùéù ãîòåäù áìçá äéäù ïôåàá èòåî äéä äáé÷ä øåòù äø÷îá óà àåä äæ ïéãù [ì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë ,ìåìöä áìçä
,äìéáð úéùòð äëéúç äæá ùéã íåùî íòèäå .äáé÷áù ìåìöä áìçä ãâðë ãîòåäù áìçá íéùéù ïðéòá àìà ,äæá éã ïéàã åãâð
ãîòåäù áìçá íéùéù ïðéòá äúòîå ,äìéáð äùòðå øñàð øåòä ãâð íéùéù åá äéä àìå äáé÷ä øåò íò çìîðù ìåìöä áìçäù
.äáé÷ä øåò íò çìîðù ìåìöä áìçä ãâðë
óéòñ ïî÷ìãëå] óìàá óà ìèá åðéàù ãéîòîä øáã éåäã ïðéøîà àìå ìåìöä áìçä ãâðë íéùéùá éâñã àäã [ì ÷"ñ] ê"ùä áúëå
áìçäù ïàë ìáà ,äìéáð úáé÷ øåòá ãéîòäù ïåâë ,åôåâî åøåñéàù øáãá àìà ãéîòîä øáã ïéã øîàð àìù íåùî åðééä ,[àé
ïéðòì åôåâî åøåñéà áéùç àì ,äøåúä ïî áìçá øùá ïéã åá ìç àìå ,åîò ùáëð åà çìîð ÷ø äáé÷ä øåò íò ìùáúð àì ìåìöä
.[åãâð íéùéù êéøöäì äìéáð úéùòð äëéúç ïéã åá øîàðù óà] ,ãéîòîä øáã ïéã
ìèá åðéà ë"â äøéùë äîäá úáé÷ øåòá ãéîòä åìéôàù ,éôè øéîçä éëãøîáù íäøáà ïá ù"øä úáåùúáã àéáäù ê"ùá ù"ééòå
úáåùúá íðîà] .ì"ðä äáåùúäë àìã [àé óéòñ] ì"éé÷ äëìäì êà ,ììë øåñà åðéà ãéîòîäùë íâ ãéîòî ïéã ì"ñã ,óìàá óà
.[ù"ééò ,åæ äáåùúì íâ ùùç èé ÷"ñ ù"úôá úàáåîä àô 'éñ ñ"úç
äìéçúëìã íåùî åîòèå ,ä"åà øôñá åøå÷î ,ïðèöéù ãò äáé÷ä øåò êåúá áìçä úà äìéçúëì úåäùäì àìù à"îøä áúëù äîå
,çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãëá ,øö÷ àåä äùéáëä ïîæ øåòéù óéøç øáãáå ,[åá ïéãéîòî éøäù] õåîçå óéøçë áìç êä ïðéðééã
.ä"åàä áúëù "ïðèöéù ãò"ã äæ øåòéù åäî øøáúð àì ïééãòå
.óéøçë ïåãéð äæ áìç ïéà ïéãä ø÷éòîù ïåéë äæá øåñéà ïéà ãáòéãáå
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ùáééúäù äáé÷ä øåò
éìáùä éøáãá åøå÷î ,àîìòá õòë àåäù íåùî åá åñéðëäù áìçä úà øñåà åðéà ùáééúäù äáé÷ä øåòã à"îøä áúëù äî
.[ãì 'éñ á"ç] è÷ìä
,ìëåà úøåúå øùá úøåú åðîî ò÷ô õòë øåòä ùáééúð øùàëù íåùî àåäã [åë 'éñ] äãåäéá òãåð ú"åùá áúë øúéää íòèá
'éñ á"ç] á÷òé úåáù ú"åùá íâã àéáä ïçìåùä éãá øôñáå .øåñéà ïäá ïéàù øâì äéåàø ïéàù äìéáðëå çøñðù øåñéàë ì"åäå
ïåéëã àìà ,øåñéàä ò÷ôð àì åîöò øåòäîã áúë [á ÷"ñ ã"ù â÷ 'éñ] â"îôäå .åøåñéà ò÷ô õòë ùáééúð øùàëã ,ïë áúë [ò
áúë â"îôäù ,íéîá áøòúðå äçîð øåòäù ïôåàá î"÷ôðå ,ììë íòè ïúåð åðéàå äèéìôå úéçåìçì åðîî úàöåé ïéà ùáééúðù
2.øåñéà äæá ïéà äøåàëì é"áåðä éôìå ,àåä øåñéà åîöò øåòä àäã ,åìëåàì øåñéàùé äæ ïôåàáã
ùáééúðù øåòë åðéã íà ùáééúðù øùá ïéãá
íâã àéáäù [àë ÷"ñ] ù"úô ïééòå .øñåà ùáééúðù øùá ìáà ,øñåà åðéà ùáééúðù øåò ÷øã áúëù [âì ÷"ñ ã"ù] â"îô ïééò
é"áåðäì ì"ñ áìçá øùá éðéã ïéðòì ÷øå] øúéäì êôäð åðéà ùáééúäù [äìéáð ïåâë] øåñéà øùáã øàåáî [åë 'éñ ã"åé] é"áåð ú"åùá
íâ àìà é"áåðäå â"îôäë àìã øàåáî [àë ÷"ñ ãé÷ 'éñ] ê"ùáã àéáäù ù"úôá ù"ééòå .[ùáééúäù øçà øñàéäì ìåëé åðéàã
.[øúåä õòë ùáééúðù íãã áúë ò 'éñ á"ç é"åáù ú"åùáå] .éáö úøàôú ú"åùá íâ è÷ð êëã ãåò àéáäå ,øúåä ùáééúäù øùá
ê"ùä ìù åîòèã [æø 'éñ ú"åù] à"òø áúëå .íéùáé íééòî éðáá åà øåòá ùîúùäì ïéà äìéçúëìã áúëù [âì ÷"ñ] ê"ù ïééò
ùùçä ìëå ,íòè úðéúð ïàë ïéàå øåòä ãâð íéùéù ùéù éëéäã à"òø áúë ïëìå ,áèéä ùáééúä àì àîù ùåçì ùéã íåùî àåä
ãéîòäì ÷ø øåñéàä úà ìèáì ïéåëúî åðéà íâå øåñéà éàãå ïàë ïéàù ïåéë ,øéúäì ùé äìéçúëì øåñéà ìèáîã íåùî ÷ø àåä
(â).áìçä úà
R úåøòäå íéøåàéá Q
 .2תוספת עיון
החזרתו לאיסור ע"י שריית העור שהתייבש במשקה
עיין פמ"ג ]ש"ד ס"ק לג[ שכתב דאם בישלו את העור שהתייבש או שרוהו במים כד שעות הרי הוא חוזר ונותן טעם ,וכ"כ בשו"ת חת"ס
]סי' פא[ המובא בפת"ש ]ס"ק יט[ .ולפי שיטה זו צ"ל דהרמ"א שכתב דין עור הקיבה שהתייבש איירי דוקא כשלא נכבש העור בחלב
למשך כד שעות ,וקצ"ע דהיה צריך להזהיר ע"ז.
גם בש"ך ]סי' קיד ס"ק כא[ משמע שאין הריכוך מחזירו לאיסורו ,עיי"ש שדן בכרכום שמעורבים בו חוטי בשר ,שכתב בתוך הדברים
דכיון שהבשר התייבש תו אין בו איסור וכדין עור הקיבה שהתייבש ,ועיי"ש שמבואר שזה גם באופן שאח"כ חזר ונהיה לח ,ועוד דהא
היו רגילים ליתן את הכרכום גם בתבשילים ,וא"כ מבואר דהש"ך לא חשש לומר דחוזר לאיסורו .וע"ע בפת"ש ]ס"ק כא[ שהביא אחרונים
המתירים גם אחר בישול.
ועיין בספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה דמאחר[ שדן לומר שנידון זה תלוי בטעם ההיתר של עור שהתייבש ,דאם הטעם משום שפקע
איסורו משעה שהתייבש כעץ א"כ לא יחזור ויאסר גם אם חזר ונתרכך ,וכעין מש"כ החוו"ד ]סי' קג[ באוכל שנסרח ואינו ראוי למאכל,
דפקע איסורו אף אם חזר ותיקנו לאכילה ,אך לפי הפמ"ג שהעור עצמו לא הותר רק שאינו נותן טעם ,כל שחזר וריככו י"ל דחוזר ונותן
טעם .ונמצא דהפמ"ג אזיל לשיטתו במש"כ דהבישול חוזר ואוסר ,משום דס"ל דהאיסור לא פקע כלל והייבוש רק גרם שלא יתן טעם.

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
'לטין
) (âהשימוש בג'לטין
כתב בשו"ת אחיעזר ]ח"ג סי' לג ס"ק ה[ דיש להתיר להשתמש בג'לטין המיוצר מעצמות נבילה שהתייבשו לגמרי .ועיי"ש שכתב ב'
טעמים להיתר ,והטעם השני הוא דהוי כמו עור הקיבה שהתייבש וה"נ עצמות אלו שהתייבשו אינן אוסרות.
אמנם יש אחרונים שאסרו את השימוש בג'לטין ,עיין שו"ת אג"מ ]יו"ד ח"ב סי' לב[ שכתב שהג'לטין הוא בגדר ספק איסור או שהוא
אסור מדרבנן ,וכן אסר הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל בשו"ת משנת ר' אהרן ]ח"א סי' יז[.
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àé óéòñ
úáé÷ øåòá ïéãéîòî ïéà :æè÷ óã

.äøåñà æ"ä íòè ïúåðá äá ùé íà äøéùë äáé÷ ìù øåòá ãéîòîä .æè÷ óã ïéìåç äðùî
.äìéáð

:úåëìä éúù åá íéøàáúîå ,[æ"èä úåøåñà úåìëàî è"ô] í"áîøá äëìäì å÷ñôðù ùâéî é"øä éøáãá àåä ò"åùä éøáã øå÷î
ìéèá àì óìàá åìéôà ãéîòîä øáã [à
.åæä äãîòääî åøöåðù úåðéáâä úåøåñà ,äìéáð úáé÷ ìù øåòá ïåâë øåñéà åá ùéù äáé÷ øåòá úåðéáâ ãéîòä íà
âð ììë] íãà úîëçäå [âé ÷"ñ æ"î] â"îôä åáúë êë ,ïðáøãî àìà äøåúäî åðéà óìàá óà ìèá åðéà ãéîòîä øáãù äæ ïéã
.[â"ìñ
[.äì óã] æ"ò 'îâá åæ àøáñì øå÷î à"øâä ïééö øáëå ,ïéòá àöîð àåä åìéàë áéùç ãéîòîä øáãäã à"áùøä áúë ïéãä íòèá
åèçùðù íéìâò úáé÷á äúåà íéãéîòîù íåùî ïøåñéà íòèã [:èë óã äðùîá] øîà òùåäé 'øã ,íéáëåë éãáåò úåðéáâ éáâ
àøåñéàì äéúéìã íåùî äéì øãäìã 'îâá åù÷äå ,äàðäá íâ ïúåà åøñà àì äîì ë"à ìàòîùé 'ø åúåà ìàùå ,äøæ äãåáòì
3.äéðéòá àøåñéàì äéúéàã ïàîë íé÷åî à÷ éîå÷åàã ïåéë åöøéúå ,äéðéòá
òìáù äøéùë úáé÷ øåò ïåâë] øåñéà òìáù íåùî ÷ø åîöò ãöî øåñà åðéà ãéîòîä øáãä íàã áúëù [äì ÷"ñ ã"ù] â"îô ïééò
.åîöò ãöî øåñà ãéîòîäùë ÷ø àåä ãéîòîä øáã ïéãã ,ãéîòîä øáã ïéã åá ïéà [äìéáð íòè
úåøåñà åøöåðù úåðéáâä ïéà ,áìçá øùá ïéãî åøñåàì åðàáå äøéùë äáé÷ øåòá áìç ãéîòä íàã àåä äæ óéòñá óñåðä ïéãä [á
.ãéîòîä øáã ìù àøîåç äæá ïéàå ,íòè ïúåðá àìà
åðàá íàå ,åîöò ãöî øåñà åðéà äøéùëä äáé÷ä øåòù íåùî àåä ,äæî úåçôá àìå øåñéà ùé íòè ïúåðá ÷øù äæä ïéã íòè
áìçá øùá äøåú äøñà àìã ,åðéà äæ ,åîöò ãöî øåñéà æ"äå áìçá øùá úáåøòú úøöåé äãîòää íöòù íåùî øåñàìå ïåãì
ïéà áìçá øùáä ìù íòè úðéúð øåòéù ïéàù àëäå ,øùáá íòè ïúåð áìçäå áìçá íòè ïúåð øùáäù åðééäå ,ìåùéá êøã àìà
.øåñà åðéàå ìåùéá êøã äæ
à"òø ú"åùá áúëå .øåñà æ"ä äìéçúëì î"î ,ãáòéãá úøñåà äøéùë äáé÷ øåòá äãîòää ïéàù óàã [æ"èä è"ô] í"áîøä áúë
,áìçä ìà äáé÷ä øåòî úèòåî äèéìô úàöåé äãîòää úòùáù ïåéëã ,äìéçúëì øåñéà ïéìèáî ïéàù íåùî íòèä [æø 'éñ]
áúëù äî à"òø ú"åùá ù"ééòå] .äìéçúëì øåñéà ïéìèáî ïéàã äæá ïðéøîà [íòè úðúåð äðéàù ïåéë áåøá äìéèá àéäù àìà]
4.[äæ ïéðòá
R úåøòäå íéøåàéá Q
 תוספת עיון.3
 ]כגון שעור הקיבה, כתב הכרתי ופלתי דזה אף שלא נתערבה שום פליטה מעור הקיבה לתוך החלב,בעיקר יסוד איסורו של דבר המעמיד
 דבכה"ג אין שיעור כבישה וממילא אין פליטה מעור הקיבה אל החלב[ ומ"מ הגבינות אסורות דסו"ס,לא שהה כד שעות בתוך החלב
.[ במהדורא תניינא. וכן מבואר בתוס' רי"ד ]ע"ז דף לה,הועמדו מכח נבילה
 ]ולגבי, מ"מ מתוך חריפותו וחוזקו הוא פולט משהו לתוך החלב,והיד יהודה כתב דאף כאשר עור הקיבה לא שהה כד שעות בתוך החלב
.[ דהוי דבר המעמיד,אותו משהו נתחדש דאף שיש שישים נגדו מ"מ אינו בטל משום חשיבותו
 תוספת עיון.4
 אזיל לשיטתו ]סי' צח ס"א[ שגם אנו סומכים על טעימת,הש"ך ]ס"ק י[ כתב דהשו"ע שכתב שהמעמיד בקיבת כשרה נידון בנותן טעם
 ובהגהת רע"א על השו"ע הקשה דמלבד טעם.[ ]משא"כ הרמ"א שנקט דלא סמכינן על טעימת קפילא נקט דמשערין בשישים,קפילא נכרי
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úåîå÷î éàøî
íøåâ äæå äæ ïéãá à"îøä éøáãá
úáé÷áå øúéä úáé÷á åãéîòä íàã ,êåøá åðéáø íùá áúëù [âìùú 'éñ] øùáä ìë ÷øô óåñ éëãøîä éøáã úà àéáä à"îøä
åáúëù [ïåòîù éáøìå ä"ã :çñ óã æ"ò] 'ñåúä éøáã úà àéáä [âé ÷"ñ] æ"èäå .øúåîå äãîòää úà íøåâ äæå äæã ïðéøîà øåñéà
æà åéìà óøèöî øúéääå ãéîòäì éãë øåñéàá ïéàù éëéä ÷øå ,â"æåæ øãâá äæ ïéàå øåñà æ"ä ãéîòäì éãë ãåçì øåñéàá ùéù ìëã
ùéùë óà äæù òîùîã ,øúåî æ"ä äãîòäá óúúùî øúéääù ìëù áúëù à"îøä ïåùì ìò æ"èä äîú ïëìå .øúåî â"æåæã ïðéøîà
.ãéîòäì éãë ãáì øåñéàá
åãáì øåñéàä ìù øåàùá ùé íàù éôè èåùô äæáå ,ïéìåç ìùå äîåøú ìù øåàùì íéñçééúî 'ñåúä éøáãã áúë [åì ÷"ñ] ê"ùäå
æ"ä ãéîòäì éãë ãåçì øåñéàá ùéù ìëã ïðéøîà äæá íâ íà ò"öá ê"ùä çéðä ãéîòî ïéã éáâì êà ,øåñà æ"ä ãéîòäì éãë
.[øåñàã æ"èì íéëñä ê"ùäã áúë â"îôäå] ,äãîòäá òééñîä øúéä ìù ãéîòî íâ ùé íà óà ,øåñà
øñåàã èåùô íòè ïúéì éãë øåñéàá ùé øùàëå ,ùîî íòè ïúåð åðééä õîçîã ê"ùä áúë ãéîòî ïéáì õîçî ïéá ÷åìéçä íòèá
é"ò íâ äìòôð äãîòääù ìëã ì"é äæá ,íòè úðéúðì ïéðò åðéàù ãéîòî ïéãá ë"àùî ,úáåøòúá íòè ïúåð øúéää íâ íà óà
.ãéîòäì éãë ãáì øåñéàä ìù ãéîòîá ùéù óà ,øúåîå â"æåæ éåä øúéä ìù ãéîòî
(ã).[éúìôå éúøëå ç"øô] äæá øåñàì íéðåøçàä åè÷ð àðéãìå

çô ïîéñ
à óéòñ
á"ò ãò 'åëå óñåé áø øîà .ã÷ óã 'îâ

.'åëå ïçìåùä ìò úåìòäì øåñàå 'åëå áìçá ìùáì øåñà øùáä ìë :â÷ óã äðùî
.äðùîä óåñá

äðéáâ åá ìëåàù ïçìù ìò øùá úàìòä ïéã
íäéðùî ìåëàì àåáé àîù ùùç íåùî àåäã [:â÷ óã] äðùîá é"ùø áúë ,äðéáâ åá ìëåàù ïçìåù ìò øùá úàìòä øåñéà íòèá
.ãçé íäéðùî ìëàé àîù íòèä áúë ï"øäå .äæî äæ íéòìåáå äæá äæ íéòâåð íäù é"ò

R úåøòäå íéøåàéá Q
 וכשהחלב הזה חוזר, דעור הקיבה בולע חלב ונעשה חלב זה אסור מדין בשר בחלב,עור הקיבה הנכנס לחלב יש לאסור מטעם נוסף
 משערין בכל, וכיון שאין אנו יודעים כמה חלב נבלע בעור הקיבה ויצא,ונפלט לחוץ הרי הוא אוסר את שאר החלב אם אין שישים נגדו
 וכתב. וא"כ גם להשו"ע לא יוכל קפילא נכרי לטעום ולהתיר, וחלב זה הוי תערובת מין במינו בשאר החלב ולא שייך לטועמו,עור הקיבה
 וממילא לא נכבש בתוכו ולא,היד יהודה ]ס"ק כא[ דיש ליישב דהש"ך איירי באופן שעור הקיבה לא שהה שיעור כד שעות בתוך החלב
 ואף שהיד יהודה שהובא בתחילת סעיף זה כתב שעור הקיבה משום חריפותא פולט מטעמו לתוך החלב.נבלע חלב בעור הקיבה כלל
. מ"מ אין הוא בולע מן החלב בפחות משיעור כבישה,אף בפחות משיעור כבישה

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
( תערובת אבקה העשויה מעצמות שחוקות בקמחã)
 והיא נועדה להעמיד את,בשו"ת מנחת יצחק ]ח"א סי' יא[ דן בדין קמח התופח מאליו שמעורבת בו אבקה העשויה מעצמות שחוקות
 וכתב שם דכיון שהמומחים מעידים שאין בכח האבקה הזו לבדה להעמיד את העיסה רק בצירוף חומרים נוספים שנועדו להעמיד,העיסה
. ועוד דהא אין מבטלין איסור לכתחילה, אך לכתחילה יש איסור גם בזוז"ג, לכן הוי זה וזה גורם ומותר בדיעבד,והם כשרים
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úåîå÷î éàøî
[:ã÷ óã] 'îâá òîùî ,ïðáøãî ÷ø øåñà áìçá óåò øùáù óà äðéáâ åéìò ìëåàù ïçìåù ìò óåò øùá úàìòä íâ åøñàã àäá
[é ÷"ñ æ"î] â"îôä .äøéæâì äøéæâ ì"æç åøæâ íéîòôìã ô"åëä øàéáå ,[à ÷"ñ] æ"èä àéáä êëå ,äøéæâì äøéæâ åøæâ äæ ïôåàáù
øîåì åúðååëù â"îôä øàéáå ,äîäá øùá úìéëàå úàìòä åèà óåò øùá úàìòä åøæâù áúëù [àëä ìáà ä"ã] é"ùø ïåùì àéáä
.åðîî ìëàé éàãåá äîäá øùá äìòé íàù ,àéä äøéæâ àãç äìåëã
.éøùá ìéùáú ÷ø ùîî øùá äìòî åðéàùë íâ øîàð äæ øåñéàã ïçìåùä êåøòá áúë
àîù ,äðéáâ ìëåàù éî ãéì úåòù ùù êåú áùé àì øùá ìëàù éîã áúëù á÷òé úéá úáåùúî àéáäù [á ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééò
.äæá íéøäæð éúéàø àìù â"îôä ÷éñä íðîà (ä).äðéáâ ìåëàì åì øåñàù åðòéãåé ë"àà ,ìåëàì åì ïúé
ìù øúéä øîàð àìã åîòèå ,øùáäî ìëàé àìù åéìò çéâùéù øîåù úãîòä éðäî àì àëäã êìîä ïâ øôñ íùá à"òø áúë
ïéðòìå ,úåèäì àåáé æàå øðä øåà ääëé àîù ÷ø àåä ùùçäù ,äèé àîù úáùá øðä øåàì äàéø÷ úøéæâá àìà øîåù úãîòä
.øîåù éðäî àì ïîæä ìë êùîá úéøéãú äøéîù êéøöù íå÷îá ìáà ,øîåù éðäî äæ
åéìò ìëåàù ïçìù ìò ïéøåñéà øàù úàìòä ïéã
åðîî íéøàåáîù [á ÷"ñ] ê"ù ïééò ,ïéøåñéà øàùá íâ øîàð åéìò ìëåàù ïçìåù ìò íéìëàî úåìòäì øåñéàä íà ïåãéðä éáâì
:íéììë äîë
øáãá óà äøéæâ ùéù åðîî òîùîã íééç úåçøà øôñë àìãå ,ï"øä ù"îëå åéìò ìëåàù ïçìåù ìò äìéáð øùá úåìòäì øúåî [à
.[ïî÷ì ïééòå ,åéìò ìëåà ìàøùéù ïçìåù ìò çðåîä õîç ïéðòì éøééà ç"àä] .øåñéà
åîöòá ìëàîäù ïåéëã äæá øàéáå ,åðîî øåãð àåäù ìëàî åéìò ìëåàù ïçìåùä ìò úåìòäì ïéàã ù"àøäî ê"ùä ÷ééãîå [á
.äéðéî éìéãá àì øúåî ò"ôá ãçà ìëù ïåéë ,äæá åøæâù áìçå øùáì éîã ïëì ,øåñà åøãð ììâá ÷øå øúåî
àåä ÷åçø åäùîá õîçã ïåéëã ,õîçã àøîåç íåùî íòèäå ,ïçìåùä ìò úåìòäì øñà à"áùøäù ê"ùä àéáä õîçä ïéðòìå [â
íåùî íòèä áúëå ,äæá íéøäæðù äàø àìã áúëå æ"ò ÷ìç åîöòá ê"ùä ìáà ,ìàøùé ìùá éåâ ìùî ãçà øåøéô áøòúé àìù
.ïðéùééç àì éàä éìåëå äøéæâì äøéæâ éåäã
íòèä áúë äãåäé ãéäå ,äìéëà åèà äàìòä åá åøæâù ë"ë øåîç åðéà øùá øçà äðéáâ úìéëà ìù äæ øåñéàáã åúðååë äøåàëìå
.çúåø ñôìéàá äìòé àîù ùùç ïéà øùá åéùëò ìëåà åðéàù äæ ïôåàáã íåùî ,ì÷äì
õîç íâã è÷ð á÷òé úçðî øôñáã àéáäù á ÷"ñ ã"ù â"îô ïééòå] ,äéðéî éìéãáã äìéáð øùáë áùçéäì êéøö äéä äæ éìåì êà
.[äðùä ìë åá íéìéâøù ïåéë äéðéî éìéãá àìã øåñéà áùçð
ìéâøå ,íãàä äéçé íçìä ìòù ïåéë éôè øéîçäì ùéù ê"ùä áúë ,[õîç íçì ð"à ,äìç ùéøôäù ïåâë] øåñéà ìù íçì ïéðòì [ã
.éôè ùåçì ùé åá
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
( העלאה על השולחן אחרי שגמר לאכול בשר אמנם עדיין עסוק בסעודהä)
 דנראה דאף מי שעדיין עסוק בסעודה אלא שסיים את אכילת הבשר ואוכל עכשיו שאר,[עיין בספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה חיה ועוף
. מותר להעלות על השולחן גבינה ולא גזרינן בזה,מאכלים
 ולא,עוד הביא את דברי הכנפי יונה והתשובה מאהבה שכתבו דמי שאכל בשר מותר להתעסק תוך שש שעות בהכנת מאכלי גבינה
 ועוד דיש, והטעם כדלעיל דעיקר איסור אכילת גבינה תוך שש שעות לבשר אינו חמור כ"כ ולכן אין לגזור בזה,חיישינן שמא יאכל מהם
 אך הוסיף דבאותן מאכלים שהדרך הוא שהמתעסק בהם אוכל, גם ביד אפרים כתב כן.ראשונים שלא הצריכו כלל המתנת שש שעות
. שמא איידי דטריד בעבידתיה יבוא שיאכל מהן,מהם בשעת ההתעסקות יש להימנע מזה
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úåîå÷î éàøî
á óéòñ
:ç÷ óã äðùîä ãò 'åëå ïéàðñëà éðù øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø :æ÷ óã äðùî
äæ úà äæ íéøéëîä íéðùá øëéä ïéã
ãçà íãàá àåä øåñéàä ø÷éòã ,à÷åãá äðéà äæ úà äæ íéøéëîä íéðùá àìà åøæâ àìã ò"åùä ïåùìã íãà úîëçä áúë
íãà éðá éðùá íâ àåä äæ øåñéàã óñåð äæ óéòñáå .[à óéòñ] ìéòìã íéðéãä éèøôëå ,øùá ïçìåùä ìò äìòé àìù äðéáâ ìëåàä
5.äæ úà äæ íéøéëî íä íà
éðùä ìò ãçà íéãéô÷î êà ,íéøéëîä íéðù ïéã
÷"ñ] ê"ùäå [á ÷"ñ] æ"èä åîéëñä ïëå ,åøñà ò"åùäå øåèä ,äæ ìò äæ íéãéô÷î êà äæ úà äæ íéøéëîä íéàðñëà éðù ïéðòá
.íðéàù åîë æ"ä íéãéô÷î íàã ,íéãéô÷îå íéøéëîã êééù àì íéçà íðéàù à"ðá éðùáã áúëù ì"ùøäîäë àìã [á
ù"àøá øàåáî ïëã ,øúåîã èåùôå äæ úà äæ íéàðåù íä éøä äæî äæ äàðä åøãð íä íàù [á ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë íðîà
.[á ÷"ñ] ê"ùá àáåîä
íâå ,øëéä éðäî àìå øåñà æ"ä úçà äàöåä íéùðà éðùì ùé íàã åáúëù øåèá íéàáåîä à"éä úòã úà ììë àéáä àì ò"åùä
íéøéëîù ìëã 'ñåúá ù"ééòå ,(:æ÷ óã) ïéìåç 'ñåúá î"é àéä åæä äèéùä øå÷î] .åæ äèéùë å÷ñô àì [ä ÷"ñ] ê"ùäå [â ÷"ñ] æ"èä
ó"éøäù àéáäù (âò÷ 'éñ) ç"åàá é"áá ïééòå .øëéä ìù øúéä íåù 'îâá øëæð àì åæ äèéùìå ,úçà äàöåä íäì ùéë éåä æ"àæ
íðîà ,'ñåúá î"éä úèéùë í"áîøäå ó"éøäì ì"ñã äæî ãåîìì äöøå ,úåñéôú 'áì úçà äñéôú ïéá ììë å÷ìéç àì í"áîøäå
.[ì÷äì âäðîäù é"áä íééñ
íéôñåð íéùðà íîò íéìëåàùë ïéãä
íéøåàéá] ïçìåùä éãá øôñáå .ì÷äì ùé íéôñåð íéùðà íäîò íéìëåà íàù ïéîéðá úàùî ú"åù íùá àéáäù [ã ÷"ñ] ù"úô ïééò
ïàë ïéà íäîò íéøçà íéáùåé íàã ïðéøîà äæáã ,äãð åúùàá úå÷çøä éðéã ïéðòì àìà á"îä øéúä àìã øéòäì áúë [íà ä"ã
.øúéä åðéöî àì áìçá øùáã ä÷çøä ïéðòì ìáà ,áåøé÷
R úåøòäå íéøåàéá Q
 תוספת עיון.5
]כגון שהניח דבר מפסיק בינו לבין הבשר[ באדם אחד או דהיכר מהני רק בשנים האוכלים
אם מהני היכר ]כגון
 וע"ע בספר בדי השולחן ]ציונים. וכך הביא הדרכ"ת ]ס"ק יח[ בשם כמה אחרונים,עיין בחידושי ההפלאה שכתב דלא מהני בזה היכר
[ דמבואר דהא דבשני אכסנאין מהני היכר הוא משום. ושורש הדין הוא בסוגיא שבת ]דף יג,ס"ק לב[ שכתב דכן נראה מלשון הראב"ן
. ולפי"ז באדם אחד לא מהני שינוי, פירוש שיש שני בנ"א שיזכירו זה לזה,"דאיכא נמי "דיעות
 דאם אוכל מאכל אסור בלא"ה בדיל, ]כגון שהנכרי אוכל גבינה כשירה,ובאוכל עם נכרי והם מכירים זה את זה ואין מקפידים זה ע"ז
 אמנם בספר בדי השולחן הביא. כתב בחידושי ההפלאה דיש לאסור כיון שהנכרי לא יזכיר לישראל שלא לאכול מהגבינה שבידו,[מיניה
 וכן משמע בשו"ת הרשב"א המובא בב"י,שבספר ארחות חיים המובא בב"י ]או"ח סי' תמ[ מבואר דהפסק מפה מהני בנכרי האוכל חמץ
.[ וכן מבואר במשנ"ב ]שם ס"ק יח,שם
.[ ודלא כהפלאה שהובא לעיל,]יש לעיין אם לפי סברא זו דמהני היכר בנכרי ה"נ מהני היכר גם באוכל לבדו
. וזה אוכל בשר וזה חלב,ועיין בספר בדה"ש ]ס"ק יד[ שנסתפק כעין זה אי מהני היכר באוכל עם קטן על השולחן
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úåîå÷î éàøî
:íéìëåàä ïéá øëéä éðéã
ãçà ìëì äôî ìù øëéä
ïéòëá ÷ø àåä øåñéàäù 'îâá øàåáîù ïåéëã åáúëù [ë 'éñ ç"ô] ù"àøáå [ïéòë ä"ã :æ÷ óã] 'ñåúá àåä øëéä ìù ïéãä øå÷î
6.úåñéôú 'á ïéòë éåäã ,ò"ôá äôî ìò ãçà ìë ìëåà íà éðäî ïëì ,úåñéôú éúù ïéòëá àìå úçà äñéôú
.øëéäì "íäéðéá" äöéçî ïéùåòù ù"àøä ïåùìëå ,íéìëåàä éðù ïéá úåéäì êéøö ïçìåùä ìò ïúéðä äæ øëéä
íäéðéá ä÷çøä øúéäå úô åà úòáè ,úçìö é"ò øëéä
.úö÷ äåáâ õôç àäéù ïðéòáã øàåáî íé÷ñåôáù ïåéë ,øëéä úåùòì éãë úòáè åà úçìö íäéðéá ïúéì éðäî àìã äãåäé ãéä áúë
ïðéòáã ä"åàä íùá (à ÷"ñ) î"ãä àéáä ïëå ,÷ñôä áéùç äáåâ ÷ñôäã ñéìå÷øî éáâ 'îâä úà åàéáäù (:æ÷ óã) 'ñåúá ïééò]
.[(ã ÷"ñ) æ"èä úàæ àéáäå ,úö÷ íéäåáâ ï÷ð÷ åà äøåðî
àéä íà ÷ø äæ íäéðéá øëéä úåùòì àéðäîã úôã ,áúëù ùåáìä íùá äãåäé íçì úéáä éøáã àéáäù [ç ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééò
úôá éøééîã òîùîå ,øëéä éåä àì úôä ïî íéìëåà íàã áúë éøäù ,ïë òîùî àì à"îøä ïåùìîã áúë â"îôäå .äîéìù úô
.äîéìù äðéàù
äîî ìåëàìå åãé èåùôì ãçàä ìåëé ïéàù ïôåàá äæî äæ íé÷çåøî íéáùåé íàù ì"ùøä íùá ç"áä íùá [â ÷"ñ] ù"úôä áúë
.øëéä éìá óà øúåî æ"ä ,åøéáç ìëåàù
ãçà ñåëå úçà úôî äìéëàå äééúù ïéãá
ììë] øúéäå øåñéà øôñá íâ àáåäå ù"àøä ìò é"øùà úåäâäá àåä ïéãä øå÷î ,ãçà éìëî úåúùì àìù øäæéäì à"îøä éøáãá
.äæá åøäæé íé÷åìç úåðçìåù éðù ìò ïéìëåà åìéôàã ä"åàá ù"ééòå ,úåøéäæ ÷ø àðéãî øåñéà ïàë ïéàù íðåùìî òîùîå ,[ãé 'éñ î
.ìéòåî æ"ä äééúùì äééúù ïéá ñåëä åçéãé íàã ì"ðä ä"åàá øàåáî ãåò
.úôá íé÷áãð ìëàîä éøééùù íåùî úçà úôî åìëàé àìù ïëù ìëã [çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë
,øùá åà áìç ïëåúì ìôð àîù ùåçì ïéàå äìòîìî úåøåâñ ïäù ïôåàá óà ,áìçìå øùáì úåãøôð úåéçìîá ùîúùäì àåä âäðîä
.ìëàîä úéðåðîùî õåçáî çìîä ìò ÷áãðù éåöîã íåùî íòèäå
.[èô 'éñ óåñ] ïìäì íéøàåáî áìçå øùáá ä÷çøäå úåøéäæ ìù íéôñåð íéðéã

èô ïîéñ
à óéòñ
áø äéðéî àòá .ä÷ óã .óåò ä"ã íù 'ñåú .éâéìô àìå àãç øîà øî .ä÷ óã ãò 'åëå àáà 'øã äåîç àøâà àðú :ã÷ óã 'îâ
.àðìéëà àúéøçà àúãåòñì ãò 'åëå ïðçåé éáøî éñà
R úåøòäå íéøåàéá Q
' ולכן כתב בספר יד אברהם שאם רגילים לאכול בב, שורש היתר זה הוא משום שיש בזה שינוי והיכר ועי"ז לא יבואו לאכול זה מזה.6
 דאי,[ גבי אבני מרקוליס. וכן אם מפסיק ביניהם לחם או קנקן ה"ז נחשב כעין ב' תפיסות וכמבואר בגמ' ע"ז ]דף נ.מפות אין זה מועיל
.מפסיק גובה בין האבנים ה"ז כעין ב' תפיסות
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úåîå÷î éàøî
íäéðéá äðúîää ïîæå ,øùá øçà áìçå äðéáâ úìéëà ïéã
:øùá øçà [á"öåéëå áìçå] äðéáâ úìéëà ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
ïî àéä åîöò ìò àá÷åò øî øîàù äãåòñì äãåòñî äðúîääå ,úåòù 'å ïéúîäì êéøöã [ç"ëä à"ëàî è"ô] í"áîøä úòã [à
7.ïéãä
ä÷ñôää øåòéù úà ïéúîäì êéøö ïéàã [àúãåòñì ä"ã .ä÷ óãá àåä ïëå] ïåùàø ùåøéôá åáúë [óåò ä"ã :ã÷ óã] 'ñåú [á
àìã ,àúéøçà äãåòñë áéùçã ,äðéáâ ìåëàì äúòî ìåëé æ"îäá êøéáå ïçìåùä ÷ìéñù ìë àìà ,äãåòñì äãåòñ ïéá äìéâøä
.ïðáø âåìô
àá÷åò øîå .äãåòñ äúåàá åìéôà øùá øçà äðéáâ ìåëàì øúåî ,åéô çð÷îå åéãé ìèåð íàã [íù 'ñåúá] â"äáäå ú"ø úòã [â
.äéä ò"ò øéîçî ð"à ,çåðé÷å äìéèð éìá åðééä úøçà äãåòñì ïéúîäì øéîçäù
çðé÷ íâå æ"îäá êøéáå ïçìåùä ÷ìéñá éâñã à"éã àéáä à"îøäå ,úåòù ùù ïðéòáã í"áîøä úòã úà ÷éúòä ò"åùä :äëìäì
ïéúîäì ïåëðã à"îøä ÷éñäå .[ïìäì äæ âäðî øåàéá äàøå] ,êøéáå ÷ìéñ íò ãçé äòù ïéúîäì àåä èåùôä âäðîäã óéñåäå .çéãäå
8.äðéáâ ïéáì øùá úìéëà ïéá úåòù 'å
:í"áîøäå é"ùø å÷ìçð øùá úìéëà øçà äðúîää íòèá
.åîòèá êéøàîå äôá ÷áãð àåäå ïîåù àéöåî øùáäù íåùî àåäã áúë [øåñà ä"ã .ä÷ óã] é"ùø .à
åú ïåãéð åðéàå äæ øùá ìëòúî úåòù ùù øçàå] ,íééðéùä ïéá ñðëðù øùáä íåùî àåäã áúë [ç"ëä è"ô] í"áîøä .á
.[øùáë
:àøîåçå àìå÷ äèéù ìëá ùéã [à ÷"ñ æ"î â"îô ïééò] íé÷ñåôä åáúëå
,ïîåù àéöåî øùáä ïéà àãéøâ äñéòìáã ì"ñã] ,ïéúîäì ö"à [÷åðéúì ñòåì ïåâë] òìåá åðéàå ñòåìäã øåèä è÷ð é"ùø úòãì .à
.íééðéùä ïéá øùá ñðëð éøäù ïéúîäì êéøö í"áîøäì êà ,[òìåáá ÷ø
ïéá ïîåù øééúùî àì éøäù ïéúîäì ö"à í"áîøäì êà ,åéôá ÷áãð ïîåùä íòè éøäù ïéúîäì êéøö é"ùøì ,ïîåù ìëåàä .á
.íééðéùä
,÷åðéúì ñòåìù ïåâë òìåá åðéàå ïîåù ñòåìù éîã [à ÷"ñåñ æ"î] â"îôá ïééòå ,úåèéùä éúùë øéîçäì åáúë íé÷ñåôä :äëìäì
êéøàî åðéàã ì"ñ â"äëáå ,ïîåùä úà òìá àì éøäù ,í"áîøäì ïéáå é"ùøì ïéá úåòù 'å ïéúîäì êéøö äéä àì ð"îî ïéãä ïî
ìàøùéå âåìô àì íåùî äæá óà úåòù 'å ïéúîäìå øéîçäì ùé î"îã áúë êà ,íééðéùä ïéá øàùðä øùá ïàë ïéà íâå åîòèá
.íä íéùåã÷
,ììë ñòì àìå èìôå øùáä úà íòè ÷ø íà íðîà .úåòù ùù ïéúîäì êéøö øùá ìù úèòåî úåîë ìëà åìéôàù äàìôää áúë
.ììë âééñå øãâ äæá ïéàå ò"åëì ïéúîäì êéøö ïéàù øâåì÷ ù"øäî úåäâäá áúë

R úåøòäå íéøåàéá Q
 וכיון שסעודת, המקור לשיעור ו' שעות נתפרש בלח"מ שם וכן בבהגר"א ]כאן[ דהוא שיעור ההמתנה מסעודת הבוקר לסעודת הערב.7
.ת"ח היא בשעה השישית נמצא שיש שש שעות בין סעודה לסעודה
 ולשיטת ר"ת, שהרי לשיטת תוס' דבעי סילק ובירך לא מצינו שיצטרך קינוח והדחה, כתב היד יהודה דהרמ"א הרכיב כאן ב' שיטות.8
.ובה"ג שהצריכו קינוח והדחה א"צ סילק ובירך
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úåîå÷î éàøî
õé÷áå óøåçá äðúîää ïîæ
íéîéäù óøåçá ïëì ,äãåòñì äãåòñ ïéáù ïîæä ùøôäî òáåð úåòù ùù ìù ä÷ñôää øåòéùã ïåéëã [å ÷"ñ] ùãç éøôä áúë
.úåéðîæ úåòù ùù øåòéùë ,úåçô àìà úåîéìù úåòù ùù ïéúîäì ö"à íéøö÷
ë"à ,ìëåòîë äæ øåòéùá áùçð íééðéùä ïéáù øùáäù äæî òáåð úåòù ùù ìù øúéääù ïåéëã ,æ"ò ÷ìç éúìôå éúøëä íðîà
.óøåçì õé÷ ïéá ÷åìéç äæá àäéù øáúñî àì
úåòù ùù ìù ïîæä áåùéç
íéùåã÷ úòãá ïééòå .äöçîå úåòù ùîç ïéúîäì íéìé÷îä ùé æ"éôòå ,"úåòù ùù åîë" ïéúîäì êéøöã áúë [ç"ëä è"ô] í"áîøä
áúëù [åè 'éñ á"ç úåáåøòú úåëìä] ìàéðã éãåîç øôñî àéáä [å ÷"ñ] ú"ëøãä íðîà ,úåòù ùù êøòá àåä øåòéùäù áúëù
.úåîéìù úåòù ùù ïðéòáã òîùî íéðåøçàäå à"îøäå ò"åùä éøáãîã ,èòî ùã÷î øôñá áúë êëå ,úåîéìù úåòù ùù ïðéòáã
äòù ïéúîäì à"îøá àáåäù âäðîä øåàéá
÷ìéñù øçà ãéîã 'ñåú úèéù ìò êîñð åø÷éòå ,øå÷î äæ âäðîì ïéàù áúëù é"àøäî éøáã úà àéáäù [á ÷"ñ] æ"èá ïééò [à
.äçãäå çåðé÷ íâ êéøö äæ âäðî éôìã èåùôã æ"èä áúë æ"éôìå .äòù ïéúîäì åøéîçäù àìà ,äðéáâ ìåëàì éàùø æ"îäá êøéáå
.[à"îëçä ë"ëå ,äçãäå çåðé÷ åìéôà ö"à äæ âäðîìã úàèç úøåúäîå (ã ïéã) ä"åà øôñî àéáä (æ ÷"ñ) ê"ùäå]
.ìåëéò úìéçú øåòéù àåä äòùã [è ÷"ñ ãô÷ 'éñ ç"åà] à"âîá øàåáîù äî é"ôò àåä âäðîä íòèã áúë éúìôå éúøëä [á
.[ùîåçå äòù úåçôä ìëì åðééäå ïéìéî 'ã øåòéù áúëã à"âîá ù"ééò]
äðéáâå øùá ìåëàì ïéàã [âò÷ 'éñ ç"åà é"áá àáåä] íéèôùî úùøô øäåæä éøáã ìò êîñð âäðîäã áúë [å ÷"ñ] à"øâä [â
.úçà äòùá åà úçà äãåòñá
.úåòù ùìù ïéúîäì àåä úåîå÷î äîëá âäðîäù åãøô ãåã éáøì ãåãì øåîæî øôñ íùá àéáäù [å ÷"ñ] äáåùú éëøãá ïééò
éã äæ øåòéùá íâ ïëì ,äãåòñì äãåòñ ïéá úåòù 'â ÷ø ïéðéúîî íéîòôì øö÷ íåéäù óøåçáù ïåéëã ,äæ âäðîì íòè áúëå]
.äéðîøâ éàöåéî úåìéä÷ äîë íéâäåð ïëå ,[õé÷á óà ïéúîäì
(å).úåòù äæéà ïéúîäì ïéìé÷î ùéù [é"ñ æë÷ 'éñ] à"ééçá ò"òå

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
 ובישן אחרי אכילת בשר,( הזמן הראוי להמתין לכל הדעותå)
 שגם הנוהגים להקל,עיין בספר קיצור שולחן ערוך על הלכות בשר בחלב ]להגר"א פפויפר זצ"ל[ שכתב בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל
.בהמתנת שעה אחת או שלש שעות ראוי להם לשנות מנהגם ולהמתין שש שעות
.בספר דעת קדושים וכן במקדש מעט ]ס"ק ב[ כתבו דאם ישן אחר אכילת הבשר רשאי לאכול גבינה אחרי כן אף לפני שעברו שש שעות
.ובקובץ מבית לוי ]יו"ד[ הביא בשם הגר"ש ואזנר זצ"ל דלא קיי"ל כן להלכה

בירך על מאכל חלב תוך השש שעות
 כתב בדרכי תשובה בשם ספר זכור לאברהם דאם כבר עברו ד' שעות והוא,מי ששכח ובירך על מאכל חלב תוך ו' שעות מאכילת הבשר
' והביאו בשדי חמד באסיפת דינים ]מערכת בב"ח סי, סומך בדיעבד על שיטת הפר"ח שבחורף די בד' שעות וטועם מעט,בימות החורף
 ובשו"ת תשובות והנהגות ]ח"ב סי' שפט[ כתב דלפי"ז י"ל דה"ה אם עברה שעה אחת יכול לסמוך בדיעבד על מנהג הרמ"א דדי.[יב
.בשעה אחת וטועם מעט
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úåîå÷î éàøî
úåòù ùù åøáò íà ÷ôåñîä
ãò ïéúîäìå øéîçäì êéøöã [ïîéñä ùéø] äãåäé ãéä úòã ,úåòù ùù åøáò íà ÷ôåñî íàã àéáäù [ä ÷"ñ] äáåùú éëøã ïééò
øôñî åéøáã óåñá àéáäù ù"ééòå ,ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã íåùî ïðáøã à÷éôñ ãöî ïéìé÷î ïéàå ,úåòù ùù éàãåá åøáòéù
íåùî íîòè ø÷éòå ,äæá åì÷äù íéðåøçà éðù úòã àéáä ãåò .äæá ì÷äì ããöîù áéùîå ìàåùä ìòáì úòã óñåéå ìåàù éøáã
.úçà äòùá ì÷äì äéä âäðîäù àéáä à"îøä àäã ,ñ"ñ ïéòë éåäã
úåòù ùùä ïîæ úìéçú
ãò øùáä úìéëà óåñî àìà ,øùáä úãåòñ úìéçúî úåòù ùù úåðîì íéìé÷î ïéàã øîåì êéøàäù äááøî ìåâã úäâäá ïééò
øùáä úìéëà óåñî ïéðåî íà ,íéìëàî øàù ìëà øùáä éøçà íà ïéãä äî àéãäì åéøáãá ùøôúð àìå] .äðéáâä úãåòñ úìéçú
éìëàîá äãåòñä úà ìéçúä íà äðéáâä úãåòñ ïéðòì íâ ë"àå ,øùáä úìéëà óåñî ïéðåîã òîùî úö÷å ,äãåòñä óåñî åà
úãåòñ óåñî úåòù ùù ïéðåîã àìà ,ïë àì áúë [ã óéòñ] ïçìåùä êåøòä .[äðéáâä úìéëà úìçúä úòùî àìà ïéðåî ïéà äååøô
àìù ì"ùøäîä íùá ê"ùä úåòîùîî àéáä [ääùéù ä"ã íéøåàéá] ïçìåùä éãá øôñáå ,[äååøô éìëàîá ìéçúä íà óà] øùáä
.åéøáãë
äìåçì äðúîä ïîæ
íâå äçãäå çåðé÷ íâ äùòéå ,ïåæîä úëøáå äòù úðúîäá ì÷äì ùé úö÷ äìåç êøåöìã áúëù [â"éñ î ììë] íãà úîëçá ïééò
(æ).äðéáâ ìëàéù íãå÷ åéðéù èèçé íâã à"îëçä óéñåäå .åéãé ìåèé
ïè÷á äðúîä éðéã
íà ,êåðéçì òéâä àìù ïè÷á óà ïåãì ùé ãåò .êåðéç ïéãî ,êåðéç ìéâì òéâäùî úåòù ùù ïéúîäì ïè÷ áééçì ùé íà ïåãì ùé
[:çò óã] àîåé 'îâá åðéöî àñéâ êãéàîå .[úåøåñà úåìëàî ïè÷ì ïúéì øåñàù íùë] äééôñ øåñéà íåùî áìç åì ïúéì øåñàì ùé
ì"é äæ éôìå ,äæá êåðéç úåöî åð÷éú àì ïëå ,ë"äåéá åëåñìå åöçåøì åøñà àì äëéñå äöéçø ïåâë ÷åðéúã äéúéáø àåäù øáãáã
.äéúéáø åðééäã íåùî ,íééøäöá øùáä úìéëàî úåòù ùù åøáò àìùë óà áøòä úãåòñá áìç éìëàî úìéëà ïè÷äî òåðîì ïéàã
ãöî íâ ë"àå ,äáøä åì íéëøöðä íéøáã ïéðòì äðëñ åá ïéàù äìåçë áùçð ïè÷ã (åòø 'éñ) ç"åàá úáù éðéã ïéðòì åðéöî ãåò]
(ç).[åì øéúäì íå÷î ùé äæ
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
 וחולה בשבת,( זמן ההמתנה ליולדתæ)
. ויש להקל לה בהמתנת שעה וכו' כמש"כ החכמ"א בחולה,כתב בספר שלמת חיים להגרי"ח זוננפלד זצ"ל דיולדת תוך ל יום דינה כחולה
 ובא לשאול אם להקל,בספר מאור השבת ]ח"ד[ במכתבי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הובא דאדם הסובל מצרבת באופן שחלה כל גופו
 והורה, והוא עומד בתוך שש שעות לאכילת הבשר, או שישתה חלב ואז לא יצטרך ליקח תרופה,ליקח תרופה בשבת להקל על הצרבת
.הגרשז"א זצ"ל שיקח תרופה ולא ישתה חלב

( זמני המתנה לקטניםç)
: והשיב,עיין בשו"ת שבט הלוי ]ח"ד סי' פד[ שנשאל בדין הרחקה בין בשר לחלב בקטנים
. בקטני קטנים אין מקום להחמיר כל שעושה שהייה מועטת.א
. יש להקל כמו שהיקל החכמת אדם בחולה קצת, בילד שהגדיל יותר אך הוא נצרך מאוד לאכילת החלב ודינו כחולה שאב"ס.ב
 והביא לשון המאירי ]דף קה[ דיש שפירשו דבקטן שסעודותיו סמוכות, בקטן שהגדיל קצת ואינו נצרך הרבה לאכילה זו נסתפק שם..ג
 וכתב השבט הלוי דכ"ש שיש להקל. שהוא קל להתעכל, והיקל המאירי לקטן באכילת גבינה אחר עוף,זו לזו א"צ להמתין שש שעות
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á óéòñ
'åëå àéùøùî áøã äéøá ÷çöé áø :ã÷ óã 'îâ

.øùá ìåëàì øúåî äðéáâ ãò 'åëå ïðçåé éáøî éñà áø äéðéî àòá .ä÷ óã 'îâ
.à÷øéå éøîú àçî÷î øáì .ä÷ óã ãò

áìçå äðéáâ øçà øùá úìéëà ïéã
äãåòñá åìéôà äðéáâ øçà øùá ìåëàì øúåîå ,øùá øçà äðéáâ úìéëàî øúåé ì÷ äðéáâ øçà øùá úìéëà ïéãù øàåáî 'îâá
:úåèéù äîë äæá åøîàð äëìäìå .úçà
.[ïî÷ìãëå äçãäå çåðé÷å é"èð ïðéòáã àìà] àøîâã àðéã ø÷éòë ÷ñô ò"åùä [à
äùî éëøãá àåä åæ àøîåç øå÷îå ,øùá øçà äðéáâá åîë äðéáâ øçà øùáá íéøéîçî ùé :úåðåù úåâäðä äæá àéáä à"îøä [á
øçà øùáá âåäðì åîöò ìò øæâ æàîå ,íééðéùä ïéá äðéáâ äãåòñì äãåòñî úçà íòô àöîã áúëù í"øäî úáåùú íùá
.äù÷ äðéáâì äëø äðéáâ ïéá ÷åìéç ïéà äæ âäðîá .[óåò ïéðòì ì÷éäù ù"ééòå] ,øùá éøçà äðéáâá åîë äðéáâ
ìåëàì àìù øéäæäù [âò÷ 'éñ ç"åà é"áá íéàáåîä] íéèôùî 'ô øäåæä éøáã àåäå ,åæ äâäðäì óñåð øå÷î àéáä [àé ÷"ñ] à"øâä
.[íù é"áä ùåøéôá ë"ëå] ,óåòá íâ øéîçäì ùé äæ íòè éôìå ,úçà äòùá åà úçà äãåòñá áìçå øùá
øùá åìéôàå ,øùá äéøçà ïéìëåà ïéà äù÷ äðéáâäù ìëù ïéâäåð ïëå [øúéäå øåñéà íùá î"ãá åøå÷îå] à"îøä óéñåä ãåò [â
.óåò
ì÷äì ùé ð"ä úçà äòù øùá úìéëà øçà ïéúîäì à óéòñáù âäðîä éôìã [äîëçì óøöî øôñ íùá] áúë [æè ÷"ñ] ê"ùäå
øàùã àéáä [íù ã"ù] â"îôä êà ,äùòîì ïë âåäðì øùôàã åéøáãî òîùîå .äù÷ äðéáâ úìéëà øçà úçà äòù ïéúîäì
.úåòù ùù åëéøöä íéðåøçà
:â"îôä áúë :äëìäì
ö"àù òîùîå ,[úçà äãåòñá àäé àìù] ïåæîä úëøáå ÷åìéñ êéøöäì åâäð äëø äðéáâ øçà øùá ìåëàì àáù ìë .à
.äòù ïéúîäì
.úåòù ùù øéîçäì éåàø äù÷ äðéáâ ìëàù éî .á
äðùîä ÷éúòä ïëå [äçãäå çåðé÷å é"èðá éã àìà] ïåæîä úëøáá ÷éñôäì ö"à äëø äðéáâ éøçàù áúë [å ÷"ñ ãöú 'éñ] à"âîäå
.äëø äðéáâ øçà äòù úðúîä êéøöä àì íãà úîëçá íâå ,äòù úðúîä íâ ö"àù òîùîå [æè ÷"ñ íù] äøåøá
(è).[úåòù ùù ïéúîäì íâå ïåæîä úëøáá ÷éñôäì êéøöã [åè ÷"ñ] ö"äòùä àéáä äù÷ äðéáâ ïéðòìå]
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
.[להנוהגים כהרמ"א שיכול לאכול אחרי אכילת עוף בסעודה אחרת גבינה ]ומשמע דצריך לחכות לכה"פ שעה
, ומגיל חינוך ועד גיל ט שנים יש לחנכו להמתין שעה,ובספר חוט שני הלכות שבת ]ח"ד סי' שמג[ כתב שעד גיל חינוך א"צ להרחיק כלל
 ומגיל ט שנים יש לחנכו להרחיק מסעודה לסעודה ]אף אם.[]והוסיף דאחרי שעה מתוך שמותר במאכלי חלב מותר גם בממתקים חלביים
. ובהגיעם קרוב לגיל בר מצוה יש לחנכם להמתין שש שעות,[הוא פחות משש שעות

( המנהג בזמנינוè)
 ולכאורה הוא ע"פ, ]ולא נתפרש מקור למנהג זה.מנהג העולם להמתין חצי שעה אחר אכילת חלב או גבינה רכה וגם לברך ברכת המזון
.[ ונקטו דשעה לאו דוקא אלא די בחצי שעה,הזוהר הנ"ל שלא לאכול חלב ובשר בסעודתא חדא ובשעתא חדא
ובספר פתח הבית ]פרקי ההלכה פ"ה הערה א[ הביא בשם הגרח"ק שליט"א שבבית אביו זצ"ל נהגו להקל לאכול בשר אחר גבינה רכה
 ]והוסיף שבדרך כלל המנהגים שאמו ע"ה הנהיגה בביתה היו ע"פ מרן החזו"א,ע"י קינוח והדחה בלי המתנת שעה ובלי ברכת המזון
.[זצ"ל
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äù÷ äðéáâ ïéã
àìù úåãéñç úãî ,úòìåúîä äðéáâ åà íéùãç äùù äéìò åøáòù øçà äðùé äðéáâã øúéäå øåñéàä íùá [á ÷"ñ] î"ãä áúë
.óåò øùá äéøçà ìåëàì íâ øåñàì ïéâäåðã à"îøä ïééöå ,í"øäî úáåùúë äãåòñ äúåàá øùá äéøçà ìåëàì
[ç"øôå ,ã ÷"ñ æ"è] íòè úëùåîå ïîåù äá ùéã ,øùá ïéðòì ìéòì åøàáúðù íéîòèä 'á íéîéé÷ äù÷ äðéáâáù íé÷ñåôä åáúëå
íéòìåúä úà ìëåàù éøééî úòìåúî äðéáâáã áúëù [ã ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå .[ç"øô ,í"øäî úåáåùú] íééðéùä ïéá úñðëð íâå
â"îôä íééñî ë"çàå ,íòè úëùåî ïëìå ä÷æçå äôéøç àéäå äáé÷á äãîòåäù éøééî äðùé äðéáâå ,íòèä êùåîå øùá åîë éåä ïëì
.[æè ÷"ñ ã"ù â"îô] úåòù ùù ïéúîäìå äù÷ äðéáâ ìëá øéîçäì
íåùî åîòèå ,äðúîä êéøöäì àìù ì÷äì ùé äù÷ äúééäðå äøæç áåùå ,äëúåäå äìùáúð äù÷ä äðéáâä íàã äãåäé ãéä áúëå
æ"èä ë"ùî éôì íðîà .ë"ë äù÷ äðéà áåù äðéáâä äëúåäù ìëå ,íééðéùä ïéá úñðëð äù÷ä äðéáâäù ,éðùä íòèä éôì ìéæàã
êàáøòéåà æ"ùøâä âäð êëå ,ùåçì ùé úëúåî äðéáâá íâ äøåàëì ,äôá äîòè êùîðã àäì íâ ùåçì ùé äù÷ äðéáâáù ç"øôäå
(é).[áé ÷øô úåòåáùä âç éðéã äîìù úåëéìä øôñá] ì"öæ
äçãäå çåðé÷ íééãé úöéçø
.äçãäå çåðé÷å ["íééòöîà íéî" íùá 'îâá äðåëî àåäå] íéãé úöéçø êéøö äðéáâ øçà øùá ìëåàäù ò"åùä áúë
íéãé úöéçø
.çøåè åá ïéàù øáãá øéîçäì ïåëðã áúë â"îôä íðîà ,íéãé úìéèð ö"àù ç"øôä áúë ìëåàá òâåð åðéàå âìæîá ìëåàä
,íééòöîà íéîá íéâäåð íéðåøçà íéîá íéâäåðä íéøáãä ìëù [ã"áàøä íùá íééç úåçøàá åøå÷îå ,â"ñ âò÷ 'éñ ç"åà] ò"åùä áúë
ïäá úáëòî äöéöç ïéà íâå ,òáöàä ìù éðùä ÷øô ãò ìåèéì éãå ,éìë ö"àù åðééäã íéðåøçàä íùá [å ÷"ñ] íù á"ðùîä øàéáå
.ãáòéã
ìñåô úòãä çñéä åà ìúåëá åà åôåâá óåùôùã áúëå óéñåäù ì"ðä ã"áàøä íùá ç"àä ïåùì úà àéáäù [é ÷"ñ] ê"ùá ïééò
åôåâá åà ìúåëá òâð íàù ,äðååëä íéòã íéîú øôñá ã"áàøä éøáã ô"ò [åè ÷"ñ åò ììë] á÷òé úçðîä øàéáå ,íééòöîà íéîá
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
( גבינה צהובה בזמנינוé)
:בגבינה צהובה המצויה בימינו מצינו הוראות חלוקות
 משום שהגבינה קשה וגם, דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ]ספר הכשרות פ"י ס"ג[ הוא להחמיר בכל גבינה צהובה אפילו היא מותכת.א
[ ובספר מאור השבת ]ח"ג עמ' תרז.[ ]ועיי"ש שהחמיר גם בגבינה מלוחה,יש בה אחוזי שומן גבוהים ועינינו רואות שטעמה נמשך זמן רב
 מ"מ כהיום מעמידים אותה באופן מלאכותי ונעשית כגבינה,הביא בשם הגרשז"א זצ"ל דאף באופן שהגבינה לא עמדה ששה חדשים
.ישנה
,גם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]קובץ תשובות ח"א סי' נח[ הורה להמתין שש שעות אחר אכילת גבינה צהובה ואפילו נתבשלה והותכה
. ומשום דטעם הגבינה הזו נמשך הרבה בפה,["]עיי"ש שנשאל לגבי מאכל הנקרא "פיצה
.גם בשו"ת שבט הלוי ]ח"ב סי' לה[ החמיר בזה
 והשיב לו שא"צ,בספר פתח הבית ]סי' פט ביאורים אות יט[ הביא בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א ששאל את החזו"א על גבינה צהובה
 ]שיעור זה של יב חודש הוא ע"פ הדפוס הישן של הטור ששם היה כתוב בדברי הד"מ.להמתין ו' שעות אלא אם הגבינה שהתה יב חודש
.[ דכן הוא במקורות שהביא הד"מ שם, אמנם זו ט"ס דמוכח דצ"ל ו' חדשים,יב חודש
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'éñ øùáä ìë ÷øô ù"ùéäå] .úøçà äöéçø êéøö ïëìå ìúåëáù õøùá åà äòéæá åà úìåëàîá òâð àîù ùåçì ùé äìéèðä øçà
.[åéìò äîúå øçà ïôåàá ç"àä éøáã úà ïéáä 'é
.áåâéð éìá ìåëàì êéùîé íà ,ñåàéî íåùî íòèä à"âîä áúëå ,áåâéð íéëéøö íééòöîà íéîã [â"ñ âò÷ 'éñ ç"åà] ò"åùä áúë
ïîöò ïä íé÷ùî øàùù íåùî íòèäå ,ïé÷ùî øàùá àìå íéîá à÷åã íìèéì êéøö íééòöîà íéîã à"éã [íù ç"åà] à"îøä áúë
øéîçäì åîéëñä íéðåøçà äîëã á"ðùîä áúë î"î ,ì÷éäå äæá ÷ìç ì"ùøäîäù óàå ,ìëàîäå ïîåùä úà íé÷ðî íðéàå íéðîù
9.[ø"àìå é ÷"ñåñ ê"ùì ïééöå] ,äæá
äçãäå çåðé÷
êéçá øàùéäì íéìåìòä äðéáâ éøåøéô øéáòäì éãë àåä äæ çåðé÷ì íòèäå ,íéìëàî úìéëà é"ò åéô çð÷ì êéøöã øàåáî 'îâá
.åéôáù äðéáâä íòè úà øéáòäì ãòåð çåðé÷äã áúë ùåáìäå ,[éøéàî]
.[àãéøâ äçãäá äæá éâñã áúëù ù"ùøäë àìãå] äçãäå çåðé÷ éòá áìç äúåùä íâã áúë øúéäå øåñéà øôñá
ìëàîä úà òìåá íà ÷ø ìéòåî çåðé÷äã è÷ð ['÷ä íééçä øåàä ìòáì] øàåú éøô øôñáã àéáäù [áé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééò
àéáä ïçìåùä éãá øôñáå] .äñéòìä íöòá àåä çåðé÷äã ,ìëàîä úà èìåôá íâ éâñã øàåáî í"áîøáã äîú â"îôäå ,ñòåìù
.ïéìëåà ãéñôäì àìù éãë òåìáì êéøö ä"àìáã áúëù [ä ÷"ñ] ù"úô ïééòå .[øàåú éøôäë øàåáî åá ìëáù
íéá÷ð åì ùéù éîù ,áúëù úàèç úøåúä ìò [ì"øäîä çàì] íééç íéî çåëéå øôñî àéáäù [ãì ÷"ñåñ] äáåùú éëøãá ïééò
.çåðé÷á éã ïéàå ,äðéáâä éøåøéô ÷ìñì éãë íù èèçì êéøö åéðéùá
äæ ïôåàáå úôä úà äôé ñåòìì êéøöù àåä øåàéáä äøåàëìå ,"äôé åéô åá çð÷éå úô ñåòìéù àåä çåðé÷äå" àåä ò"åùä ïåùì
éáâì ïî÷ì ò"òå] .çð÷ì éãë ãöì ãöî åéô êåúá úôä úà øéáòäì êéøö ïéàã íé÷ñåôä úîéúñî òîùî êà ,áèéä åéô çð÷úî
.[äçãä ìù úãçåéî äìåòô úåùòì ö"àå äìéâø äééúù ìù äùòîá éâñã øåèéòä ìòá áúëù äôä úçãä
íéìëàð äðéáâå óåòã [:ã÷ óã] 'îâá åøå÷î ,é"èðå äçãäå çåðé÷ ö"à äðéáâä øçà óåò ìåëàì àá íàã ò"åùä áúëù äîá
éúéì àìã àøîåç åæå ,äæá íâ é"èðå äçãäå çåðé÷ êéøöîå ÷ìåç à"îøäù äãåäé ãéä áúëå .äçãäå çåðé÷ éìá åðééäå ïøå÷éôàá
.éôåìçéàì

â óéòñ

.[íéãé ìåèéì 'éô] äáåç äðéáâì ìéùáú ïéá ìáà ,ìéùáúì ìéùáú ïéá àìà åðù àì ïîçð áø øîà úåùø íééòöîà :ä÷ óã 'îâ
.àì ä"ã íù 'ñåú
.[ùîî øùáë éåä øùá åá áøåòîù ìëàî øáã ìáà] ,íòè åðîî ìáé÷å øùá íò ìùáúäù ìëàî øáã àåä øùá ìéùáú
:[ä ÷"ñ æ"èá åàáåä] íé÷ñåôä å÷ìçð øùá ÷øî ïéðòì
.ùîî øùáë åðéãù ÷"îñä íùá úåéðåîééî úåäâäî àéáä [å ÷"ñ] äùî éëøãä .à
R úåøòäå íéøåàéá Q
 והרי רש"י רק, עיין בש"ך ]ס"ק כא[ שתמה על הב"י והתורת חטאת שכתבו בשם רש"י דשמש הנוגע באוכלין פטור ממים אמצעיים.9
 וכתב בהגהת. אך בענין מים אמצעיים מנין לנו לפטור,כתב זאת לגבי מים ראשונים ]נט"י קודם הסעודה[ דתיקנו רק לאוכל ולא למאכל
מטה יהונתן ]להגר"י אייבשיץ זצ"ל[ די"ל דזה היה פשוט להב"י והתו"ח שתקנת מים אמצעיים נתקנה רק לאוכל ולא לאדם המתעסק
 וע"ז למדו משיטת רש"י במים ראשונים, אלא שנסתפקו אולי יש לחייב גם את המתעסק באוכל מחמת גזירה שמא יאכל בעצמו,באוכל
.דלא גזרינן שמא יאכל
. ולכן יש להחמיר בזה,אמנם להלכה גם הפר"ח כתב כהש"ך וכן כתב החכמת אדם
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øéîçîäã [ä ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå .øùá íò ìùáúäù ìéùáúë åðéãù áúë [:î óã úåëøá ç ÷øô] äðåé åðéáø
.[úåòù ùù êéøöå øùáë åðéã øùá éåçéî åá ùéå áò àåä íàã óéñåäå] .á"òú

.á

:íéøåéö äîë íðùé äðéáâå øùá éìéùáú éðéãá ÷ñåòä äæ óéòñ ïåãéðá
:äðéáâ ìéùáú åéøçàå øùá ìéùáú .à
÷ééãå ,(:ä÷ óã 'ñåú) ú"ø úèéùë] íéãé úìéèð åà æ"îäá ö"àå ,úåòù 'å ïéúîäì ö"àå ãéî ìåëàì øúåîã ú"øë ÷ñô ò"åùä [à
÷éåãî êë] äçãäå çåðé÷ ö"à ïëå .[ïë úåùòì ïåëðå áåè âäðî ìáà ,åéãé ìåèéì åäåáééç àì ÷øã 'ñåúä ïåùìî (ä 'éñ) ù"ùéä
.[à"òø úåäâäî
íòè êùåî ïéàã ,øùá éøçà úåòù ùù úðúîä áåéçá åøîàðù íéîòèä 'á äéá éëééù àìã íåùî àåä ìéùáúã àìå÷á íòèä
(àé).íééðéùä ïéá ñðëð ïéà íâå ,ïéòá øùá ïéàù ïåéë ë"ë
.êéøö ïéàã áúë à"òøå ,äçãäå çåðé÷ éòá éà åéøáãá øàåáî àìå ,[:ä÷ óã 'ñåú] í"áùøä úèéùë íéãé úöéçø êéøöä à"îøä [á
.æ"îäá êøáì ö"àå úåòù ùù ö"à êà
ö"à êà ,äçãäå çåðé÷ íâå íéãé úöéçø åëéøöä àøåã éøòù úåäâä íùá [âò÷ 'éñ ç"åà] äáø åäéìàä ïëå ,úàèç úøåúä [â
.úåòù ùù úðúîä
ïëå .[æ"îäá íâå úåòù ùù íéëéøöîå] äæá øåñéà åâäð åéùëòã ì"ùøä íùá á÷òé úçðîä íùá àáåä [â úåà] à"òø ïåéìâá [ã
íéøàåáî íðéà (â"éñ î ììë) à"îëçä éøáãå] .âäðîä ïëã [æë ÷"ñåñ øö÷] äãåäé ãéä áúëå ,â"äðëä íùá íééçä óëä àéáä
,ì"ëò úåòù 'å úðúîäá àìà áìç ìù ìëàî åéøçà ïéìëåà ïéà øùá ìù ìéùáú åìéôà ìëà íà ïëå :ì"æå áúëù ù"ééò ,äæá
.[ò"öå ,áìç ìù ìëàî åäî ùøôúð àìå
:øùá ìéùáú åéøçàå äðéáâ ìù ìéùáú .á
.äçãäå çåðé÷ éìáå äìéèð éìá øúåî æ"ä ò"åùäå øåèä éøáãì .à
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
( ויטמינים שיש בהם טעם בשרà é)
 והטעם הוא משום שלא שייכים,כתב בשו"ת אגרות משה ]יו"ד ח"ב סי' כו[ דמותר לאכול גבינה אחרי שבלעו ויטמין שיש בו טעם בשר
 ואף שמצינו שאסרו גם, דאינו נכנס בין השיניים וגם אינו מושך טעם,בזה הטעמים שכתבו הראשונים לאיסור אכילת חלב אחר בשר
 אבל ויטמין שלעולם אינו נאכל לא אמרינן, היינו דוקא בדברי מאכל, ומשום דלא פלוג,בתבשילי בשר אף שגם בהם לא שייכי הטעמים
.בו לא פלוג
 אשר הוא מופק ממי חלב,כתב הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]קובץ תשובות ח"א סי' עג[ דמותר לבלוע כדור שמעורב בו לקטוז ]סוכר החלב
. והטעם משום שבזמן הערבוב בחומר שבכדור נפסל הלקטוז מאכילת כלב,דהיינו המים המופרשים לאחר הגיבון[ אחרי מאכלי בשר
 ואף שהש"ך ]סי' פז ס"ק יז[ כתב שמי,]ועוד דן לומר דכיון שאינו מיוצר מחלב אלא ממי גבינה אפשר דקיל טפי לענין בליעתו אחר בשר
 משא"כ הכא שבולע את הכדור, היינו משום שאוכל אותם עם הבשר עצמו ויש בזה משום מראית העין,חלב שנפלו לתבשיל בשר אוסר
.[ אפשר שיש להקל,אחרי מאכלי הבשר
 וגם מעורב רק, דכיון שסוכר החלב מיוצר מנסיובי דחלבא ולא מחלב ממש,עיין עוד בשו"ת שבט הלוי ]ח"ב סי' קיח[ שכתב גם הוא
, לכן אפשר ליקח התרופה אחרי ברכת המזון, ויש דיעות דתבשיל גבינה קיל מגבינה לענין לאוכלו אחר בשר,מעט מסוכר החלב בלקטוז
 ושוב הוסיף דמעיקר ההלכה נראה שאין בתערובת זו איסור עכ"פ במקום,שהרי הרמ"א ]ס"א[ התיר מעיקר הדין אחרי ברהמ"ז מיד
.חולה שאב"ס
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.ã"ù úäâäå òåøæ øåàäî àåä [æ ÷"ñ] î"ãá áúë åøå÷îå ,äìéèð êéøö à"îøä éøáãì .á
.êéøöã ã"ùâä íùá áúë [âò÷ 'éñ ç"åà] ø"àäå ,ö"àã øàåáî ò"åùä ïåéìâá à"òø éøáãî ,äçãäå çåðé÷ ïéðòìå
:äðéáâ åéøçàå øùá ìéùáú .â
äàøðã ïçìåùä éãá øôñá áúë äçãäå çåðé÷ ïéðòìå ,æ"îäá êøáì àì íâå úåòù 'å ïéúîäì ö"àå ,åéãé õåçøì áééç ò"åùä éôì .à
.[ïçìåùä êåøòäë àìãå] êéøöã
í"áùøä úèéùë äæå ,úåòù ùù ïéúîäì åðééäå ,ùîî øùá øçà åîë â"äëá øéîçäì åâäð [øúéäå øåñéàä íùá] à"îøä éôì .á
.[:ä÷ óã 'ñåú]
:øùá åéøçàå äðéáâ ìéùáú .ã
.äçãäå çåðé÷ íâ êéøöã óéñåä [ã"ñ æò ììë] úàèç úøåúä éðîéñáå .íéãé úìéèð êéøöã ò"åùä áúë
:äðéáâ ìéùáú åéøçàå øùá .ä
áúë à"îëçä éøäù ,úåòù ùù úðúîä äæá ïðéòáã íãà úîëçä éøáãî çéëåäù [ùéå ä"ã íéøåàéá] ïçìåùä éãá øôñá ïééò
â"îôäî íâ ïë ÷ééãå .ùîî øùá éøçà äðéáâ ìéùáú ìåëàì ïéàù ù"ëå ,úåòù ùù ãò øùá ìéùáú ìåëàì ïéà äù÷ äðéáâ éøçàã
ä"ôàå áìç ìéùáúî øåîç åðéà äøåàëì äæ ïåðö éøäå ,éáìç ïéëñá êúçðù ïåðö øùá øçà ìåëàì ïéàã áúëù [ãöú 'éñ ç"åà]
(áé) .[é"èðå äçãäå çåðé÷á éãå úåòù 'å ïéúîäì ö"àù áúëù â"äðëä éøáãì ïééöù ù"äãáá ù"ééòå] .øñà
:øùá ìéùáú ë"çàå äðéáâ .å
úöéçøå äçãäå çåðé÷ êéøö äøåàëìå ,ïéãä ùøôúð àì äëø äðéáâáå .úåòù ùù úðúîä íãà úîëçä êéøöä äù÷ äðéáâä íà
.[ïë âåäðì íéëéøö ïàë íâ íà ò"ö ,æ"îäá íéëéøöîå øùáì äðéáâ ïéá äòù éöç åà äòù ïéúîäì íéâäåðä åìàå] .íéãé
.äðéáâ åéøçà ìåëàì øúåîå øùá ìéùáú øãâá äæ ïéà ,øùá ìù äøéã÷ êåúá ÷ø øùá íò ìëàîä ìùáúð àì íàã à"îøä áúë
.äîåé úá àéä åìéôà úéáìç äøéã÷á ìùáúðù ìéùáú åéøçà ìåëàì øúåî ,øùá ìëà íà ä"äã [äøåú úòã] í"ùøäîä áúëå
'éñá øàåáîë ,ùîî áìç íò åìëàì øúåîå ,è"ð øá è"ð øãâá æ"ä éøùá éìëá ìùáúðù äæ øåéöáã äù÷äù [èé ÷"ñ] ê"ù ïééò
:íéöåøéú äîë äæá åøîàðå .äö

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
( דבר חריף שנחתך בסכין חלביá é)
 דכיון שהצנון הוא דבר חריף,כתב הפמ"ג ]או"ח סי' תצד א"א ס"ק ו[ דאין לאכול אחר בשר בתוך שש שעות צנון שנחתך בסכין חלבי
 והיינו דמחמיר, ומשמע מסתימת דבריו דאסור אף בסכין שאינו בן יומו,הרי הוא מושך הרבה טעם מהסכין ואין בזה קולא של נ"ט בר נ"ט
 ]וכתב המהרש"ם )דעת תורה או"ח סי' תצד( דה"ה לפי הפמ"ג.גם שחריפות הצנון מתקנת את הבלוע בסכין שלא יהא נותן טעם לפגם
, והיד יהודה ]סוף סק"ה[ היקל באינו בן יומו.[אם חתכו צנון בסכין בשרי דינו כתבשיל בשרי ואין לאכול אחריו גבינה תוך שש שעות
, ובספר דבר חריף ]עמ' יא[ הביא את הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאמר דנוהגין להקל בזה אף בבן יומו.אך הסכים להפמ"ג בבן יומו
. והובאה הוראתו בקובץ מבית לוי על יו"ד,וכך הורה הגר"ש ואזנר זצ"ל
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,øñàéäì øùá ìéùáú éø÷éî àì â"äëáã ùåãéç ùé ïëà äæáå ,øùá úåùîî íâ åá äúéäå çãåä àì éìëäù éøééîã ,õøéú ê"ùä [à
úåéøàù ãâðë íéùéù ìéùáúá ïéàù ïôåàá àåä ê"ùä úðååëã èåùôã áúëù [æ ÷"ñ] ù"úôá ïééòå .â"îôäå íãà úîëçä å÷ñô ïëå
ê"ùä éøáã ãéîòäù äãåäé íçì úéá øôñë àìãå] .ïçìåùä êåøòäå äãåäé ãéä ê"ùá åøàéá êëå ,ê"ùä øéúä ä"ôàå ,øùáä
.[ìéùáúá íòè úðúåð äðéà úøàùðä úéçåìçìäù ïôåàá
.øéúäì ïéà éìëä ìò äçåèä úéçåìçìä ãâð ìéùáúá íéùéù ïéà íàã åè÷ð àìà ,äæá ê"ùäë àìã å÷ñô íéðåøçà äîë àðéãìå
].[èë ÷"ñ øö÷ä ùåøéôá äãåäé ãéäå øéàî úéá ,âò÷ 'éñ ç"åà ø"à
è"ð áùçð åðéàå íòè äáøä êùåî àåä éøä óéøç àåäù ïåéëã ,éøùá éìëá óéøç øáã ìùéá íà î"÷ôðã õøéú à"òø ïåéìâá [á
.ììë ïéòá øùá ïàë ïéà ñ"åñã íåùî íòèäå øùá ìù ìéùáúë áéùç àì ä"ôàã à"îøä ì"î÷ æ"òå ,ïåùàø íòè àìà è"ð øá
ï"áéøä úèéùì äìéçúëì ùùç [ä"ñ äö 'éñ] à"îøä àäã ,àúéì àø÷éòî åúééùå÷ã ê"ùä ìò äîú [àé ÷"ñåñ] áèéä øàáä [â
øéîçäì ïéà äðéáâ åéøçà ìåëàì ïéðòìã àëä ì"î÷å ,è"ð øá è"ðã øúéä åá ïéàå íòè äáøä êùåî éáìç éìëá ìùáúðù ìëàîã
è"ðã øúéä ùé ìùáúðá íâã (á"ñ) äö 'éñá ÷ñô àåäã ,ò"åùä úòãì àéä ê"ùä úééùå÷ã (èé ÷"ñ ã"ù) â"îôä áúëå] .ììë
åéøáãì ë"àå ,åéøçà äðéáâ ìåëàì øúåî éøùá éìëá ìùáúðáã à"îøá ïàë àáåîä ïéãä úà é"áä áúë âò÷ 'éñ ç"åàáå ,è"ð øá
.[éðàù ìùáúðã õøúì ïéà

ã óéòñ
áìçå øùá ïéá úå÷çøä øàù éðéã
.áìçå øùá ïéá úåùòì ùéù úå÷çøä ãåòá ÷ñåò äæ óéòñ
ïéãä øå÷îå ,àëôéà ïëå ,øùá úö÷ íäá ÷áãð àîù ùùçî ,úéøùá äãåòñá íäî åìëàé ìà úéáìç äãåòñî åøàùðù úô éøééù
(âé) 10.øåèá àáåîä [íéçñô å"ô] éîìùåøéá àåä
R úåøòäå íéøåàéá Q
 .10אכילת גבינה על מפה שאכלו עליה בשר
מה שהביא השו"ע שלא לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר ,עיין בתשובת הרדב"ז ]ח"ב סי' תשכא[ שהשואל הקשה דלא ראה מעולם
מפה לבשר ומפה לגבינה ,והרדב"ז השיב דאה"נ ,אך נהגו להפוך את המפה אשר אכלו עליה הגבינה .והוסיף הרדב"ז דהמנהג שלנו הוא
להביא כל מאכל על השולחן בקערות ,ולכן אף אם יש לכלוך בשר במפה לא יגעו לעולם בגבינה .ומלשון זו משמע שסברא זו שהאוכל
מוגש בקערות עומדת בפני עצמה ,וא"צ לצרף לזה סברא נוספת של היפוך המפה ,אך בסוף דבריו כתב הרדב"ז ,וז"ל כללא דמילתא כיון
שנהגו להפוך המפה ולהביא את המאכל בכלים אין לחוש כלל ומותר עכ"ל ,ומשמע דבעינן תרתי ,וכך העתיק הפת"ש ]ס"ק ח[.
והמג"א ]או"ח סי' קעג[ הביא את דברי הב"ח שאסר אף כשאוכלין את הבשר והחלב בתוך קערות ,וטעמו משום דכאשר מניח את הקערה
של בשר על השולחן מפעפע טעם הבשר מהקערה אל השולחן ,וכאשר מניח שם קערה של חלב נבלע טעם הבשר מהשולחן אל הקערה
ואוסר אותה כדי קליפה .והמג"א כתב דלא קיי"ל הכי ,שהרי אין בליעה מפעפעת מכלי אל כלי בלי רוטב ביניהם ,כמבואר בשו"ע יו"ד
]סוס"י צג[.
עוד מבואר במג"א דאם כיבסו את המפה לאחר שאכלו עליה בשר שרי לאכול עליה גבינה.

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
) (â éלחם הנותר מסעודה
כתב בשו"ת אג"מ ]יו"ד ח"א סי' לח[ דדין זה נאמר לגבי פרוסות שנפרסו ע"מ להיאכל עם החלב ,שדרך בנ"א שלא להיזהר בהן שלא
יגע בהן חלב ,ואף אם יאמר שלא נגע בהן חלב וגבינה אין סומכין ע"ז ,דמילתא דלא רמי עליה דאיניש לאו אדעתיה .אבל הפת הגדולה
שממנו פורסין את הפרוסות מותרת מן הדין ,שדרך בני אדם להיזהר שלא יגע בהן חלב כיון שפת זו מיועדת מתחילה להיאכל עם בשר,
והוסיף דמצוה מן המובחר להחמיר בזה גם בפת הגדולה.
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ïéëñä úöéòð éãé ìò çåðé÷
úåîåâ äá ïéàù éøëð ìù ïéëñã íúä àúéàã [:åò óã æ"ò] 'îâá àåä ïéãä øå÷îå ,øùá ìù ïéëñì äìéòåî äöéòðù áúë à"îøä
.ïðåö äá ìåëàì äúòî øúåîå ,úãáåòî äðéàù äù÷ ò÷ø÷á íéîòô øùò äöòåð
ë"ëå .úéìèîá çåðé÷ íúñ éðäî àìå ,äáâ ìò çåè äéäù ïîåùä ìëî áèéä ïéëñä çð÷úî äãé ìòù àåä äöéòðä íòè ø÷éò
àåä íééåâä ìù ïéëñä ìù øåñéàä ùåîéùù íåùî àåä çåðé÷ éðäî àìã íòèäã åôéñåäå ,[àúëìäå ä"ã :ç óã ïéìåç] 'ñåú
.äçãäå çåðé÷á äì éã éàø÷àá øåñéà äá êúçù ïéëñ ìáà ,øéãú
íééç úåçøà øôñî àéáäù é"áá ïééò .ïéëñá òåìáä úà èåìôì íâ ìéòåî äöéòðäù íäî äøåàëì òîùîù íéðåùàø ùé íðîà
íòè àåäù ïéëñá òåìáä íòèäù åðééäã ,è"ð øá è"ð éåäã íåùî äðéáâ åá ìåëàìå øùá ïéëñ íò íçì êåúçì øúåîã áúëù
äá êåúçì ìáà ,[äö 'éñá øàåáîä] äøò÷á åìòù íéâã ïéãëå ,äðéáâ íò äìéëàá øúåî íçìä äúòîå íçìá òìáð øúéä ìù
êåúéç úòùá àðéëñã à÷çåã é"òù ïåùîù åðéáø éøáãá äøåàëì øàåáîå .íéîòô øùò ò÷ø÷á ïéëñä õòð ë"àà øåñà äðéáâ
éøäå ,äðéáâä êåúéç úà øéúäì äìéòåî äöéòð êéà ë"àã ìåàùì ùéå ,äðéáâ åá êåúçì øåñà ïëìå ,ïéëñäî òåìá èìôð íçìä
.àðéëñã à÷çåã é"ò èìôéäì ìåìòä òìáä úà äèéìôî äöéòðã ù"øäì ì"ñã çëåîå ,äðéáâä ìà ïéëñäî øùá ìù òìá èìôð
.çåðé÷á éâñ ïéëñä â"òù úéðåðîùä ïéðòì êà ,ïéëñá òåìáä úà èåìôì ãòåð äöéòðä ïéðòã ïåùîù åðéáøë è÷ð [å ÷"ñ] æ"èä äðäå
àðéëñã à÷çåã ïéà àìà ,óéøç åðéàù øáãá óà ïðåöá èéìôî àðéëñã à÷çåãù øáåñä ù"øë ì"éé÷ àì äëìäìã æ"èä áúë ãåò
ïéàã àìà è"ð øá è"ð éåäã ù"øä ìù íòèì ö"à äðéáâ ìåëàì î"ò øùá ìù ïéëñá íçì êåúçì ïéðòì ë"àå ,ïðåöá èéìôî
ê"ùäå .[äæá éôè åøéîçäã ì"öå ,æ"èá ùøôúð àì äðéáâ äá êåúçì ïéëñä çåðé÷ éðäî àìã àäå] .ïéëñä çåðé÷á éâñå ,ììë äèéìô
,øéãú äá ùîúùîù ïéëñä â"òù úéðåðîùä íåùî íâ àìà ïéëñá òåìáä íåùî ÷ø åðéà äöéòðá êøåöäã ÷ìåç [óñëä úåãå÷ð]
.äöéòð ïðéòá íçì êåúéçì íâ ïëìå
:ê"ùì æ"èä ïéá ú÷åìçîä
àéáäå ÷ìåç ê"ùäå .[à"îëçä ÷éúòä ïëå] äöéòð êéøö ïéàå ,äúåà çðé÷ íà éøùá ïéëñá íçì êåúçì ïéãä ïî øúåî æ"èä éôì [à
.äöéòð éòáã àéãäì áúëù úàèç úøåú øôñî
êåúçì àìå úô êåúçì ÷ø ìéòåî äöéòðã òîùî [áë ÷"ñ] ê"ùáå ,äöéòð é"ò éøùá ïéëñá äðéáâ êåúçì øúåîã øàåáî æ"èá [á
.[â"îôä ë"ëå] äðéáâ
÷"ñ] æ"èä áúë ,[äöéòðä åà çåðé÷ä ìò êåîñì àìå] áìçì éðùäå øùáì ãçàä íéðéëñ éðù ãçééì âäðîäù à"îøä éøáãá [â
êåúçìå øùá ïéëñ çð÷ì äìéçúëì óà éàùøå ,âäðî ïéà úô êåúéç ïéðòì ìáà ,øùá ìù ïéëñá äðéáâ êåúçì àìù à÷åã åðééäã [æ
.úô êåúéç ïéðòì íâ éà÷ âäðîäù øîàå ÷ìç [áë ÷"ñ] ë"ä÷ðá ê"ùäå .äðéáâ íò äìëåàì éãë úô äá
ìåëàì éãë éøùá ïéëñá úô êåúçì éàùøå ,àðéãà äéì ïðéî÷åî øçà ïéëñ åì ïéàù êøåöä úòùáã [áë ÷"ñ óåñ] ê"ùä áúëå
.äöéòð é"ò äðéáâ äá

æö ïîéñ
'åëå àéçéè äá åçèã àøåðú àåää .ì óã

.àøåú ïéòë éîð àëä ãò 'åëå áìçá äñéòä úà ïéùì ïéà àéðúäå .åì óã íéçñô 'îâ
.àúáåéú éàìéäà øá àáøã àúáåéú á"ò ãò
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[.ì óã] íùå .øùá íò åðìëàé àîù äøéæâ ,äìéëàá åæ úô äøåñà áìç äá äøéòå äñéò äôà íàã øàåáî [.åì óã] íéçñô 'îâá
íòè äá òìáð àìéîîå ïîåùá äúåà åçèù øåðúá äúåà äôåà àìà ,äñéòá äðååëá øùáä úà áøòî åðéàù ïôåàá óàã øàåáî
.äìéëàá éøîâì äøåñà úôä äæ ïôåàá íâ ,øùáä
ââåùá úôá øùá åà áìç áøéò
úîéúñîã áúëå .åøæâ äæá íâ íàä ,äñéòì áìç ââåùá ìôðù åà ,äæ øåñéà òãé àìù ïôåàá ïéãä äî ÷ôúñä [à ÷"ñ ã"ù] â"îôä
÷éúòäù [à ÷"ñ] ù"úôá ò"òå ,äæá íâ øåñàù úåèéùôá â"îôä áúë [à ÷"ñ] æ"îá íðîà .ò"öá íééñå ,øåñàã òîùî íé÷ñåôä
,øùá íò åðìëàé àîù äøéæâ àìà ,øáòù øåñéàä ìò ñð÷ íåùî åðéà äìéëàä øåñéàã àéä äæá àøáñäå] .äæá øåñàì â"îôäî
.[è"ð øá è"ð ïéã äæá ìéòåé äîå
äðååëá àìù úôá øùá åà áìç åáøòúð
ïçìåùä éãá øôñá àéáä ïëå .úøñàð àéä éøä øùá åà áìç íòè úòìåá úôäù ììë òãé àìù ïôåàá óàã øàåáî [à ÷"ñ] â"îôá
.[äæ ïôåàá øéúäù (âé 'éñ ã"åé) äðéá éøîàäë àìã äæå] .[ö÷ú ïîéñ] íéçñôá éëãøîäî [úôä ìë ä"ã íéøåàéá]
óåò øùáá
øåñà åðéà áìçá óåò øùáù óàã ,æååà ïîåù úôá òìáð øùàë óà àåä äæ øåñéàã øàåáî æ"èäîù [à ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë
.äæá åøæâ î"î ,ïðáøãî àìà
õåçáî àéãäì íéàøð øùáä åà äðéáâäùë
íìëàé àîù ììë ùåçì ïéà äæáã ,äøéæâ ïéà àéãäì íéàøð øùáä åà äðéáâäù ïôåàáù øúéäå øåñéà øôñ íùá äùî éëøãä áúë
.íãâðëù ïéîä íò
éøçà ÷ø úôá åáøòúð øùáä åà áìçäå ,äååøô úôä äúéä äééôàä ïîæáù ïôåàá íâ øîàð äæ øåñéàã [å ÷"ñ] ã"ååçä áúë
.äæá íâ åøæâ î"îã ,äééôàä
çåðé÷á úìëàðä úô ïåâë ,øùáä éøçà ÷ø øùá íò ììë äúåà ïéìëåà ïéà øùà åæë úôù [çé 'éñ á"ç ú"åù] è"éøäî áúë
.[â"ñ ð ììë] íãà úîëçáå à"òø ïåéìâá íéøáãä åàáåäå ,áìç íòè äá ùéùë äîöò éðôá äìëåàì éøùå åæ äøéæâ äá ïéà ,äãåòñ
úôá ÷ø àéä äøéæâä íàä
íò íâ íìëàì øåñàå ,íéøñàð éîòô ãç ïôåàá øùá äòìáù äëåãîá åëåãéðù íéîùá íâù øàåáî åéøáãîù [à ÷"ñ] æ"è ïééò
.úôá ÷ø äðéà äøéæâäù ì"ñã øàåáîå ,äååøô ìéùáú íò åà øùá
íò ïéá äúåà ìëåàå íãàä ìù åúìéëà ø÷éò àéäù úôá ÷ø äúéä äøéæâäù åè÷ðå ,æ"èä ìò å÷ìç á÷òé úçðîä ïëå ùãç éøôäå
11 .íéìëàî øàùá àìå ,áìç íò ïéáå øùá
R úåøòäå íéøåàéá Q
 כתב המנ"י דיין שאני שרגילים לשתותו עם, ואף שבשו"ת צמח צדק ]הקדמון סי' פ[ כתב שהגזירה הזו קיימת ביין שעירבו בו חלב.11
.בשר ולכן דינו כפת לענין עירוב חלב
, ואף שהמים אינם נחשבים חלביים שהרי זה נ"ט בר נ"ט,כתב בספר חמודי דניאל שאסור לבשל מים בכלי חלבי ע"מ ליתנם בעיסת פת
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äáåøî ïîæì å÷éæçäì êøãäù øáã ìëã áúë [à ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéäå .äæá ì÷äì úòã úååçäå íãà úîëçä åè÷ð àðéãìå
.øåñà ãáòéãá óàå ,úô ïéãë åðéã áìç íò ïéáå øùá íò ïéá åìëåàìå
íò ïúåôàì éøù ïëìå ,íåéä åúåàá úåìëàðù ïåéë úèòåî úåîë úåáùçð úáùì úåãçåéîä úåìçäã â"îñ àéáäù ç"á ïééò
12 .íéé÷ äæ øúéä ïéà úáùä øçàì úåìçäî øééùì íéìéâøù àðãéàäù ç"áä áúëå .àãéèùôä
åãâð íéùéù úôá ùéù ïôåàá øùá åà áìç áøòì
ìèáîë äæ éøäù ,íòè úôá ïéàå åãâð íéùéù ùéù ïôåàá óà úôá áìç äìéçúëì áøòì øåñàã [ô 'éñ] ÷ãö çîö ú"åùá áúë
ïë ,äìéçúëì øåñéà ìèáî ììëá äæ íâù ,øùá íò åìëåàì î"ò äæ ïôåàá úôá áìçä úà áøòì ïéàù íùëã ,äìéçúëì øåñéà
ìèáî ì"åäå úôä úà åì øéúî ìåèéáäù àöîð ,äìéëàá äøåñà úôä äúéä ìåèéá øåòéù äéä àì íàù ïåéëã ,øåñéà ùé àëä
.[à ÷"ñ æ"î] â"îôä åàéáäå ,äìéçúëì øåñéà
áúë [á ÷"ñ] ã"ååçä íâå ,äôöùéà é"øäî íùá íù àéáä êëå ,äæá øéúäì áúë äìåãâä úñðëäã àéáä [íù] â"îôä íðîà
(ãé) .[çé 'éñ á"ç ú"åù] è"éøäîä íùá øéúäì
.øùá íò åðìëàéå çëùéù ùùç ïéà äæáù ,úèòåî úåîëá úô äôåàù äðååëä ùøôî é"ùø
R úåøòäå íéøåàéá Q
 .12תוספת עיון
בישל מים בכלי חלבי ע"מ ליתנו בעיסת פת
לכתחילה חייש הרמ"א ]סי' צה סעי' ב[ לשיטת הריב"ן שבנתבשלו אין היתר של נ"ט בר נ"ט ,ולהך צד נמצא שאם בישל מים בכלי חלבי
ע"מ ליתנו בעיסה ,נותן בעיסה מים שיש בהם טעם חלב ,וזה אסור.
והפרי חדש והבית מאיר כתבו טעם אחר לאסור דהא אין עושין נ"ט בר נ"ט לכתחילה ,וה"נ בנידון דידן ,כיון שלולי היתר דנ"ט בר נ"ט
היו המים נחשבים חלביים והפת היתה נאסרת לאוכלה אף בלי בשר ,נמצא שדין נ"ט בר נ"ט גרם את ההיתר ,והו"ל עושה נ"ט בר נ"ט
לכתחילה.
ונפ"מ בין הטעמים הוא היכא שכבר בישל את המים בכלי החלבי ובא לשאול אם מותר ליתנם בעיסה ,דמצד החשש לשיטת הריב"ן
דבנתבשלו אין היתר נ"ט בר נ"ט ,גם עכשיו שייך לחוש לזה שלא לערב מים אלו בפת ,משום שנמצא שאינו חושש לכתחילה לשיטת
הריב"ן .אך הטעם של הפר"ח והב"ח ]שאין עושין נ"ט בר נ"ט לכתחילה[ אינו שייך כאן ,שהרי כבר בישל את המים בכלי החלבי ,ולאחר
הבישול כבר נקטינן ]אי לאו שיטת ריב"ן הנ"ל[ שהמים אינם חלביים ,ולמה לא יערבם בעיסה.
ואם כבר עירב את המים בעיסה ,לכו"ע לא נאסרה הפת מלאוכלה בפני עצמה ,דאף אם באנו לאסור לאוכלה לכתחילה עם בשר משום
שיטת הריב"ן ,שהרי יכול לאכלה בפ"ע ,מ"מ אם באנו לגזור שלא לאכול את הפת כלל ה"ז כדיעבד ,ובדיעבד אין חוששין לריב"ן.
והפמ"ג ]מש"ז ס"ק ב[ כתב טעם אחר דאין לאסור פת שנאפתה במים אלו ,דכל שעירב עם בשר ממש אין איסור בדיעבד ]כגון הכא
דלענין דיעבד הו"ל נ"ט בר נ"ט[ ,לא גזרו לאסור את הפת.
 .13והיד יהודה ]פי' הארוך ס"ק ג[ כתב דנראה שדעת זקינו של הכרתי ופלתי הוא רק להתיר באופן שהאפייה היתה בהיתר ואח"כ נתערב
בחלב ,ואז מותר עכשיו לחלקו לנשים הרבה ,כיון שבזמן האפייה לא נאסרה הפת.

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
) (ã éאפיית פת בחלב בט' הימים
כתב בספר דעת תורה ]למהרש"ם[ שגזירה זו של פת שאפאה בחלב היא אף בשבוע שחל בו ט' באב ,שאף שלכאורה אין לחשוש שמא
יאכלנו עם בשר כיון שהמנהג שלא לאכול בשר בימים אלו ,מ"מ יש לחוש שמא יאכל בשר בסעודת מצוה ,או שמא חולה שאין בו סכנה
יאכל בשר ויאכל הפת עמו.
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"àøåú ïéòë" ìù øúéää
:åøåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .äìéçúëì óà øúåî æ"ä "àøåú ïéòë" áìçá úô äôà íàã øàåáî [.åì óã] íéçñô 'îâá
.à
åîåéì ìëàðù ìëã áúë ã"ùâä íùá à"îøäå .ãéî úìëàðä úåîë åæù áúë ò"åùä ,úèòåî úåîë éäî à"îøäå ò"åùä å÷ìçðå
.äá åøæâ àìå úèòåî úåîë äæ éøä ,åæ úáùá úôä ìë úà ìëàé åúéá éðá øôñî éôì íàã åðééäå ,øúåî æ"ä
äáåøî úô äôà íà êà ,úèòåî úô äôà äìéçúîù ïôåàá à÷åã àåä äæ øúéäù [â ÷"ñ] ã"ååçäå [à ÷"ñ ã"ù] â"îôä åáúëå
íéùðàì úôä ÷ìçì øéúäù åðé÷æ íùá éúìôå éúøëä àéáäù åîë àìã äæù åáúëå] .äáøä íéùðàì ä÷ìçì øúéä ïéàå äøñàð øáë
13 .[äáøä
ìåëàì åúðååë íà êà ,íåéä åæ úô ìåëàì åúðååë ïëà íà ÷ø øîàð èòåî øáã ìù äæ øúéäã øáúñîã ïçìåùä éãá øôñá áúë
.øúéä äæá ïéà ïîæ øçà
øëéä äéäé äæå ,äìéâø úô äðéàù äá øëéðù ,úôì úãçåéî äøåö ïéùåòù åðééä "àøåú ïéòë"ã ,åùøéô í"áîøäå ó"éøä .á
.áìç åà øùá úôá áøåòîù
ë"â æ"ä "áìç" úåéúåà äñéòä ìò áúë íà ä"ä àìà ,úôä úøåöá éåðéù à÷åã úåùòì êéøö ïéàã àøåã éøòù úåäâäá áúëå
.[â"ñ ð ììë] íãà úîëçä åàéáäå ,øúéää ììëá
äøåöá äúåà êúç ë"çàå ,ìéâøä ïôåàá úôä äúôàð íà ìáà ,äééôàä íãå÷ úåùòéäì êéøö äøåöä éåðéùù [â ÷"ñ] ã"ååçä áúë
.úôä äøñàð øáë äééôàä úòùîã ,ìéòåî äæ ïéà ïîéñ äá äùò åà äðåùî
úô øåëîì øúéä ïéà ìáà ,åúéá éðá úìéëàì àìà éåðéù éðäî àìã è"éøäî 'åùú íùá [å ÷"ñ] ù"úôäå [â ÷"ñ] ã"ååçä åáúë
14 .åãâðëù ïéîä íò äìëåàìå åæä úôäî úåð÷ì íéìåìò íäå ,äæ éåðéùá íéøéëî íðéàù íéçøåàì ùåçì ùéã ,÷åùá åæë
ïîåùá åçèù øåðúá äééôà
ãâðë úôá íéùéù ùé íà íâã â"îôä áúë ,åá äúôàðù úôä úà ìåëàì øåñàù ò"åùä áúëù ïîåùá åúåà çèù øåðú éáâì
ïðéùééçã íåùî íéùéù éðäî àìã øáåñ è"éøäîäù àéáä [å ÷"ñ] ù"úôäå .äìéèð éãë úôäî ìèåð íà àìà øéúäì ïéà ïîåùä
úôá ùéù íåùî àåä íòèäù áúëå ,[å ÷"ñ íéøåàéá] ã"ååçä íéëñä êëå ,úôä ìëá èùôúî åðéàå åîå÷îá ãîåò øåñéàäù
øéñî íéùéù ùé íàã â"îôäë áúë íéøôà úéá ú"åùáù ù"úôä àéáä íðîà .òåìáä åá èùôúî äîë ãò úòãì à"àå íéò÷á

R úåøòäå íéøåàéá Q
 וכתב דאף באופן שנתפרסם בעיר שהפת הזו נילושה, החכמת אדם ]כלל נ ס"ג[ הביא את דברי הפר"ח שהתייחס לשו"ת מהרי"ט הנ"ל.14
 ולכאורה זה דלא כהמהרי"ט הנ"ל שכתב, ומשמע שאין זה מועיל גם לאדם בביתו,בשומן בשר מ"מ אין זה מועיל דחיישינן לאורחים
 דהפר"ח איירי בציור שלא עשה בהם שום שינוי רק, אך באמת אין כאן מחלוקת.דלבני ביתו הדבר מועיל ורק למכור בשוק אסור
 אך. וע"ז כתב הפר"ח שאין לחדש קולא ולסמוך על פרסום כיון שיש לחוש לאורחים,שהתפרסם בעיר שפת מסויימת זו נילושה בשומן
 שאם יעשה שינוי בצורת הפת כעין של שור שזה השינוי שנזכר,מה שהביא הפת"ש מהמהרי"ט הוא מהציור האחר שכתב שם המהרי"ט
. שמא יקנו אותה אורחים מחוץ לעיר וייכשלו בה, מ"מ חידש המהרי"ט חומרא שלא למכור פת זו בשוק,בגמ' בודאי מהני
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15 .àøéäð àì äæá ã"ååçä úøáñã áúë ãåò .ä"åà øôñá øàåáî ïëå é"ùøî òîùî ïëã àéáäå ,éøùå äìéèð éãë

àãéèùô íò ãçéá úôä úééôà
.äìëåàì øåñàå ïîåù íò äùåìéð åìéàë úôä ïéã ,àãéèùôä ïî ïîåù áæå àãéèùô íò ãçé øåðúá úô äôàù éîã à"îøä áúë
:åøåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå ,ä"åàä íùá à"âäá àåä ïéãä øå÷î
,øåñà æ"ä øåðúá òìáð ÷ø ùîî úôä ãò áæ àì ïîåùäù ïôåàá óàã åáúë [á ÷"ñ] ê"ùäå [á ÷"ñ] æ"èä ,é"áä .à
.úôá òìáðå úôä íå÷î ãò øåðúá òôòôî àåäù íåùî
ìéòì ïééòå ,äîöò úôä ãò áæ ïîåùäù ïôåàá ÷ø àåä ùùçäã ,[è ÷"ñ] äãåäé ãéä è÷ð ïëå ,à"îøä ïåùì úåèùôå .á
.î"ãäå ç"åúä ïåùìîå àøåã éøòù úåäâää ïåùìî ïë çéëåäì êéøàäù
øåðúä ìà ïîåùä ïî ,è"ð øá è"ð éåä éøäå äøåñà úôä éàîàã ê"ùäå æ"èä ,é"áä ìù øåàéáä ìò äù÷ä éúìôäå éúøëä äðäå
àìå ,ïîåùá äùåìéðù úôë äæá äðéã ïéàù èåùô ë"àå ,ùîî øùá íò óà äìéëàá úøúåî åæ úô ë"àå ,úôä ìà øåðúä ïîå
,è"ð øá è"ð áéùç àì ìëåàä ìà äëéùîîå ìåùéáä ïîæá éìëá úòìáðä äòéìáã [á ÷"ñ] ã"ååçä áúëå .ò"ôá ìåëàìî äøñàð
ãåñéá å÷ìçðù úøçàä ú÷åìçîä úà åðàáäù à"ñ äö 'éñá ïééòå] .è"ð øá è"ð éåä æà íé÷åìç íéáìù éðùá äéä øáãä íà ÷øå
áéùçã åè÷ð [á ÷"ñ æ"î] â"îôäå ,[ä ÷"ñ ù"úôá íéàáåî] íéøôà úéáäå ,øæåòä ïáà ìòá ïëå ,ô"åëä íðîà .[ã"ååçä ìù äæ
16 .è"ð øá è"ð
àöîð ,è"ð øá è"ð ìù øúéä êîñ ìò [åîöò éðôá åìéôà] åðìëàé íàã ,úôä úà øåñàì øçà íòè áúë [á ÷"ñ ã"ù] â"îôäå
è"ð øá è"ð ìù øúéä íøâù éîá ïãù (á ÷"ñ æ"î) â"îôá äö 'éñá ïééòå] .øåñà äæ éøäå äìéçúëì è"ð øá è"ð ìù øúéä íøâù
17 .[äìéçúëì øåñéà ìèáîä åîë ãáòéãá óà øåñàì åäåñð÷ íà,äìéçúëì
R úåøòäå íéøåàéá Q
 .15תוספת עיון
כתב החכמת אדם ]כלל נ ס"ד[ דנראה שאם אינו יודע אם יש בפת טעם חלב מותר לטועמו ,ואם אין בו טעם חלב מותר לאוכלו בפני
עצמו ]ולא עם בשר[ .ובספר בדי השולחן הקשה איך שייך לטעום ,ואמאי לא ניחוש שמא ימצא שיש טעם חלב והפת אסורה ,ונמצא
שטעם איסור .וציין לשו"ת נוב"י ]תניינא סי' כב[ שכתב דאכן אף באיסורים דרבנן אסור לטעום שמא ימצא שטעם איסור .ולכאורה טעמו
של החכמ"א הוא דסובר דהך גזירה שנאסרה הפת באכילה אינה איסור עצמי על הפת ,אלא איסור אכילה שמא יטעה לאוכלה עם בשר,
ולכן נראה להחכמ"א שבאופן זה שבא לבדוק אם אכן ישנה גזירה זו לא אסרו .ובעיקר נידון זה בגדר הגזירה של איסור אכילת הפת,
עיין ש"ך ]ס"ק ב[ שהביא בשם האו"ה דבאופן שאפה פת בתנור עם פשטידא הוי ספק ספיקא ,ספק אם זב שומן מהפשטידא ספק לא
זב ,ואפילו אם זב שומן ונבלע בפת ,ספק שמא לא יאכלנו עם חלב] .והש"ך כתב שהספק השני אינו ספק ,כיון שרגילות לאכול פת עם
כל מיני אוכלין קרוב הדבר לאוכלו גם עם חלב[ .ובגליון מהרש"א כתב דלכאורה אין כאן ספק שני כלל ,דכיון שכבר אסרו פת שנלושה
עם בשר מה בכך שלא יאכלנו עם חלב ,מ"מ איסור ודאי רבע עלה ובעינן תרי ספיקי לבד מזה ,ודימה זאת לגבינות של גוים עיי"ש.
ומדברי האו"ה והש"ך מבואר שלא נקטו כך ,אלא יש כאן איסור אכילה מחמת ספק שמא יאכלנו עם חלב.
 .16אמנם לכתחילה אסור לאכול את הפת עם חלב ,כיון שבנתבשלו מחמרינן לכתחילה את שיטת הריב"ן דאין היתר נ"ט בר נ"ט] .אך
אין מחמירין מחמת טעם זה שלא לאכול לגמרי את הפת ,דא"כ נמצא דהוי דיעבד[ .ובדעת הג"א בשם או"ז י"ל דאסר גם את הפת ,משום
דהאו"ז אכן סובר כהריב"ן ולשיטתו הפת היא בשרית ממש מן הדין אף לענין דיעבד] ,כ"כ היד יהודה בפי' הארוך ס"ק ס[.
 .17תוספת עיון
עיין חוו"ד ]ס"ק ב[ שהקשה דאף באופן שלא זב השומן מהפשטידא תיאסר הפת ,דהטעם של השומן מפעפע דרך הבצק אל התנור
ומתפשט והולך עד הפת ,ואף שבלוע באוכל אינו יוצא ממנו בלא רוטב ,מ"מ בלוע שמן יוצא ,כמבואר בסי' קה ]ס"ז[ .וכתב החוו"ד
לחדש דבלוע שמן יוצא מאוכל בלי רוטב רק לאוכל אחר ,אך אינו נבלע בכלי אחר ,והאריך בזה .ובספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה ואם[
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úåîå÷î éàøî
â ÷"ñ æ"è
úçúåø äøéã÷ íå÷î åúåà â"ò äçéðä ë"çàå ,ùîî øåðúä ò÷ø÷ â"ò äðéáâ ìù ï"éãàìô äúôàù äùàá ãáòéãá øéúä æ"èä
úåòâåð úåøéã÷ éúù ïéãëå ,áèåø éìá øùáä úåö÷ ìà íäî àöåé åðéà øåðúä éñøçá òåìáä äðéáâä íòèã íåùî åîòèå .øùá ìù
.åæá åæ
íùáå â"äðëä íùá [â ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå .øåðúä ìò õåçáî øåñéà ùé àëäã ,ò"öá åéøáã çéðä [óñëä úåãå÷ð] ê"ùäå
òéâä àìù àöîð ,äñéòä ä÷éñôî éøäù øåðúä éñøçá øéùé ïôåàá äòâð àì äðéáâäù ïåéëã øáåñ æ"èäã äãåäé íçì úéá øôñ
äæ íåùîå ,øåðúä ò÷ø÷ â"ò äñéòäî åäùî øàùð î"îã øáñ ê"ùä éìåàå] .åá òìáðù áìç íòè ÷ø äðéáâ úåùîî øåðúä ìà
.[äøéã÷ä ìà àöåé àåäå áìç íòè åá ùé
[íù] â"îô ïééò ,äìéçúëì åðééä úáçîá óà à"îøä øéîçäù äîå ,åæá åæ úåòâåðä úåøéã÷ 'áë éåäã åéøáã óåñá æ"èä ë"ùîå
äæá äæ íéòâåðä íéìë 'áã ,à"îøá [ç"ñ] áö 'éñá øàåáîä ïéãä úîçî àåä äìéçúëì øåñéàäù æ"èá òîùî äøåàëìã áúëù
.õåçì úáçîä éðâåàî áåæé àîù ùùçî àåä äìéçúëì øåñéàäù áúë úàèç úøåú øôñáù â"îôä àéáä ë"çàå ,äìéçúëì øåñà

á óéòñ
.éîã øéôù éøîåâ äééìî éàå á"ò ãò ,'åëå ïéùì ïéà éáéúéî .ì óã íéçñô 'îâ
,ïéòá ïîåù øàùð ïëìå øåðúä éðôåãî äôé úçð÷úî úéðåðîùä ïéàù íåùî àåä ,çåðé÷á øåðúì éâñ àìã àäã [ã ÷"ñ] æ"èä áúë
.øùá ìù ïåùàø íòè äá àäé úô äôàéùë äúòîå
ïîåùä î"î ,åðîéä íéæúéð úåöåöéð åéäéù øåîâ ïåáéì éãë ãò àì ,èòî øåðúä úà ÷éñä íàù áúëù [ã ÷"ñ æ"î] â"îô ïééòå
úà ìåëàì ïéà íðîà .è"ð øá è"ð éåä úô äôà íà àìéîîå ,øåðúá òåìáù äî àìà øàùð àìå óøùð øåðúä â"ò ïéòá øàùðù
.äîöò éðôá úôä úà ìåëàì øúåî êà ,ï"áéøä úèéùë åìöðå åìùáúðá ïðéøîçî äìéçúëìã ,áìç íò åæä úôä
ïéòá ïîåùä íâ ,øåîâ ïåáéìì òéâä àìù ÷ñéäáù äçéëåî åæ àéùå÷ ïëàã áúë äãåäé ãéäå ,'îâäî æ"ò äù÷äù â"îôá ïééò êà
.øåðúá íéò÷á ùéù íåùî ,øñåàå øàùð øåðúä â"òù
:íé÷ñåôä å÷ìçð ,úëúî ìù àìà ñøç ìù åðéà øåðúä íàù [ïéôåà ïéà ä"ã íéøåàéá] ïçìåùä éãá øôñá ïééò
äúéä åëåúì øåñéàä úòéìáù íùëã ,à÷åãá íéðôáî ÷ñéä ïðéòá äæá íâù [ã ÷"ñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôä úòã .à
.íéðôáî úåéäì êéøö øùëää ïë ,íéðôáî
äâøãì òéâäù ìë éðäî õåçáî ÷ñéä íâù áúë [æò ÷"ñ á"ðùîáå æñ ÷"ñ íù à"âîá àáåäù] í"àøä ú"åùá êà .á
ïåéëã ,øùá òìáù øåðúá ïåâë ì÷ ïåáéì íäá ìéòåîù íéìëá à÷ååã åðééä íðîà ,åéìò óøùð ù÷ù åðééäã ì÷ ïåáéì ìù
.íäá ìéòåî ì÷ ïåáéìã ä"ä äìòâä íäá äìéòåîù íéìëá ð"à ,ì÷ ïåáéìá éâñ òìá àøéúéäù

R úåøòäå íéøåàéá Q
 ולגוף קושית החוו"ד כתב די"ל דכיון שיש שיטות בראשונים שגם.הביא שבשו"ת בית שלמה ובספר יד יהודה הוכיחו דלא כהחוו"ד
 וגוף הנידון דבלוע שמן יבואר. לכן בנידון דאפיית פת עם פשטידא דהוי ספק ספיקא מקילינן,בלוע שמן אינו יוצא מאוכל בלי רוטב
.בע"ה לקמן בסימן קה ס"ז
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úåîå÷î éàøî
â óéòñ
.úåøéã÷ éúù ïéòë àîéà àìà á"ò ãò 'åëå ïîù äèåçù øùá áø øîà .åò óã íéçñô 'îâ
:äëìää ÷ñôá íéðåùàøä å÷ìçðå ,àúìéî åàì åà àúìéî àçéø íà éåìå áø å÷ìçð 'îâá
úà äæá åøæâ àìå ùîî íòèë ë"ë øéîç àì êà ,ãáòéã óà øñåàå àúìéî àçéøã áøë äëìäì ì"éé÷ã ú"ø úèéù .à
.[à"ñ] æö 'éñ ìù äøéæâä
ïðéè÷ð ãáòéãá êà ,ãáòéãá àìà øéúä àì éåì íâã ,àøîâã àðéãî àçéøì ïðéùééç äìéçúëì ,í"áîøäå ó"éøä úèéù .á
æ"ä øùá íò úôä úà äôàù éøçà óà áìçá øùá ïéðòìù [.áì óã ïéìåç æ ÷øô] ó"éøä áúëå .àúìéî åàì àçéøã
18 .áìçá åðìëàé äîì ,áìçá àìù åìëåàì ìåëéù ïåéëù ,äìéçúëìë
19 .øåñéà äæá ïéà äìéçúëì óàå àúìéî åàì àçéøã à"áùøä úèéù
.â
äéäé ìëåàäù íåùî åøéîçä áìçá øùá ïéðòì ÷øù ,éøù äìéçúëì óàå àúìéî åàì àçéøã àéä ï"øä úèéù íâ .ã
óéñåäå] .éôè äæá åøéîçä ïëì áìçîå øùáî éùðéà éìéãá àìù ïåéëã ãåòå ,áìçá øùá ìù ùîî íòè ïàë ùéù øåáñ
ïéòë ì"åä ùîî íòè ïàë ïéàù ïåéë ,(à"ñ æö 'éñã àðéãëå) äîöò éðôá åìëåàì øåñéà úôä ìò åøæâ àì î"îã ï"øä
20 .[äøéæâì äøéæâ
.íéøáãä ø÷éò úà ÷ø àéáðå ïàë øö÷ð ïëìå ,[ç÷ 'éñ] ïìäì ò"åùá íéøàåáî àçéø éðééðò ø÷éò
,åáù á÷ðä äñåëîù àãéèùô äðååëä åæå] .éðäî ÷öá ìù éåñéë åìéôàå ,øåðúá àçéø àäé àìù éðäî øùáä éåñéëã øàåáî ò"åùá
.[éøùå äñåëîë æ"ä äæä á÷ðä úà íâ äñéë íàå ,äìòîìî á÷ð ÷öáá ïéùåò ïëìå ,÷öáá ÷ø éìëá äñåëî äðéà àãéèùôäù
äæã [úéáä úøåú] à"áùøä íùá é"áá ïééòå .àçéø ùùç ïéàù [:åò óã] íéçñô 'îâá øàåáî øåðúá íéðåúðä úåøéã÷ éúù éáâì
.äìòîìî úåìåâî úåøéã÷ä øùàë øéîçä [ã ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîäå ,äìòîìî úåìåâî úåøéã÷ä íà åìéôà
R úåøòäå íéøåàéá Q
 אך מ"מ לא בטל כשיכול, וה"נ ריחא דהוי כעין אחד מאלף, והוסיף הרי"ף דהוי כעין דבר שיש לו מתירין דאפילו באלף לא בטיל.18
. ועיין בר"ן על הרי"ף ]שם ד"ה והוא[ שתמה על סברא זו של הרי"ף,לאוכלו בפני עצמו
.[ כתב לחוש לכתחילה להאוסרים: אמנם בתוה"א ]בית ד דף טו,[: וכ"כ בתורת הבית הקצר ]בית ג דף סו, כך הביא הטור בשמו.19
 תוספת עיון.20
. לבין זיעה שמבואר ברמ"א ]סי' צב ס"ח[ דאוסרת אף בדיעבד,הפוסקים לא ביארו מה בין ריחא דקיי"ל דבדיעבד לאו מילתא היא
 ועיין. דן רק משום ריחא ולא כתב לאסור משום זיעה,ובדין הנ"ל של הרשב"א מבואר שאפילו לענין ב' קדירות המתבשלות בתנור קטן
בקובץ מראי מקומות סימן צב ]ס"ח[ שמבואר בשם שו"ת הב"ח החדשות שכתב שזיעה אוסרת רק כשהכל סתום ואין מקום לזיעה
 ועיין שו"ת אג"מ ]יו"ד ח"א סי' מ[ שדן בענין. אך בתרומת הדשן אסר משום זיעה אף כשיש לה מקום להתפשט,להתפשט לצדדים
 אך, ומבואר בו דאם אכן התנור הזיע מההבל העולה מהקדירות הרי זו זיעה ולא רק ריחא,בישול בשר בתנור שבישלו בו לפני כן חלב
 דן דאפשר דחמירי טפי, אמנם לענין תנורים דידן שיש להם גג וכתלים.כתב לדייק מהרמ"א ]סי' קח ס"א[ דבסתמא לא חיישינן לזיעה
 אמנם לענין דיעבד לא החמיר אם מבשל בשר בתנור. ולכן אסר לכתחילה לבשל בתנור כשהקדירה מגולה,ויותר נוטה שתהא בהן זיעה
 כתב דאין, ומצד החשש של זיעה בעין שאולי נשתיירה מבחוץ ולא נפגמה,שבישלו בו חלב לפני מעת לעת כיון שהבלוע כבר נפגם
.לחשוש כיון שמן הסתם יש שישים נגד הזיעה הזו
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úåîå÷î éàøî
åäéìà ãé úáåùú àéáäù äáåùú éçúô ïééò ,[àçéø ùùç åá ïéà çåúô àåä íàù] íéðåøùò áé àåäù ìåãâ øåðú øåòéù éáâì
äééôàä íå÷îá à÷åã åà ,ìåãâ øåðú éåä øáë íéðåøùò áé ììçá ùéù ìëã ,øåðúä ììç ìëá àåä íéðåøùò áé øåòéù íà ÷ôúñäù
.çôðä ìë øòùì ì÷éä åäéìà ãé úáåùúáå .úôä úà íé÷éáãî åáù
åáù äééôàä íå÷î éôì íéëìåäù åîéëñä [áñ ììë] à"îëçäå [ä ÷"ñ ã"ù] â"îôä ,á÷òé úçðîä ,ùãç éøôä ,éúìôå éúøëä êà
.íéðåøùò áé ìù äæ øåòéù äá ùéù ,çôè äáåâá úô úåôàì øùôà
.ùùç ïéà äæ øçà äæá äôåà íàã [ç÷ 'éñ à"îø ïééò] íé÷ñåôä åáúë
øàåáîë ,àúðëñ ìù ïåãéð íâ ùé éøùá âãä ìù ïåãéðä ãáìî ,øùá íò ãçà øåðúá åàìöù âã ïéðòìã áúëù [á ÷"ñ] ê"ù ïééò
,äðëñ ùùç íåùî øåðúá øùá íò âã úåìöì ïéà äìéçúëìù à"îøä áúë [á"ñ] íùå .æè÷ ïîéñì ïééöå ,[:åò óã] íéçñô 'îâá
íå÷î ùéã [â ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .ãáòéãá óà øåñàù òáù øàáä íùá [íù] àéáä ê"ùäå .äìéëàá âãä øúåî ãáòéãá ÷ø
[ãñôä íå÷îá àìù] øéîçäì ùé çñôá õîç ïéðòìã [ç÷ 'éñ] à"îøä áúëù äî éôìã ,ãáòéãá óà ùåçì úôñåð äáéñ øîåì
ùé àìéîî ,íéùéù ùéùë óà àúðëñá øéîçäì [á ÷"ñ æè÷ 'éñ ã"åé] æ"èä áúëù äî éôì ë"à ,åäùî úáåøòúë ïåãéð àçéøã
.[àúðëñ ïéðòì åøéîçä àì ìåãâ øåðúáù æ"èá ù"ééòå] .çéø éáâì íâ øéîçäì

שאלות לחזרה ללימוד של חודש כסליו תש"פ
יו"ד הלכות בשר בחלב סי' פז סעיף י – פט ,צז
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

---------------------------------------סימן פז סעיף י
א (1 .האם מותר לכתחילה להשהות חלב בתוך הקיבה עד שיצטן ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין בדיעבד אם היח ,ומה הטעם?
 (3והאם מותר למלוח הקיבה עם בשר לאחר שהוציאו ממה החלב?
ב .חלב  -קרוש או צלול  -שמלח בקיבתה או שעמד בה יום אחד;
 (1האם מותר לכתחילה להעמיד בו ,לדעת הרי"ף והרמב"ם ,לדעת ר"ת ולדעת רש"י?
 (2מה טעם המתירים ומה טעם האוסרים?
 (3והאם דבר זה דומה לדגים שעלו בקערה או לא?
ג (1 .לדעת הב"י כמה צריך שישהה החלב במליחתו שיחשב כרותח?
 (2ובכמה מלח צריך שיהא מלח?
 (3איך קיי"ל לדידן בעין שיעור שישהה ובעין כמות המלח  -לכתחילה ובדיעבד  -לעין
לאסור כולו ולעין לאסור כדי קליפה?
 (4ומה הדין אם מלח מליחה מועטת ולא שהה והעמיד גביות ובישלו אח"כ הגביות?
ד .חלב צלול שמלח בקיבתה או שעמד בה יום אחד ,והעמיד בו גביות;
 (1האם אוסר כדי קליפה או עד שיהא בו ששים או שאיו בטל כלל כיון שהוא דבר
המעמיד?
 (2כמה טעמים מציו להא דאוסר יותר מכדי קליפה?
 (3וכמה טעמים מציו להא דבטל ואין זה כדבר המעמיד?
ה .חלב קרוש שמלח בקיבתה או שעמד בה יום אחד ,והעמיד בו גביות;
 (1האם אוסר את הגביות ,ומה הטעם?
 (2האם דבר זה מיקרי "ט בר "ט דהתירא או דאיסורא או כלל לא?
ו .אם היה החלב שבקיבה צלול מתחילה ואח"כ קרש;
 (1האם יש לו דין צלול או קרוש ,ולפי"ז מה הדין אם העמידו בו גביות?
 (2מהי דעת הב"ח בצלול וקרש ואיך פוסק הש"ך להלכה בזה?
 (3ומה הדין בחלב כשירה שיקה מן הטריפה שהיה צלול מתחילה ואח"כ קרש?
ז (1 .עור הקיבה שמלח ותייבש ועשה כעץ ,האם מותר לכתחילה למלאות אותו חלב
ולהעמיד בו גביות  -כשיש ששים גדו וכשאין ששים גדו?
 (2והאם מותר לצבוע יי"ש בתולעים אדומים שתייבשו?
ח .משקה היוצא ע"י מליחה בזמן מועט או ע"י כבישה מעת לעת;
 (1האם יש לו דין טעם כעיקר או רק כמשקה היוצא מהן?
 (2ומה הפק"מ מזה להלכה בידון להעמיד גביות בחלב שמלח או שכבש בעור קיבה
יבשה?
ט (1 .מה הדין בשאר בי מעיים שתייבשו עד שעשו כעץ?
 (2בשר יבש כעץ האם אוסר?
 (3עור הקיבה שתייבש כעץ ותבשל אח"כ או ששרה מעת לעת ,האם אוסר?
סעיף יא
י .אם העמיד גביות בעור קיבת כשרה;
 (1האם אמרין שדבר המעמיד איו בטל או שתלוי בטעם או בששים ,ומה הטעם?
 (2ומה טעם לא אמרין דהחלב היוצא מהעור עשה בילה ואוסר את החלב במשהו משום
דהוי מין במיו?
יא (1 .מה הדין אם העמיד גביה בעור קיבת בילה?
 (2ומאי שא מהמעמיד בעור קיבת כשרה?
יב .העמיד באיסור ובהיתר ,האם אמרין דהוי זה וזה גורם ומותר;
 (1כשהאיסור יכול להעמיד לבד וההיתר איו רק סיוע?
 (2כשהאיסור איו יכול להעמיד לבד ללא ההיתר?
סימן פח סעיף א
יג .מציו בפוסקים שדו לגבי כמה סוגי איסורים אם מותר להעלות שתי דברים ביחד על
שלחן אחד ,באר ההלכה למעשה וטעמיהם;

 (1בשר על שלחן שאוכלים עליו חלב?
 (2חלב על שלחן שאוכלים עליו בשר?
 (3בשר בילה על שלחן שאוכלים עליו בשר כשרה?
 (4בשר על שלחן שאוכלים עליו חלב כשהאחד מודר האה מחבירו?
 (5חמצו של גוי על שלחן שישראל אוכל עליו מצה בפסח?
 (6לחם של איסור?
יד (1 .האם מותר להדליק רות של חמאה או של שומן על שלחן שאוכלים עליו בשר?
 (2ומה הדין להדליק בחֵ לֶב ,ומה הטעם?
סעיף ב
טו.
טז.

יז.

יח.
יט.

האם מותרים לאכול על שלחן אחד זה חלב וזה בשר;
 (1אחים שמכירים זה את זה ומקפידים זה על זה?
 (2שי בי אדם שאים אחים שמכירים זה את זה ומקפידים זה על זה?
האם מהי סוגי היכר כדלהלן;
 (1שכל אחד אוכל על מפה מיוחד?
 (2שיושבים רחוקים זה מזה שאי אפשר לאחד לקחת ממאכל חבירו?
 (3מה שגם אחרים אוכלים עמהם על שלחן אחד?
במחבר וברמ"א הוזכרו כמה סוגי היכר שאפשר לעשות כדי שיהיה מותר לאכול על שלחן
אחד זה חלב וזה בשר ,באר פרטי דייהם;
 (1כשותים בייהם פת להיכר  -האם דוקא כשאין אוכלים מהפת או אפילו כשאוכלים
ממו?
 (2כלי ששותין ממו שבלאו הכי אין דרכו להיות על השלחן  -האם רק כשאין שותין ממו
או אפי' כששותין ממו?
 (3אם תו שם מורה  -האם דוקא ביום מהי או גם בלילה?
 (4ומה הדין אם המורה עומדת במקומה הקבוע?
"שי בי אדם המכירים שיש להם הוצאה אחת".
 (1מה הפי' שיש להם הוצאה אחת?
 (2והאם מועיל להם היכר?
 (1שי בי אדם היושבים בשתי שולחות ,זה אוכל בשר וזה חלב ,האם מותר להם לשתות
מכוס אחד או לאכול מפת אחת או להטביל פתם בכלי מלח אחד ,ומה הטעם?
 (2מי שאכל בשר האם מותר לו להתיישב ליד חבירו האוכל גביה ,ומה הטעם?

סימן פט סעיף א
כ .בדין זמן ההמתה בין אכילת בשר לאכילת גביה;
 (1מהן שיטות הראשוים ואיך פסק להלכה ולמעשה ,האם צריכים להמתין שש שעות,
שעה או מיד?
 (2על מה מבוסס יסוד המחלוקת?
 (3ומהן הטעמים של השיטה הסוברת שצריך להמתין שש שעות?
כא .מצא אח"כ בשר בין השייים;
 (1האם צריך להסירו?
 (2האם צריך שוב להמתין משעה שמסירו?
 (3והאם צריך אח"כ קיוח והדחה?
כב .הלועס לתיוק;
 (1האם צריך להמתין שש שעות?
 (2ומה הדין בלועס תבשיל שיש בו שומן?
כג .לשיטה הסוברת דסגי בהמתת שעה או מיד כשסילק עצמו מהבשר;
 (1האם ברכת המזון מעכבת?
 (2אם אכל בשר בלא פת ,האם ברכה אחרוה מעכבת?
 (3והאם צריך קיוח והדחה לפי אכילת הגביה או רק קיוח או רק הדחה או כלל לא?
כד (1 .האם מותר לברך ברכת המזון לסיום סעודת בשר על מת לאכול אח"כ גביה?
 (2חולה שצריך לשתות חלב לרפואתו ,כמה הוא צריך להמתין אחר אכילת בשר?
סעיף ב
כה .הרוצה לאכול בשר חיה ובהמה או בשר עוף אחר שאכל גביה;
 (1כמה זמן צריך להמתין  -שש שעות ,שעה או מיד?
 (2האם צריך לעיין בידיו או לרחצם  -ביום ,בלילה  -כשיש לו ר יפה או כשאין לו?

 (3האם אפשר לרחוץ רק במים או גם בשאר משקין?
 (4האם צריך קיוח והדחה?
 (5מה קודם קיוח או הדחה?
 (6מהי קיוח ומהי הדחה?
 (7האם צריך לבלוע הפת?
 (8והאם מהי שריית הפת ביין או במים לצאת ידי שיהם?
כו (1 .כמה צריך להמתין אחר אכילת גביה קשה?
 (2מה קרא גביה קשה ,ישה או מתולעת?
סעיף ג
כז .האם מותר לאכול;
 (1תבשיל של גביה אחר תבשיל של בשר?
 (2תבשיל של בשר אחר תבשיל של גביה?
 (3גביה אחר תבשיל של בשר?
 (4בשר אחר תבשיל של גביה?
 (5גביה אחר תבשיל שתבשל בקדירה של בשר  -כשיש ממשות טעם בתבשיל או כשאין
ממשות טעם בתבשיל או שבישלו שם חומץ?
 (6גביה ביחד עם תבשיל שתבשל בקדירה של בשר?
כח (1 .שומן של בשר  -של בהמה ושל עוף  -האם דיו כתבשיל של בשר או כבשר עצמו?
 (2מרק של בשר  -האם דיו כתבשיל של בשר או כבשר עצמו?
כט .שמש המשמש בסעודה ,האם צריך ליטול ידיו בין סעודת בשר לחלב או להיפך?
סעיף ד
ל .סכין שרגילין לחתוך בו בשר ,האם מותר לחתוך בו ע"י קיוח הסכין או ע"י עיצה
בקרקע;
 (1גביה צות?
 (2פת שאוכלים עם גביה?
 (3ומה הטעם?
סימן צז סעיף א-ב
לא .עיסה שילושה עם חלב;
 (1האם מותר לאכלה ,ומה הטעם?
 (2אם לש בשוגג  -שלא ידע שאסור או שפל חלב בשוגג ,האם מותר לאכלו?
 (3אלו ב' תאים מהי שיוכל לאכלו?
 (4האם צריכים שיהיו ב' התאים יחד או באחד סגי? ומה הטעם?
לב (1 .האם מועיל לעשות שיוי גם אחר האפיה?
 (2והאם מהי לחלק לאחרים אחר האפיה שלא יהיה לכל אחד רק דבר מועט?
 (3והאם מותר ללוש עיסות עם שומן ולמלאותן במיי מתיקה שאין הדרך לאכלם עם
חלב?
לג .האם מותר לאפות לכתחילה פת עם פלאד"ן או פשטידא בתור? ומה הטעם?
 (2מה הדין בדיעבד אם אפה ,כשהתור משופע או שהפת למעלה מן הפשטיד"א? ומה
הטעם?
 (3ומה הדין אם רואים שזב שומן מהפשטיד"א לחוץ  -תחת הפת ממש או רחוק מן הפת?
 (4ומה הפק"מ בין היכא שרואים שזב שומן להיכא שלא רואים ואיכא למיחש שמא זב?
לד (1 .מה הדין כשאפה פת עם פשטיד"א במחבת ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין כשאפה פלאד"ן של גביה על קרקע התור בלי כלי ואח"כ היח באותו מקום
קדירת בשר רותחת ,ומה הטעם?
 (3תור שטחו באליה ,איך מותר לאפות בו פת?
סעיף ג
לה (1 .אפה בתור אחד  -קטן או גדול  -פת עם בשר צלי ,האם מותר לאכלם בחלב?
 (2מהן שיטות הראשוים בטעם דבר זה?
 (3ומה הדין אם הבשר מכוסה?
לו .אפה בתור אחד דגים עם בשר או בשר כשרה עם בשר בילה ,האם מותר לאכלם?
לז (1 .מה קרא תור גדול?
 (2והאם צריך שבחללו יהיה שיעור זה או דוקא בקרקעיתו?

שאלות ונידונים מעשיים ללימוד של חדש כסלו תש"פ
יו"ד הלכות בשר בחלב סוף סימן פז ,וסימנים פח ,פט ,צ
======================
א .משפרי אפיה ,חומר משמר ,שמרי יין ,שאחד מהמרכיבים העיקרים שלהם הוא מיי"נ.
 .1האם מותר להשתמש בו.
 .2וכן גלידה שאחד מהמרכיבים שלה הוא אבקה שמיוצר מכמה חומרים ביחד ,ואחד מהם הוא מבע"ח טמאים.
 .3ומה הדין כשחלק ממרכיבי האבקה עשוי מחלקי בשר וחלב שנמלחים ביחד.
 .4והאם יש חילוק בין אם מבשלים אותם לפני שמערבים אותם עם אותם חומרים או שלא מבשלים אותם קודם.
 .5ומה הדין אם רק אחרי שכבר נוצרו השמרים ,או הגלידה הוסיפו חומרים אלו בכדי לייצבה.
]ש"ך סק"ל ,רמ"א סי"א ,ט"ז סקי"ג ,ש"ך סקל"ה[.
א .דבר המעמיד גם אם יש ס' כנגדו לא בטיל ,ואפילו שלא נרגש טעמו ]כמבואר ברמ"א סי"א[ ,ולכן כל משפרי האפיה,
או שמרים וכדו' שמעמידים את הלחם ,יש לחשוש שיש להם דין מעמיד ואסורים ,ומ"מ אם האיסור אינו יכול להעמיד
בעצמו ,הוה זה וזה גורם ומותר ,ולכן אם בלי שאר המרכיבים השמרים משפרי אפיה ,גלידה ,לא היה נוצר ,אפילו שחלק
מעיקרי המרכיבים שלהם הוא היי"נ או האבקה שנוצר מבב"ח ,מותר.
אמנם מבואר בט"ז ]סקי"ב[ וכן נוטה דעת הש"ך ]סקל"ו[ שזה וזה גורם מותר רק אם האיסור מצד עצמו אינו יכול
לפעול ,אבל אם מצד עצמו יכול לפעול ,אפי' שבפועל נוצר בצירוף ההיתר ,ג"כ אסור ,דלא כהרמ"א שסובר שגם בכה"ג
נחשב לזה וזה גורם שמותר.
אבל אם שאר המרכיבים הם חלק הכרחי לייצב את השמרים ,הגלידה ,גם אם תהליך היצור הוא שלפני שמכניסים את
המרכיבים של האיסור ,ההיתר כבר סיים פעולתו ,מאחר ועדיין חסר את החומר שמיצב אותם מבואר במשב"ז ]סקי"ב[
וכ"כ להלכה במ"ב ]בסימן שי"ח סקע"ג[ שאפי' אם ההיתר כבר גמר את כל פעולתו לפני שהאיסור התחיל נחשב לזה וזה
גורם ,דלא כמש"כ בט"ז ]שם סקט"ו[.
אמנם כל זה רק אם האבקה נעשה בעלי חיים טמאים וכדו' ,אבל אם האבקה נעשה גם מתערובת של בשר וחלב ,לדעת
הש"ך בב"ח שאוסר כשהוא מעמיד זה רק אם לפני כן בישלו אותם ביחד וכבר נהפכו לבב"ח דאורייתא ,אבל אם רק
עיבדו או עירבו אותם ביחד ,אין לו את מעלת וחשיבות של דבר מעמיד לאסור ,אבל ביד יהודה ]ארוך סקכ"א[ חולק ,שגם
בב"ח שנאסר שלא ע"י בישול ,ואסור רק מדרבנן ,יש לו דין מעמיד לאסור ,מאידך בפמ"ג ]סימן תמ"ב משב"ז סק"ד[
חולק שאפילו בב"ח שנתבשלו ביחד ונאסרו ,אם הם מעורבים ביותר מס' שמצד עצמו צריך להתבטל וכל מעלתם שמחמת
כן אינם מתבטלים הוא רק משום שהם מעמידים את המאכל ,מאחר וכל חומרת מעמיד שלא בטל הוא רק מפני שניכר
איסורו ,ובב"ח שבתערובת פחות מס' אינו דרך בישול ,ואין עליו שם איסור ,לא שייך לומר עליו שניכר איסורו ,ובטל.
אלא שגם אם אוסרים משום מעמיד ,יש לחלק בין גלידה למשפרי אפיה וכדו' ,דבפמ"ג ]סימן ק"ג שפ"ד סקי"ד[ כתב
לענין שמן זית שהקפהו ע"י דבר האסור ,שאם חזר למצבו הראשון מותר ,וביד יהודה ]שם קצר סקכ"ה[ כתב שגם במצב
שעדיין קפוי ג"כ מותר ,ובמנחת יצחק ]ח"ח סס"ז[ ביאר טעמו של היד יהודה שרק דבר שמשנה מהותו נחשב למעמיד
כגון שמשנהו מחלב לגבינה ,משא"כ שמן שבין כך נחשב לשמן ורק הקפהו אין לו חשיבות של מעמיד ,וא"כ גלידה כל
זמן שלא הוקרשה חסר במהותה והחומר שגורם לו לקרוש נחשב שמעמידו ויוצר את מהותה ,משא"כ משפרי אפיה וכדו'
אם גם לולא אותם משפרים הלחם היה נוצר ,אלא שלא היה משובח כ"כ וגם לא מנופח ואפוי בצורה יפה ,אפשר שאינו
נחשב כלל למעמיד ,ורק אם לולא אותם חומרים היה מתפורר לגמרי נחשב למעמיד ,וצ"ע.
ב .חלב עמיד ,שכדי שלא יחמיץ מעמידים אותו ע"י אבקה ,או כדורים קטנים ,המורכבים מחומר של עור הקיבה,
בצירוף חומרים המיוצרים ממיני צמחים ,הרוב הוא מהצמחים והמיעוט מעור הקיבה ,האם מותר להשתמש בהם
לכתחילה.
]סי"א -י"ב ,ש"ך סקל"ג ,פ"ת סקי"ט וסקכ"א[
ב .מבואר ברמ"א שכשהעור מתייבש נחשב כעץ בעלמא ומותר להעמיד בו ,ואפילו שהש"ך )סקל"ג( כתב שלכתחלה אין
לעשות כן ,כתב הגרעק"א הובא בפתחי תשובה )סקי"ט( שזה דוקא היכא דליכא ס' ,דחיישינן דלמא לא נתייבש לגמרי,
אבל בדאיכא ס' ,וכל החשש הוא רק מדין אין מבטלין איסור לכתחלה ,מותר להעמיד בו לכתחלה ,ובפתחי תשובה
)סקכ"א( כתב בשם התפארת צבי והנודע ביהודה שאפילו אם חוזר ונתרכך ע"י שריית מעת לעת מותר ,והוסיף שם שכן
מבואר בש"ך ,אבל בפמ"ג )שפ"ד סקל"ג( כתב ,שבשר אפי' יבש כעץ אוסר ,ומש"כ הש"ך ]סימן קי"ד הביאו הפ"ת
סקכ"א להוכיח דלא כהפמ"ג[ שגם בשר אינו אוסר ,ביאר הפמ"ג ]סימן ק"ג שפ"ד סק"ב[ שזה רק באופן שיש רוב כנגד
הבשר ורק ספק אם יש ס' ,אבל כשודאי אין רוב כנגדו אסור עיי"ש.
ולפי מש"כ הרע"א שכל הטעם שלכתחילה אסור לעשות כן דחיישינן שמא לא נתייבש לגמרי ,אפשר לדון שקיבה שכבר
נעשתה אבקה ,לא שייך חשש זה דלמא לא נתייבש לגמרי ,ומותר.
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אלא שבתשובות נודע ביהודה הנ"ל מבואר ,שרק בעור קיבת כשרה שאינו אסור מחמת עצמו אלא מחמת נתינת טעם
הבשר בחלב ,כאשר כבר נתייבש קודם ,לא נשאר בו טעם בשר שיוכל לאסור את החלב ,ולא חל עליו שם בשר בחלב,
אבל בעור קיבת נבילה שאיסורו מחמת עצמו ,לא נפקע ממנו שם האיסור ע"י שנתייבש ,ובתשו' תפארת צבי הנ"ל חולק
עליו גם בענין זה ,ובפתחי תשובה כתב שמדברי הש"ך מוכח כמו התפארת צבי.
אולם בנידון שלפנינו שהאבקה היא מורכבת גם מחומר של צמחים אחרים המעמידים ,יש להתיר ,משום דהוי זה וזה גורם
דקיי"ל דמותר.
ג .צבע מאכל שמיוצר מתולעים מיובשים ,האם נאסר באכילה.
ד .בפ"ת ]סק"כ[ הביא דמותר ,ע"פ מש"כ הרמ"א שעור שנתייבש מותר להשתמש בו לכתחילה ,אמנם לדעת
הפמ"ג שדין זה רק בעור ,אבל בבשר אפילו שנתייבש אסור ,א"כ צריך לאסרו ,אלא שבפשטות טעמו של
הפמ"ג שבבשר אוסר הוא מפני שס"ל שכשמתרכך חוזר לאסור ,וא"כ אפשר שבזה אחרי שכבר נטחן לגמרי
ונעשה צבע ,לא שייך שיעשה בו פעולת ריכוך לחזור ולאסור.
ד .מים שעל גבי הלבן והגבינה שנשפכו לקדרה עם בשר.
 (1מה דין הבשר.
 (2וכן חלב שאחרי שהחמיץ חיממו אותו ועי"כ נפרדו ממנו המים ,ונתקשה ונעשה גבינה ,המים שנפרדו ממנו
נשפכו לקדרה של בשר ,ואין בקדרה ס' כנגדו,
 (3וכן חלב שע"י פעולות של עירוב חומרים הוציאו ממנו את כל השמנונית שלו ,ונתערב בבשר.
 (4וכן קוניאק שנעשה ע"י שמרתיחים חלב ,וכל האדים עוברים דרך צינור שמצננים אותו ונהפך למשקה ,האם
מותר לערב את הקוניאק עם בשר.
 (5וכן אבקת סוכר ]לוקטוז[ שיש מהם שנעשים מהמים שנשארו אחרי יבוש הגבינה ,האם מותר לאכלו עם בשר
 (6בכל הדוגמאות דלעיל מה הדין אם רק מסתפק אם נתערב בבשר.
ד .מי חלב אסורים רק מדרבנן ,וניסובי דחלבא ,כתב המחבר ]בס"ח[ שיש אומרים שאינו מוגדר למי חלב ואסור
מדאורייתא ,ומי חלב שמדרבנן הוא רק אחרי שכבר מבשלים את הניסובי והמים נפרדים ממנו.
לפי"ז לכאורה כל שאחרי יבוש הגבינה השתמשו במים עצמם ,אינם נחשבים עדיין למי חלב ,כי עדיין מעורב
בהם מתמצית המאכל ,וכן האבקות שנעשו מהמים שנשארו אחרי שחיממו את החלב החמוץ ועשו ממנו
גבינה ,ומי חלב זה רק אחרי שכבר פירקו את המים עצמם שנתחמצו ונשארו אחרי שעשו גבינה ,ולכן במקום
ספיקות יחשב כספק דאורייתא ,ובשפ"ד ]סקל"ג[ כתב שבמקום ספק אפשר לצרף לס"ס שגם ניסובי דחלבא
נחשב למי חלב ,אבל מים שמעל הלבן והגבינה יש לעיין בגדרו.
אמנם כל זה רק מים שמיצו אותם מהגבינה ,אבל חלב עצמו שהפכו אותו לזיעה מאחר וזיעה נחשב כמאכל
עצמו ,וכ"ש חלב עצמו שהוציאו ממנו את כל השמנונית שלו לא מצאנו שמחמת כן יתבטל ממנו שם חלב.
סימן פ"ח
א .מי שאינו אוכל שרויה בפסח ,או אינו אוכל קטניות.
 .1האם מותר לו לאכול על אותו שולחן בפסח ,ביחד עם מי שאוכל.
 .2וכן כל השנה מי שמקפיד שלא לאכול מאכלים מכשרות מסוימת ,האם מותר לו לסעוד על שולחן ביחד עם מי שאוכל
מאכל מאותה כשרות.
 .3וכן מי שנדר שלא לאכול מאכל מסוים ,האם יכול לאכול את מאכליו על השולחן ביחד עם מי שאוכל מאכלים אלו.
 .4וכשאוכלים שתי אנשים בפסח על אותו שולחן ,אחד אוכל שרויה ואחד מקפיד לא לאכול ,האם מותר לאחד לאכול
חלבי ולשני לאכול בשרי.
]ש"ך סק"ב ,שפ"ד שם ,שפ"ד סק"ח ,פ"ת סק"ב ,ביאור הגר"א סי' תרי"ב על ס"י[.
א .לדעת הש"ך ]סק"ב[ בכל שאר איסורים מותר לישב ביחד עם מי שאוכלו ,חוץ מבב"ח ,וממאכל היתר שנדר ממנו ,דינו
כבב"ח שאסור ללא היכר ,וכן לחם מאחר ועליו יחיה האדם ,דינו כבב"ח ,לפי"ז יש לדון במי שאינו אוכל שרויה או
קטניות או שאינו אוכל מכשרות מסויימת ,שיחשב כלפיו כדבר הנדור ויאסר עליו לאכול על אותו שולחן ביחד עם מי
שאוכל מאכלים אלו ,אלא שהיה אפשר לחלק דשרויה וכדו' אפילו שזה רק מחמת נדרו ,מאחר ואינו נדר זמני אלא לעולם
אינו אוכלם ,אפילו שזה רק מחמת נדרו נחשב כאיסור ,אבל בש"ך משמע שהטעם דדבר הנדור חמור בזה ,דמאחר ואינו
אסור לו רק מחמת נדרו יש יותר לחשוש שיאכלנו ,וא"כ בכל האופנים צריך לאסור.
ולפי מש"כ המנחת יעקב וכן פסק בשפ"ד ]סק"ב[ שהטעם שחמץ חמיר טפי משאר איסורים מאחר ורגילים בו כל השנה,
א"כ ה"ה כל דבר שרגילים בו כל השנה ,וא"כ אפשר שגם לישב עם האוכל קטניות ושרוי' צריך להיות אסור ,מלבד אי
נימא שדבר שמקורו הוא רק מחמת מנהג ואינו נדור ממש יותר קל ,אבל בביאור הגר"א ]או"ח סימן תרי"ב על ס"י[ נראה
לכאורה שסובר שכל שאינו אומר בפירוש שיאכלנו בכל דבר לא חיישינן שיאכלנו ,אלא שאפשר ששאני התם שאינו עסוק
באכילה וצ"ע.
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ומבואר ברמ"א ]ס"ב[ שגם פת אם לא אוכלים ממנו יכול להיות היכר בין בבשר לחלב ,וא"כ מאחר ואינו אוכל מהמאכל
השרויה וכדו' ,כלפיו יחשב המאכל השרויה בעצמו כהיכר גם להבדיל בין אכילת הבשר והחלב ,אבל בשפ"ד ]סק"ח[
מבואר שמש"כ הרמ"א שאם אוכלים מהפת לא מהני להיכר ,זה רק אם שתיהם לא אוכלים ממנו ,אבל אם אחד מהם אוכל
מהפת ,לא הוה היכר ,ממילא מאחר ואחד מהם כן אוכל שרויה לא יכול המאכל ההוא לשמש להיכר בין הבשר והחלב.
ב .מי שנמצא בגינה ,בית חולים ,וכדו'.
 .1האם מותר לו לאכול על שולחן כשבצד השני יושב יהודי שאינו שומר תומ"צ ואוכל את מאכליו.
 .2ומה הדין לאכול בבית ביחד עם פועל נכרי או חילוני שעובד אצלו.
 .3והאם יש חילוק איזה מאכלים אוכל זה שאינו שומר תומ"צ.
]ס"ב ,ש"ך סק"ג-ד ,ט"ז סק"ב[
ב .אם יושב סתם בגינה והשאינו שומר תומ"צ שיושב על ידו אינו מכירו מותר ]כמבואר בס"ב[ .אבל בפועל שעובד אצלו
או שנמצא זמן ממושך בבי"ח וכדו' ביחד עם מי שאינו שומר תומ"צ וכדו' ,כל שמכירו בדרגה כזו שיוכל לקחת ממאכליו,
אפי' אם באמת מקפידים זע"ז לדעת הט"ז ]סק"ב[ והש"ך ]סק"ג-ד[ אסור ,אמנם זה רק כשהשני אוכל לחם שאינו כשר
או בפסח ומי שיושב סמוך אליו אוכל מיני מאכלים של חמץ בפסח ,אבל אם השני אוכל רק מאכלות אסורות ,להמבואר
בש"ך ]סק"ב[ גם אם הם כבר ברמת היכרות כזו שיכול לקחת ממאכליו ,אין איסור ,כי בשאר מאכלים אין חשש שיקח
ממאכליו.
ג .מי שאוכל לבד בשרי ומונח על השולחן מוצרי חלב.
 .1האם מועיל שיניח היכר בין מה שאוכל למוצרי החלב.
 .2והאם מותר לאכול בשרי על שולחן כשבצד השני יושב ילד קטן ואוכל מטרנה חלבית וכדו' ,ויש היכר ביניהם.
 .3והאם מועיל שאחד מבני הבית שאינו אוכל כלל נמצא באותו מקום.
 .4וכן מי שנותן לפועל נכרי שאצלו בבית לאכול מהבשר הכשר שלו ,האם יכול לאכול ביחד עמו על השולחן חלבי ע"י
היכר.
 .5והאם יועיל בדוגמאות אלו שיאכלו על ב' מפות נפרדות ,או במרחק של הושטת יד.
]שפ"ד סק"ג ,וסק"ח ,חכמ"א כלל מ' סקי"א ,מ"ב סי' ת"מ סקי"ח ,הפלאה ,דרכ"ת סקט"ו ,רע"א[.
ג .נחלקו האחרונים האם ההיתר של היכר הוא רק במקום שיש גם לב' דעות מנוגדות שכל אחד יזכיר לשני ,או שהיכר
בלבד מבלי דעות מנוגדות מספיק ,בשפ"ד ]סק"ח[ כתב שרק בחמץ משום חומרו לא מהני היכר בין ישראל לעכו"ם,
מבואר שגם בין ישראל לגוי שאינו נחשב כדיעה לענין זה מועיל היכר ,ולדבריו גם בין ישראל לגוי ,וכן אם השני שאוכל
עמו זה קטן ,או שסתם מונחים מאכלים חלבים על השולחן ,יועיל היכר ביניהם ,וכ"כ להדיא בחכמ"א ]כלל מ' סקי"א[
שגם ביושב בעצמו מהני היכר .ובנדחי ישראל ,ובמ"ב ]סימן ת"מ סקי"ח[ כתב שרק בחמץ לא מהני היכר כשיושב בפני
עצמו דחיישינן שיפול ,אבל בהפלאה ועוד אחרונים ]הביאם הדרכ"ת סקט"ו[ נקטו שהיכר מהני רק כשיש ב' דיעות,
ולדבריהם כשאוכל לבד ,או עם קטן או גוי ,לא מהני היכר.
וברע"א הביא ששומר לא מהני לענין זה ,ונראה לכאורה שסובר שאינו תלוי בדיעות אלא צריך היכר דוקא ,ועדיין אפשר
שסובר שהיכר לבד מבלי דעה נוספת לא מהני.1
ובאופן שהמאכל ההפכי נמצא על השולחן במרחק יותר מכדי הושטת יד ,כתב המהרש"ל ]מובא בשפ"ד סק"ג ,ובפ"ת
סק"ג[ דבכה"ג אין צריך היכר ,ויש לדון האם דין זה רק בב' בנ"א שעצם זה שיושבים במרחק נחשב כהיכר ,או שמרחק זה
כבר נחשב כב' שולחנות ,והנפק"מ בזה הוא האם גם לדעת ההפלאה שסובר שהיכר לבד לא מהני אלא צריך דוקא שיהיה
גם ב' דיעות ,האם מרחק יועיל גם באדם אחד כי יחשב לב' שולחנות.2
ד .באמצע סעודת שבת וכדו'.
 .1האם מותר להכין לתינוק מטרנה חלבית ,או להאכילו גבינה וכדו'.
 .2והאם מותר תוך ו' שעות מאכילת בשר ,להכין או להאכיל חלבי.
 .3וכן מי שאכל בשרי ,האם מותר לו לשבת תוך ו' שעות מהאכילה ולשוחח עם אדם שאוכל חלבי.
 .4והאם מותר לו בתוך שש מהבשרי לשבת ולאכול ירקות וכדו' ביחד עם מי שאוכל חלבי.
]משב"ז סק"ב ,מ"ב סי' תרי"ב סקל"ב ,יד אפרים ,יד יהודה ארוך סק"א[.
ד .במשב"ז ]סק"ב[ הקשה דלהמבואר בגמרא צריך לאסור גם לישב במשך כל הו' שעות מאכילת בשר אצל האוכל חלב,
ותירץ או שרק כשעוסק במאכל חיישינן שיאכל ממנו ,או שהכא קיל טפי דהוה רק גזירה לגזירה ולא גזרו.
 1בבדה"ש דן לענין מאכלים שעדיין אינם ראוים לאכילה ללא בישול ,כגון חוזרים מקניית בשר ומונח על השולחן ,האם מצד לא
פלוג צריך לזה היכר ,אלא שכאשר מונח בשקית שאינו חלק מצורת השימוש שלו ,כלומר לאפוקי שקית חלב ,לכאורה זה עצמו משמש
כהיכר.
 2והאם מותר לאכול דגים ובשר על אותו שולחן ,או שצריך להוריד את הדגים תחלה .עיין נוב"י אבהע"ז קמא י"ג .ועיין כף החיים
סימן קט"ז סקל"ה.
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ולפי התירוץ הא' א"כ רק לישב ע"י האוכל חלב מותר ,אבל להכין ארוחה חלבית תוך ו' שעות מאכילת בשרי מאחר
ומתעסק בבשרי צריך לאסור ,ובדרכ"ת ]סקט"ו[ כתב שלפי הטעם הב' שהוה גזירה לגזירה ,לא רק תוך ו' שעות מותר
להתעסק עם חלבי ,אלא אפי' כשהוא עדיין באמצע אכילת הבשר מותר להתעסק עם חלבי ,כלומר שבאמצע אכילת בשרי
מותר להכין או להאכיל תינוק חלבי.
ובמשב"ז ]סימן תמ"ז סק"ה[ מבואר שאפי' אם מותר ליגע בדבר האסור באכילה אבל להתעסק בו אסור ,אלא ששם כתב
כן להדיא מפני שאסור מה"ת וזה לא שייך כאן ,אבל כאן הוכיח שאין חילוק בין דאורייתא לדרבנן] ,חוץ מהטעם של
גזל"ג[.
וביד יהודה ]ארוך סק"א[ כתב שאם כבר אינו אוכל בשר אלא אוכל שאר מאכלים ,מותר לחבירו לאכול עמו על השולחן
גבינה ,וסיים ועיין בפמ"ג והנראה ברור כמש"כ ,מבואר שסובר שלדעת הפמ"ג בכה"ג אסור ,וכן בהפלאה כתב שכל
האיסור הוא רק לאכול כאחת אטו אילפס ,אבל יותר מזה לא מצאנו.
וביד אפרים כתב שאם מתעסק במיני מאכלים כאלו שהרגילות לטעום מהם ,אסור תוך ו' שעות ,ובאופן אחר מותר ,וגם
להאוסרים אפי' ליישב בצד האוכל זה רק אם עדין אינו שבע מאכילה.
ובמ"ב ]סימן תרי"ב סקל"ב[ מבואר שבכל איסורי אכילה ,חוץ מיוהכ"פ שיש אימת הדין ,יש לחוש שכשיתעסק בהם יאכל
מהם ,ולכאורה לדבריו היה צריך לאסור להתעסק ,אבל בביאור הגר"א ]שם[ מבואר שרק שאומר שרוצה לאכול את הדבר
האסור ,אסור ליתן לו ,אבל בסתם לא חיישינן.
ומ"מ כשמתעסקת בבישולי חלב ובשר לדעת הש"ך ]סימן פ"ט סקכ"א[ וכן נראה דעת הגר"א ]סקי"ז[ צריכה להדיח ידיה
ביניהם .אבל לדעת הרמ"א ]שם[ אינה צריכה להדיח ידיה ביניהם.
ה .כולל ,משרד וכדו' שכולם נותנים סכום קבוע לקופה וממנה קונים ארוחת צהרים לכולם ,לחלק קונים חלבי ,ולחלקם
בשרי.
 .1האם מותר להם לאכול ביחד ע"י היכר.
 .2ומה הדין באופן שכל אחד מביא מביתו לחמניה וכדו' ,לזה יש בתוכו גבינה ולזה יש בפנים נקניקיה בשרית וכדו',
ואוכלים בלי שולחן ,וכן בנסיעה בטיול ביחד שכל אחד מחזיק לחמניה בידו ,לאחד יש בתוכו בשרי ,ולאחד גבינה.
 .3ואם צריך היכר ,האיך יניחהו.
 .4והאם מותר שיהיה להם שתיה משותפת או ממרחים וסלטים משותפים.
]רמ"א ס"ב ,ט"ז סק"ג ,שפ"ד סק"ז ,וסק"ח ,משנ"ב סי' תצ"ד סקי"ד,3
ה .בט"ז ]סק"ג[ ובש"ך ]סק"ה[ מבואר שלהלכה אין כל חילוק בין אם יש להם הוצאה אחת ,כלומר שקונים את המאכלים
במשותף ,או שאין להם הוצאה אחת ,בשניהם צריך היכר ,ובשניהם מועיל היכר ,ולכן גם אם יש קופה משותפת שממנה
קונים את כל המאכלים לכולם ,מועיל היכר ביניהם.4
ומקום ההיכר בשפ"ד ]סק"ז[ מבואר שההיכר צריך להיות בין המאכלים לא בין היושבים .ולפי"ז יש לדון שאפשר שעיקר
מה שמצרפם להגדירם שאוכלים ביחד שאז חוששים שיאכלו אחד מהשני ,זה רק כשהמאכלים ביחד ,אבל באופן שכל
אחד מביא בידו לחמניה וכדו' ואוכל ,אפשר שלא נחשב כלל לאוכלים ביחד ,ולא צריך היכר ,אבל אם נאמר שגם בכה"ג
צריך היכר ,לדברי השפ"ד שההיכר צריך להיות בין המאכלים לכאורה אין מקום ואפשרות להיכר.
וכשחלקם אוכלים בשרי ,וחלקם חלבי ,להשתמש באותם סלטים ,בשפ"ד ]סק"ח[ מבואר שכששתי אנשים אוכלים בשר
וחלב אסור להם לאכול מלחם אחד ,וכן פשטות דברי המ"ב ]סימן תצ"ד סקי"ד[ שאסור לאכול בשר וגבינה מאותו לחם,
וא"כ ה"ה מאותם ממרחים ,ובאגר"מ כתב שמעיקר הדין אין איסור ,ורק מצוה מן המובחר שלא יהיה אותם ממרחים,
ולכאורה גם במ"ב מוכרח כן דמיירי שם שאינו אוכל כאחת ובזה ודאי אין איסור ,.5ומש"כ הרמ"א שראוי שיהיה להם
מלח נפרד ,זה רק במלח שמטבילים בתוכו וכמש"כ הרמ"א ,ולפי"ז אותם מיני סלטים שמטבילים בתוכם ולא רק לוקחים
מהם בסכו"ם ,צריך יותר להחמיר שיהיה מיוחד לחלבי ולבשרי.
ו .הביאו לו על השולחן בשבת מאכל שאינו מעושר ועישרו ואינו יכול להורידו מהשולחן ]מוקצה[.
 .1האם מותר לו להמשיך לאכול כשהמעשר נשאר על השולחן.
 .2והאם יש הבדל אם עישר לחם או מאכל אחר.
]ש"ך סק"ב ,שפ"ד שם ,פ"ת סק"ג ,פר"ת סק"א ,ד יהודה פירוש הקצר סק"ג[.
ו .בש"ך ]סק"ב[ מבואר שמאכל של איסור שנמצא על השולחן מותר ללא היכר ,כי אין כל חשש שיבוא לאוכלו ,חוץ
מלחם שלא בדילי מיני' ,או מאכל של היתר שכל איסורו הוא רק מפני שנדר עצמו ממנו.

והאם יכולים אח"כ לזמן ביחד] .מ"ב סי' קצ"ו סק"ט[:
 4אמנם בשפ"ד ]שם[ נראה קצת שלדעת הש"ך יש חומרא כן כשיש להם הוצאה אחת לענין זה שגם אם אינו מכירו צריך
היכר ,כלומר מי שאוכל במסעדה ומשלם על חשבונו לעובר אורח שאינו מכירו ,או נכנס אליו אדם הביתה ואינו מכירו
כלל ואוכלים ביחד ,שגם צריכים היכר ,ואפשר שבין כך צריך כי מאחר ומארחו אינו בוש ממנו והרי זה כמכירים וצ"ע.
 5אגרו"מ סימן ל"ח ,דלא כמשמעות המ"ב ,והביא מהג"א שמצוה מן המובחר שיהיה הכל נפרד ע"ש[.
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ולכאורה מאכל שעישרו אותו ,לא מיבעיא לחם שיש חשש שיבוא לאכלו שאסור להשאירו על השולחן ,אלא אפי' כל
מאכל אחר ,מאחר ובמהותו המאכל הוא היתר ,אלא שנאסר מפני שעישרו ,אפשר שדומה לדבר הנדור מיני' שחוששים
שיבוא לאכלו ,אלא שבדברי הש"ך מבואר שהפרשת חלה נחשב ככל מאכל האסור במהותו ,ולא כדבר הנדור ,ומותר
להשהותו ,אבל בפר"ת כתב שכל מאכל שאינו ניכר איסורו כגון פירות ערלה וה"ה מעשר חמיר טפי כי יש יותר חשש
שיאכלנו.
ובשפ"ד פסק כהש"ך שכל לחם אפי' אם יש עליו איסור עצמי ,וכן הפרשת חלה וכדו' ,אסור להעלותו על השולחן ,דלא
בדילי מיני' ,מלבד איסור חמץ שאפי' שאר מיני מאכלים אסור .אבל ביד יהודה ]קצר סק"ג[ כתב שלחם של איסור אין
איסור להשאירו על השולחן ,ולדבריו לא מיבעיא אם עישרו כל מאכל שהוא ,אלא גם אם עישרו חלה וכדו' מותר
להשאירו על השולחן] ,זולת אם נחשיבנו כדבר הנדור דלא כמשמעות הש"ך[.
סימן פט
א .מי שרק לעס בשר לתינוק והוציאו.
 .1האם יועיל שינקר שיניו היטב ,כדי שיכול לאכול חלבי.
 .2ומה הדין בכה"ג שלעס גבינה רכה ,או קשה.
 .3ומה הדין אם לעס לתינוק רק שומן.
 .4ומה הדין אשה שרק טעמה בלשונה את הבשר לראות אם הוא חם וכדומה ,האם צריכה להמתין.
]ב"ח ,משב"ז סק"א סק"ד ,הג' מהרש"ק על הפרמ"ג ,רעק"א סק"ב ,פ"ת סק"א ,יד יהודה קצר סקכ"ו[
א .ב' טעמים נאמרו ונפסקו להלכה להמתנת שש שעות ,האחד מפני שטעם הבשר עדיין נמשך ,הב' מפני שנשאר בשר בין
השינים ועדיין שם בשר עליו ,ומ"מ אפילו ששומן לא חשיב בשר ואין את הטעם של הבשר בין שיניהם ,וכשרק לועס את
השומן כדי ליתן לתינוק ,שגם אינו מושך טעם ,מ"מ כתב במשב"ז ]סק"א[ שאפי' אם רק לעס שומן והוציאו ,צריך
להמתין אח"כ ו' שעות ,ומ"מ גם לדעת הפרמ"ג כתב בהגהות מהרש"ק שאם טועם ופולט מיד ,או הכניס לפיו והוציא
מיד ,אין צריך להמתין.
אבל ברע"א ]סק"ב[ מבואר שאחר לעיסה אין צריך להמתין כלל ,ואפי' אחר לעיסת בשר .ובפ"ת ]סק"א[ בתחלת דבריו
כשמצדד להקל ,כ"כ רק על שומן בצירוף דעת הסוברים שלעולם אין צריך המתנת ו' שעות ,אמנם להלכה הביא דעת
הפמ"ג להחמיר.
ותוך ו' לא מהני לנקר שיניו כ"כ הב"ח ,וכן מבואר במשב"ז ]הנ"ל[ שכתב דלדעת הר"מ יש חומרא שצריך להמתין ו'
שעות ,וכן צריך להחמיר ,ואפי' שגם לדעת רש"י כתב שצריך לנקר שיניו וע"כ שלהר"מ לא מהני שינקר שיניו.
ובמשב"ז ]סק"ד[ כתב שראוי להחמיר כהפר"ח שכל גבינה קשה אפי' כשרק היו עדיין בין שיניו נחשב לגבינה וא"כ
לכאורה דינו שוה לבשר ,שגם אם לא בלעו צריך להמתין ו' שעות.
ב .מי שמצץ את שיניו ויצא לו חתיכת בשר ופלטו.
 .1האם צריך לשטוף את פיו או גם לקנח.
 .2האם צריך אח"כ להמתין ו' שעות.
 .3מה הדין אם לא פלט את הבשר אלא בלעו.
 .4באופן שבלע אותו ,האם יש הבדל אם היה זה לפני שעברו ו' שעות מהאכילה או לא.
]רמ"א ,ש"ך סק"ג-ד ,הפלאה ,פר"ח סוף סק"ב[
ב .ברמ"א כתב שאם מצא בשר בפיו ופלטו צריך אח"כ להדיח את פיו ,ובש"ך ]סק"ד[ כתב שלדידן צריך גם קינוח ,וכן
מבואר בביאור הגר"א סק"ד ,אבל באליהו רבא ]או"ח סימן קע"ג סק"ה[ כתב שאם מצא בשר בפיו ופלטו ,באחד מהם
סגי ,אבל להמתין ו' שעות מעת שפלטו ודאי לא צריך ]כמבואר בש"ך סק"ג[
אבל אם בלע את הבשר שמצא בתוך פיו ,כתב בהפלאה שלכאורה היה צריך להמתין ו' שעות משעת הבליעה וכמדומה
שאין העולם נזהרים בזה ,ויל"ע אם מצא את הבשר בין השיניים אחרי ו' שעות ובלעו ,האם גם בין השיניים עצמו מאבד
שם בשר ואי"צ להמתין אחריו ,ובלשונו של הפר"ח סוף סק"ב נראה שמחשיבו לבשר ממש.
ג .עברו שש שעות מאכילת הבשר ,ועתה הולך לאכול חלבי ומרגיש שיש בשר תקוע בין שיניו.
 1האם צריך לנקרו.
 .2והאם צריך לבדוק לפני אכילת חלבי האם תקוע בשר בשיניים.
 .3ומי שמסתפק אם כבר עברו ו' שעות האם מותר לו לאכול חלבי.
]משב"ז סק"ב ,יד יהודה ארוך סק"א ,קצר סק"ב ,יש"ש פ"ח ט' ,חתם סופר חולין דף ק"ה[
ג .במשב"ז ]סק"א[ מבואר שבסתמא אין צריך לחשוש שיש בשר בין שיניו ,ורק כשמרגיש שיש בשר תקוע צריך לנקרם,
אבל אם מסתפק אחרי ו' שעות האם יש בשר בשיניו ,בכנה"ג משמע שא"צ לבדוק ,אבל המהרש"ל מחמיר להצריך בדיקה

5

כתב6

וכשיש לו נקבים כתב שצריך לחטט ,וכ"כ היד יהודה ארוך סק"א ובקצר כתב שלעולם ראוי לחטט ,אבל בחת"ס
שהבשר שנמצא בחורי השינים נסרח ונמאס ואין שם בשר עליו.7
אבל אם מסתפק האם כבר עברו שש שעות ממתי שאכל בשר ,כתב ביד יהודה שמספק צריך להמתין דהוה דבשיל"מ ,אבל
מדברי המחבר משמע שרק בודאי צריך להמתין.

ד .מי שאכל בשר ואח"כ המשיך את סעודתו במאכלים אחרים.
 .1האם ממתין שש שעות מתחלת סעודה הבשרית ,מסיום הסעודה ,או משעה שגמר את אכילת הבשר בעצמו.
 .2וכן האם מותר להתחיל סעודה חלבית תוך שש שעות ואת המוצרי חלב שבסעודה יאכל רק כשיגיע שש שעות.
]דגול מרבבה ,ערוך השולחן[
ד .בדגול מרבבה כתב ,שאפילו שגדר ההמתנה לחלק מהפוסקים היא מסעודה לחברתה ,מ"מ זמן ההמתנה הוא לא
בתחלת הסעודה הבשרית ולא מסיומה ,אלא מגמר אכילת הבשר עצמו ,אפילו שממשיך לאכול מאכלים אחרים ,אבל שעת
הסעודה שאוכל בה חלבי נראה בדבריו שמאחר ומקור הדין נאמר על סעודה אחריתי ,צריך להמתין שש שעות עד תחלת
הסעודה ולא עד מתי שאוכל בפועל גבינה ,ואפי' שעדיין אינו אוכל גבינה ,וצ"ע .אבל בערוך השולחן כתב שצריך להמתין
שש שעות מסיום הסעודה הבשרית
ה .מי שגמר לאכול את הבשרי ,ואח"כ המשיך לאכול מאכלים אחרים באותה צלחת מבלי לנקותה.
 .1ממתי ממתין שש שעות.
 .2וכן מי שבישל תפו"א בקדרה שהיתה מלוכלכת בשיירי בשר ,האם צריך להמתין אחרי אכילת התפו"א שש שעות.
 .3והאם יש חילוק אם היה בתפו"א ס' כנגד שיירי הבשר.
 .4והאם מותר תוך ו' שעות מאכילת בשר לקנות משקאות מהמכונות שמוכרים בהם גם משקאות חלביים שעוברים באותם
צינורות.
 .5וכן אם בישל בתוך מרק ירקות גם חתיכת שומן ,פחות מס' ,או יותר ,האם צריך להמתין אחריו ו' שעות.
]ש"ך סקי"ט ,שפ"ד שם ,בית מאיר ,רעק"א סק"ד ,פ"ת סק"ז ,יד יהודה ארוך סק"ה[
ה .ברמ"א ]ס"ג[ כתב ,שתבשיל שנתבשל בקדירה של בשר ,מותר לאכול אחריו גבינה ,והקשה הש"ך ]סקי"ט[ דאפילו
לאכלו עם גבינה מותר מדין נ"ט בר נ"ט ,ובש"ך ביאר את דברי הרמ"א דמיירי במאכל שנתבשל בכלי שהיה מלוכלך
בבשר ,וגם אחריו לא צריך להמתין ו' שעות ,ובפ"ת ]סק"ז[ מבאר דבריו דמיירי באופן שאין במאכל ס' כנגד הטוח של
הבשר המלוכלך בכלי.
ודן בפ"ת שאפשר שה"ה אם עירב בפועל ממשות מעט של בשר בתוך מאכל ואפי' שאין בו ס' ,מותר לאכול אחריו
גבינה ,ולדבריו יל"ע מה השיעור המגדירו למעט ,ובהמשך כתב דאפשר שהש"ך מתיר רק בטוח שע"ג הכלי ולא כשיש
ממשות של בשר.
אבל ביד יהודה ]ארוך סק"ה[ כתב שכונת הש"ך הוא לחלק בין היכא שהושם בכונה לבין כלי שלא הודח ,ולהלכה ודאי
שרק כשיש טוח של בשר ע"ג הכלי ואין כונתו כלל לאוכלו ,בזה אפילו אם במאכל המתבשל בקדירה אין ס' כנגדו ,לא
צריך להמתין אחריו ו' שעות ,אבל במכניס בכונה בעין של בשר לתוך מאכל ,אפי' אם יש במאכל יותר מס' כנגדו צריך
להמתין אחריו ו' שעות אטו אין בו ס'.
ויש ליעיין האם ה"ה איפכא אחרי שאכל בשר האם יכול לאכול מאכל שהתבשל בקדרה שהיתה מלוכלכת עם בעין של
גבינה ,או שאחרי אכילת בשר בעיין חמיר טפי.
אבל באליהו רבא ]או"ח סימן קע"ג[ כתב שאפי' בטוח שע"ג הקדירה אם אין במאכל ס' כנגדו צריך להמתין אחריו,
וכן בבית מאיר הקשה על הש"ך דממה נפשך אם יש ס' כנגדו נתבטל הבעין והוא כלא היה ,ואם אין ס' כנגדו ,אפילו בטוח
הוה ממש כבעין של בשר ואסור ,והרע"א שביאר באופן אחר את דברי הרמ"א יש לעיין האם כונתו לחלוק על דעת הש"ך.
לפי"ז כשאכל מאכל פרוה בצלחת מלוכלכת מבשר ,לדעת הש"ך בפשטות גם אם אין בה ס' כנגד הבשר אין צריך להמתין,
והבית מאיר והיד יהודה אוסרים ,וכשהכניס להדיא חתיכת בשר גם לדעת הש"ך צריך להמתין ,אבל בפ"ת דן לדעת הש"ך
גם בכה"ג האם צריך להמתין ,ולהיפך לשתות ממכונה שהצינורות מלוכלכים מחלב ,יש לדון האם דומה להנ"ל.
ו .מי שבאמצע סעודה בשרית אכל בטעות חתיכת גבינה ,או שתה חלב ,מה יעשה כדי שיוכל להמשיך בסעודה הבשרית.
]משב"ז סק"ג ,משנ"ב סי' תצ"ד סקט"ו[
ו .במשב"ז ]סק"ג[ מבואר שאפי' לדעת המחמירין שגם כדי לאכול בשר אחרי גבינה לא סגי בקינוח והדחה בלבד ,אלא
צריך גם ברכה אחרונה ,מ"מ בכה"ג מותר לכתחילה לברך ברכה אחרונה כדי לאכול אחריו בשר ,וא"כ יוכל לקנח ולהדיח
ולברך ברכה אחרונה על הגבינה כדי שיוכל להמשיך לאכול בשר ,8ובמ"ב ]סימן תצ"ד סקט"ו[ כתב שאחרי אכילת גבינה
סגי בקינוח והדחה ואין צריך ברכה אחרונה.9
 6וכ"כ במנחת שלמה סימן נ' עי"ש
 7ומי שהקיא את הבשר תוך שש שעות וחזר ובלע עיין מג"א סימן תר"ח סקל"א ויל"ע האם דומה לכאן.
 8עיין דעת קדושים סק"ב ,ובכף החיים סק"ח ,וצ"ע.
 9ואם תוך שש שעות בירך על מאכל חלבי ,ונזכר שהוא בשרי ,עיין שדי חמד אסיפת דינים בב"ח י"ב.
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ז .מי שבישל צנון ,בצל ,או שאר דברים חריפים בקדרה בשרית.
 .1האם צריך להמתין אחרי אכילתו שש שעות.
 .2וכן מי שחתך צנון או בצל בסכין בשרי ,האם צריך להמתין אחריו שש שעות.
 .2וכן להיפך מי שחתך צנון או בצל בסכין חלבי ,האם מותר לו לאכלו תוך שש שעות מאכילת בשר.
]רעק"א סק"ד ,בית מאיר ,אשל אברהם סי' תצ"ד סק"ו ,יד יהודה ארוך סק"ה[
ז .ברע"א ]סק"ד[ מבואר שאם בישל מאכל חריף בקדירה בשרית ,אפי' שבדבר חריף אין נ"ט בר נ"ט ,ונחשב שבחריף
עצמו יש בליעות של בשר בדרגה של טעם ראשון שאסור לאכלו עם מין ההפכי ,מ"מ אינו נחשב כאכילת בשר לענין
להמתין אחר אכילתו ו' שעות ,וכ"כ הבית מאיר.
אבל בפמ"ג ]אש"א או"ח סימן תצ"ד סק"ו[ כתב ,שאחרי אכילת בשר אסור לאכול מאכל חריף שחתכו אותו בסכין חלבי,
אלא שאפשר דלא פליגי שרק אחרי אכילת בשר בעין אסור לאכול מאכל חריף הבלוע בו חלב ,אבל דבר חריף שנחתך או
התבשל בבשר ,אינו נחשב לאכילת בשר שיצטרכו להמתין אחריו ו' שעות ,וכעין סברא זו כתב היד יהודה ]ארוך סק"ה[,
וצ"ע.
ח .בישל תפו"א עם בשר.
 .1אכל רק את התפו"א ,האם מותר לו אח"כ לאכול גבינה.
 .2והאם אחרי שאכל את התפו"א מותר לו לאכול את החלק התחתון של הפיצה בלי הגבינה הצהובה ,או את חלק התחתון
של עוגת גבינה בלי הגבינה.
 .3וכן האם יכול לאכול אחרי התפו"א ,אורז שהתבשל עם גבינה.
 .3וכן אם טיגנו צ'יפס עם שמן שטיגנו בו לפני כן שניצלים ,האם צריך להמתין אחרי אכילת הצ'יפס ו' שעות.
 .4וכן קוגל תפו"א שנאפה ביחד עם בשר בתנור אחד ,או שהניח את הקוגל לחממו ע"ג סיר בשרי פתוח ,האם צריך
להמתין אחריו ו' שעות.
]ס"ג רמ"א ,רע"א ,חכמ"א כלל מ' סקי"ג ,משב"ז סק"ה ,רע"א סי' צ"ב על הרמ"א ס"ח ,אשל אברהם
מבוטשאטש[
ח .לאכול גבינה בעין אחרי אכילת תבשיל של בשר לדעת המחבר מותר אחרי נטילה ,ולדעת הרמ"א דינו כאכילת גבינה
אחרי בשר ,וממילא לאכול גבינה תוך ו' שעות מאכילת תפו"א שנתבשלו ביחד עם בשר ,הרי זה כאכילת גבינה אחרי
תבשיל של בשר ,אבל לאכול רק את החלק תחתון של הפיצה ,וכן לאכול רק את הבצק של העוגת גבינה וכדו' ,הרי זה
כאכילת תבשיל של גבינה אחרי תבשיל של בשר ,שלדעת המהרש"ל הביאו הרע"א ]סק"ג[ גם בזה צריך להמתין ו' שעות,
אבל בחכמ"א ]כלל מ' דין י"ג[ סתם להחמיר רק על גבינה ממש ,וכלישנא דהרמ"א ,ובמשב"ז ]סק"ה[ כתב שהמחמיר
להחשיב מרק כבשר תע"ב ,משמע שגם לדידן יש נפק"מ וחילוק בין בשר ותבשיל ,ולדעת המהרש"ל שגם תבשיל של
גבינה אסור לאכול אחרי תבשיל של בשר א"כ לדידן אין נפק"מ בזה.
וצ'יפס שבישלו אותו בשמן שטיגנו בו לפני כן שניצל ,לכאורה יש לו דין מרק צלול שנחלקו ]כמבואר בט"ז סק"ה[ האם
דינו כבשר או לא ,וע"ז כתב המשב"ז שהמחמיר תע"ב ,אלא שיש לעיין דאפשר שכל מה שמחמירים להמתין גם אחרי
אכילת מרק צלול זה רק אם אוכל את המרק הצלול בעצמו ,אבל אם אח"כ בישל באותו מרק צלול מאכל אחר ואכל רק את
המאכל השני ,שזה כבר טעם שני באוכלין ,אפשר שלא החמירו ,ולפי זה הצ'יפס שטיגנו אותו בשמן שלפני כן טיגנו בו
שניצל ,שהוא כבר טעם שני של בשר ,אפשר דקיל טפי ,ולכו"ע לא צריך להמתין אחריו ו' שעות וצ"ע.
ואם חיממו קוגל ביחד עם בשר באותו תנור ,או שהניחו לחמם תבנית קוגל ע"ג סיר בשרי ,שהזיעה של הבשר נכנס ישר
לתוך התבנית של הקוגל ]וחמיר טפי כשמניחו ע"ג הבשר ממש וסותמו מכל צד ,כמבואר ברע"א בסימן צ"ב[ באשל
אברהם ]בוטשאטש[ כתב שמעיקר הדין זיעה לא חשיב כבשר ואין צריך להמתין אחריו .אלא דמ"מ המחמיר תע"ב.
ט .מי שעושה קידוש בשבת ואוכל מזונות ,חלקם חלביים או שרוצה לשתות קפה עם חלב.
 .1מה יעשה כדי שיוכל לאכול אח"כ סעודת שבת.
 .2ומה הדין אם אכל בקידוש גם גבינה צהובה.
 .3והאם יש מקום להחמיר להמתין אחרי אכילת גבינה רגילה.
 .4והאם מותר לו לכתחילה לברך ברכה אחרונה כדי שיוכל לאכול אח"כ את הסעודת שבת.
 .5האם יש הבדל אם יש לו בסעודה רק בשר עוף או בשר בהמה.
]ס"ב רמ"א ,ש"ך סקט"ז -י"ז ,מ"ב סי' תצ"ד סקט"ז  ,משב"ז סק"ג ,שפ"ד סקט"ז[.
ט .ברמ"א ]ס"ב[ מבואר שטוב להחמיר אחרי גבינה קשה כמו בגבינה אחרי בשר ,ובש"ך ]סקט"ז[ מבואר שגם המחמירין
כדברי הזוהר להמתין אחרי גבינה קשה ,מ"מ זה רק כדי שלא יחשב שעתא חדא ,ולכן די להמתין שעה אחת ,מלבד ברכה
אחרונה .וכן מבואר בביאור הגר"א ]סק"ו וסקי"א[ שלדעת הזוהר בין לאכול בשר אחרי גבינה ובין לאכול גבינה אחרי
בשר בהמתנת שעה אחת סגי ,וזהו מקורו של הרמ"א ]בס"א[ שהמנהג להמתין אחרי בשר רק שעה אחת ,וכל המקור
להמתין אחרי גבינה הוא מהזוהר ,וממילא יותר משעה אחת אין צריך להמתין ,אלא שאם זה כל המקור א"כ אין חילוק בין
גבינה קשה לרכה.
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אבל בשפ"ד ]סקט"ז[ מבואר שגם מצד הזוהר יש להמתין אפילו אחרי גבינה רכה ו' שעות ,אלא שאין נוהגים כן ,אלא
שמ"מ כתב שלאכילת בשר עוף אין צריך להמתין אפי' לדעת הזוהר ,דלא כמש"כ הב"י באו"ח סימן קע"ג.
ומ"מ כתב הרמ"א וכ"כ הש"ך ]סקי"ז[ שטוב להחמיר ,ובשפ"ד ביאר כונתו רק על אחרי גבינה קשה שבזה חוץ מלהחמיר
מצד הזוהר צריך גם להחמיר שעד שש שעות נחשב עדין לגבינה ,וזה רק בגבינה קשה ,ובמ"ב ]סימן תצ"ד סקט"ז[ כתב
שאחרי גבינה קשה צריך להפסיק בברכת המזון ולהמתין ו' שעות ,ואחרי גבינה רכה בקינוח והדחה סגי ואין צריך אפי'
להפסיק בברכת המזון.
ובמשב"ז ]סק"ג[ כתב שגם מי שמחמיר ע"ע לברך ברכה אחרונה ,מ"מ בזה מותר לכתחילה לברך ברכה אחרונה כדי
שיוכל לאכול אחריו בשר.10
י .מי שאוכל פיצה או פרוסות לחם מרוחות בגבינה וכדו' ולפעמים מניחם ישירות על המפה.
 .1רוצה להפוך את המפה ולהניח עליו שניצל חם וכדו' ,האם מותר לו.
 .2ואם תמיד מקפיד להניח את כל מאכליו רק בתוך צלחות ,האם יכול לאכול אותם על אותו מפה.
 .3וכן אם עשה קידוש ואכל עוגה חלבית וכדו' על צד אחד של המפה ,האם צריך להחליף את המפה ,או יכול לאכול את
הסעודה בצד השני של המפה.
 .4והאם יש הבדל אם הניח את העוגה החלבית בתוך צלחת או הניחה על השולחן.
]ס"ד ,פ"ת סק"ח ,יד אפרים ,יד אברהם[
י .מבואר בשו"ע ]ס"ד[ שאין לאכול חלבי ובשרי על אותה מפה ,ומ"מ כתב בפ"ת ]סק"ח[ שאם לא אוכלים ממש על
המפה אלא בתוך צלחות ,מספיק שיהפוך את המפה ,כלומר שאם הרגילות להניח פיצה ,או שניצלים ישירות על המפה,
גם אם יהפוך את המפה אסור לאכול עליה ,אבל אם הרגילות להניחם בתוך צלחות ,מ"מ להניח על אותו מקום במפה
אסור אבל אם יהפוך את המפה מותר ,וביד אברהם כתב שבמפה ארוכה ,גם אם אוכל בצד השני של המפה נחשב כמפה
אחרת ומותר.
יא .מי שסובל מצרבות וכדו'.
 .1כמה זמן צריך להמתין אחרי אכילת בשר כדי שיוכל לשתות חלב.
 .2וכיצד ינהג כדי שיוכל לשתות חלב.
 .3והאם מותר לו לברך ברכה אחרונה על אכילת הבשר כדי שיוכל לשתות חלב.
]יד אפרים ,פ"ת סק"ג ,ש"ך סק"ז ,משב"ז סק"ב ,חכמ"א כלל מ' סקי"ג ,משב"ז סק"ג[
יא .ביד אפרים כתב שבמקום חולי ומיחוש יש להקל כהפר"ח להמתין ו' שעות זמניות ,ובחכמ"א כתב שלצורך חולה קצת
יש להתיר אפי' אם אכל בשר בהמה שיחטט בשיניו וימתין שעה אחת לאחר ברכת המזון] ,וכ"כ בנדחי ישראל ל"ג ס"ו[
ובחיי אדם ]כלל קכ"ז דין י'[ כתב ,שמי שנוהג להמתין שש שעות ועכשיו מחמת חולשתו רוצה לנהוג כהמקילין איזה
שעות ,מהני לזה התרה.11
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ובפ"ת הביא מהחת"ס שבמקום חולי היקל במי חלב שאיסורו רק מדרבנן ,ובפשטות צריך גם ברכה אחרונה  .ובכה"ג
לכאורה גם יהיה מותר לברך ע"ד לשתות אח"כ חלב ,מאחר וסומכים בזה על הסוברים שסגי בשעה אחת.
אלא שבמשב"ז כתב שלדידן שבין כך ממתינים ו' שעות אין נפק"מ באיסור לברך ע"ד לאכול גבינה ,ואם לצורך חולה
מותר ,א"כ גם לדידן נפק"מ וצ"ע.
ולדעת המשב"ז לכאורה צריך לפחות גם קינוח והדחה ,כמו מי שמקל בהמתנה שעה אחת ,אבל לדעת הש"ך ,הנוהגים
בהמתנת שעה אחת אינם צריכים קינוח והדחה ,וכ"כ החכמ"א כלל מ' סקי"ג.
י"ב .מי שנמצא במקום זר ויש לו רק סכין אחד.
 .1האם יש לו עצה לחתוך בזה גם בשר וגם גבינה.
 .2וכן אם יש לו רק סכין בשרי האם יש לו אפשרות לחתוך בו לחם כדי לאכול עם גבינה.
 .3ואם אין לו סכין כלל ,ויש רק סכין של מי שאינו שומר כשרות שנמצא ע"י ,האם יש לו תקנה להשתמש בזה.
 .4ומה הדין בכל זה בדיעבד אם כבר חתך עם אותו סכין.
]ס"ד ,ט"ז סק"ו-ז ,נקוה"כ ,משב"ז שם ,ש"ך סקכ"ב ,שפ"ד שם ,רע"א סק"ה ,חכמ"א כלל מ' סקי"ד ,וכלל
מ"ט סק"ט[.
י"ב .מבואר בשו"ע ]ס"ד[ שלכתחילה אסור לא רק לחתוך גבינה עם סכין בשרי ,אלא גם אסור לחתוך בסכין בשרי לחם
שאוכלים עם גבינה ,וברמ"א כתב שע"י נעיצה מותר ,לדעת הט"ז ]סק"ו-ז[ מש"כ הרמ"א להצריך נעיצה זה רק להתיר
לחתוך גבינה בסכין של בשר ,ומצד המנהג גם נעיצה לא מהני ,אבל לחתוך לחם בסכין של בשר מותר לכתחילה ע"י
קינוח בלבד ,אבל לדעת הש"ך] ,סקכ"ב[ הפמ"ג ]משב"ז שם[ והרע"א ]סק"ה[ ,לכתחילה גם לחתוך לחם בסכין של בשר
צריך נעיצה ולא סגי בקינוח ,ומצד המנהג גם בזה לא משתמשים כלל ,ובשעת הדחק שאין לו אחר נעיצה מהני ,ובשפ"ד
10
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לענין אכילת ויטמינם המכילים מוצרי בשר ,לאחר אכילת גבינה קשה ,וביחד ,עיין אגרו"מ יור"ד ח"ב סימן כ"ו.
לענין יולדת עיין שלמת חיים סימן רפ"ו ,ובגדר חולה כתב שם שאם צריכה לכך.
עיין שבט הלוי ח"ב סימן ל"ב.

]סקכ"ב[ כתב שבשעת הדחק שמהני שנעיצה זה רק לחתוך בו לחם שרוצה לאכלו עם גבינה ,אבל לא לחתוך גבינה
עצמה .וברע"א כתב שהטעם שאסור הוא מפני הטוח של בעין שנשאר עליו וא"כ אפילו בדיעבד אם חתכו צריך לאסור.
כל זה בסכין בשרי וחלבי דמחמת הרגילות יש יותר לחשוש ,אבל בסכין של איסור מהני נעיצה לכתחילה וקיל בזה טפי
מסכין כשר] ,כ"כ בשפ"ד שם[ .אבל בחכמ"א פסק כהט"ז.13
יג .בערב שבועות וכדו'.
 .1האם מותר באותו זמן להכין את הבישולים הבשריים והחלביים.
 .2וכן האם מותר לבשל מאכלים בשרים ובאותו זמן להאכיל ילדים חלבי.
]ס"ד ,ש"ך סקכ"א ,ביאור הגר"א סקי"ז ,חכמ"א כלל מ' סק"ג[
יג .לדעת הרמ"א ]ס"ד[ שמש אינו צריך נטילה ,דלא גזרו נטילה רק על מי שאוכל ,אבל הש"ך ]סקכ"א[ חולק עליו דכל
נוגע במאכל צריך נטילה ,ולכן אשה שמתעסקת בבישולים ומאכילה ילדים חלבי ,או מבשלת גם מאכלים חלבים ,צריכה
להקפיד ליטול ידיה בין זה לזה ,וכ"כ להלכה החכמ"א ]כלל מ' סק"ג[
יד .מי שאוכל לבן או גבינה עם כפית ,או שתה חלב בכוס.
 .1האם צריך לרחוץ ידיו לפני שאוכל בשרי.
 .2וכן מי שאחרי חלבי אוכל בשר עם מזלג ,האם צריך ליטול ידיו.
]שפ"ד סק"כ ,רש"ש חולין ק"ג ע"ב[
יד .בפר"ח כתב שאם אוכל את הבשר עם מזלג אינו צריך להדיח ידיו תחלה ,ובשפ"ד ]סק"כ[ כתב שראוי להחמיר כשאין
בו טורח ונפק"מ כשהוא בדרך וכדו' .ובשותה חלב בכוס ברש"ש ]חולין ק"ג ע"ב[ כתב שאין צריך אחריו הדחה ,אבל
בבדי השולחן ]סקמ"ג[ הביא דבאו"ה מבואר שצריך להדיח ידיו.
סימן צ"ז
א .אפו עוגות או עוגיות ,מרחו אותם עם שוקולד חלבי שהומס.
 .1האם הם מותרים באכילה.
 .2וכן חלה שהניחו אותה לחמם ע"ג הקדרה של הטשולנט ,האם מותרת באכילה.
 .3והאם יש הבדל אם רגיל לאכול חלבי בסעודה ג' ,או לא ,וכן האם יש הבדל בין אם רגיל לאכול חלה
במלוה מלכה ,או לא.
 .4וכן מי שאפה ביום חמישי חלות לשבת בתבנית בשרית ,או שאפה בער"ה חלות בתבנית בשרית ליומים
של ר"ה ,האם החלות מותרות באכילה.
 .5וכן שוקולד שהמיסו אותו בקדרה בשרית כדי למורחו על עוגה ,האם העוגה מותרת באכילה.
 .6וכן מי שעשה בצק לחלות ,סופגניות וכדו' ,עם מים שהוחמו בקדרה חלבית ב"י ,האם מותר באכילה.
]ס"א ,רמ"א ,ט"ז סק"ב ,ש"ך סק"ב ,שפ"ד שם ,פ"ת סק"ד-ה ,חכמ"א כלל מ"ח דין ב' ,וכלל נ' דין א',
בינת אדם נ' ,יד יהודה ארוך סק"ח ,משב"ז סק"ב ,וסק"ד ,חמודי דניאל הלכות בב"ח סוף אות י"ד[
א .במחבר ]ס"א[ מבואר שעיסה שלשו אותה בחלב אסורה באכילה אפילו בפני עצמה ,גזירה שמא יאכלנו עם בשר,
וברמ"א מבואר שאם אפו פשטיד"א שיש בו שומן ביחד עם פת בתנור ,וזב מהשומן תחתיו ,דינו כנילוש עמו ,ובט"ז
]סק"ב[ ,ובש"ך ]סק"ב[ ,מבואר שאם ודאי שזב מהשומן בתנור ,אפי' שלא זב מתחת הפת ממש ,גם נאסר הפת באכילה,
מוכח מדבריהם שאפילו שגם על דבר שלא נאפה עם הבשר ממש אלא רק נבלע בו מחמת שזב תחתיו וכדו' יש גם את
הגזירה של נילוש עמו.
ובסימן ק"ה ]ש"ך סקכ"ב -כ"ג ,ועוד[ מבואר שמאכל הבלוע בכלי ,מבליע מהכלי למאכל רק בשיעור כדי קליפה ,וא"כ
מוכח כאן שגם פת שנבלע בו חלב או בשר רק בכדי קליפה שלו ,דינו כנילוש עמו שאסור באכילה ,14לפי"ז גם אם רק
מרחו את העוגיות }לפחות בשעת האפיה{ עם שוקלד חלבי ,אסור לאוכלו ואפי' בפנ"ע .וכן בלינצ'ס שטיגנם במחבת עם
חמאה יש בו בליעות לפחות בשיעור כד"ק ודינו כנילוש עמו.
ולהמבואר בט"ז והש"ך ,שגם אם לא זב ממש מתחת לפת ,אלא רק זב מהשומן בתנור ומהתנור עברו הבליעות לפת,
אוסרים את הפת ,א"כ מבואר שלא רק בליעה של בעין שנבלע בפת דינו כנלוש עמו ,אלא גם בנ"ט בר נ"ט נחשב כנילוש
עמו ,דהרי השומן נבלע בתנור וממנו לפת ,אלא שהקשו האחרונים דהרי כל נ"ט בר נ"ט כגון פת שנאפתה בתבנית בשרית
לדעת המחבר מותר אפילו לכתחילה לערבו ולאכלו עם גבינה וכדו' ,וגם לדעת הרמ"א בדיעבד מיהת אם עירבו בגבינה
 13לענין סקוטש-ברייט אם מהני כנעיצה עיין מש"כ בזה בספר דבר חריף בסוף הספר בסימן י"ח ,ובסימן ע"ח אות ה' הוכיח
דעירוי ודאי מועיל במקום נעיצה.

 14בחמודי דניאל תערובת ב' דין ל"ז כתב שבאופן שבכל המונח תחתיו הוא עם רוטב מבליע בכולו ודבריו בכה"ג נאסר
כל הפת ,ואכ"מ.
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מותר באכילה ,וא"כ איך שייך לאסור לאכול אפילו בפני עצמו פת שיש בו רק בליעות של מין מסויים בדרגה של נ"ט בר
נ"ט  ,ולכן כתבו חלק מהאחרונים ]כמבואר בפ"ת סק"ד[ דמאחר ומיירי שבשעת הבישול עצמו נבלע השומן בתנור וממנו
עבר לפת ,כל שהוא בדרך ושעת בישול עצמו אינו נחשב כנ"ט בר נ"ט ,והרי זה כנבלע מיד ממה שזב לתוך הפת.
ולדבריהם חלות שנאפו בתבנית שלפני כן אפו בה עוף ,מאחר ונחשב רק לנ"ט בר נ"ט החלות מותרות ,וכן סופגניות
שלשו אותם עם מים שהוחמו בכלי חלבי אפילו שבלוע בסופגניות נ"ט שני של חלב ואסור לאוכלם עם בשר ,מ"מ מאחר
והוא רק נ"ט בר נ"ט ,לא נאמר בו דין פת שנילוש עמו ,ולאכלו בפני עצמו מותר ,אבל אם הניחו חלה לחמם ע"ג הסיר של
הטשולנט ,מאחר והוא שעת בישול עצמו לדעת הסוברים שאינו נחשב לנ"ט בר נ"ט נאסר באכילה.
וכן מבואר במשב"ז ]סק"ד[ שרק עם המין ההפכי אסור לאוכלו ככל נ"ט בר נ"ט לכתחילה ,אבל עם אותו המין עצמו
מותר} ,אמנם אפשר ששם מיירי באופן שלא ידע שבלוע בו מהמין השני כדי שלא יסתור עצמו מהשפ"ד וכדלהלן{.
אבל בשפ"ד ]סק"ב[ חולק וסובר שגם בליעות שנבלעו בכלי בשעת הבישול עצמו ,ומהכלי עברו למאכל ,נחשב רק לנ"ט
בר נ"ט ,ומ"מ אפילו שכל נ"ט בר נ"ט לפחות בדיעבד אם עירבו אותו עם המין ההפכי מותר באכילה ,מאחר שקיי"ל15
בכל נ"ט בר נ"ט שאם בישל לכתחילה בכלי של מין אחד על דעת לערבו במין ההפכי ,נחשב כמבטל איסור ונאסר אפילו
בדיעבד ,סתם פת מאחר שהרגילות לאוכלו עם בשר ועם חלב ,נחשב שאפה את הפת לכתחילה על דעת לאוכלו עם המין
ההפכי ,שגם בנ"ט בר נ"ט זה נאסר בדיעבד ,ולכן לא רק עם המין ההפכי נאסר בדיעבד אלא אפי' עם אותו המין עצמו
אסור לאוכלו.
ולדבריו ,אם אפה חלות בתבנית שלפני"כ אפו בה עוף ,החלה אסורה לאכילה אפי' בפנ"ע ,וכן חלה הניחו על הסיר של
הטשולנט ,מאחר וסתם פת נחשב שנעשה ע"ד לאכול עם שתיהם ,נאסר לגמרי באכילה ,וכן שוקולד שכדי למרוח אותו
על העוגה הפשירו אותו בסיר בשרי ,מאחר והרגילות הוא לאכלו ביחד עם קפה ,נחשב שנעשה על דעת לאכלו במין
ההפכי ,ונאסר לאכלו אפילו לעצמו ,וכ"ש אם עשו בצק לסופגניות חלביות עם מים שנילושו בכלי בשרי ,גם אם בסוף
עשה מהם סופגניות פרוה ,אסורים גם כמו שהם לעצמם באכילה.
ואפי' שכל נ"ט בר נ"ט בדיעבד מותר ,וכ"ש כאן שלא עירבו אותו ממש עם המין ההפכי ,מאחר והרגילות לאוכלו עם
המין ההפכי ,נחשב שעשה על דעת כן ,ודינו שוה לנ"ט בר נ"ט שעשה על דעת לאכלו עם המין ההפכי שאסור .אלא
שעדיין צ"ב שגם לדבריו שכשעושה נ"ט בר נ"ט לכתחילה ע"ד לאכלו במין ההפכי נאסר לגמרי כל הטעם דנחשב כמבטל
איסור לכתחילה וא"כ הוא לא יותר חמור ממבטל איסור שרק במזיד כלומר שידע שאסור לעשות כן ועשה נאסר ,אבל לא
ידע שיש איסור בדבר לא יאסר.
ובחכמ"א כלל נ' דין א' כתב שאם זב לא תחת הפת ממש בהפס"מ מותר לאכלו בפנ"ע ,דמאחר והוה נ"ט בר נ"ט אין
לדמותו לנילוש עמו ,ולכאורה כונתו כהשפ"ד דמאחר וזה פת וסתמא נחשב שנאפה ע"ד לאכול עם חלב ועם בשר לכן
נחשב לנילוש עמו ,דאל"כ מאי גרע מנ"ט בר נ"ט שבדיעבד מיהת לכו"ע מותר ,וכן נראה להדיא בבינת אדם נ' ,וצ"ע.
אבל בכלל מ"ח דין ב' כתב שבצק שנילוש במים שהוחמו בקדירה של בשר ,אסור לכתחילה לאוכלו עם חלב ,אבל לאכלו
בפנ"ע משמע שמותר ,ואפשר ששם מיירי כשחימם בסתם ורק אח"כ נמלך לעשות עמו בצק ,או שכשחימם המים לא ידע
שזה קדירה שהוחם בה קודם בשר ,וצ"ע.
ובחמודי דניאל ]הלכות בב"ח אות י"ד[ כתב שאסור לחמם מים בקדירה של בשר כדי ללוש בו פת לאוכלו עם בשר,
דהחשש בפת שמא יאכלנו עם חלב נחשב לודאי.
אלא שגם אם נגדיר את החלה שנאפתה בתבנית בשרית או שחיממו אותה ע"ג הסיר של הטשולנט כנילוש עמו ,מ"מ רק
לדעת המחבר שההיתר של נילוש עמו בשיעור מועט הוא רק כדי שיעור של אכילה אחת יאסר ,אבל לדעת הרמ"א שכל
דבר שנאכל ליומו נחשב שיעור מועט שמותר ללושו בחלב ,ה"ה חלות של שבת אפילו שנהיו ממש בשרי מותרים
באכילה.
אלא שלפי"ז יצא שאם אפו את החלות בתבנית בשרית ביום ה' ,או שאפו חלות בתבנית בשרית ליומים של ר"ה ,או עשה
לחמניות חלביות בער"ש שלפני שבועות ,מאחר ואינו ליומו נאסר ,דמאחר וכל מעלת ליומו הוא שלא ישכח ויבוא לאכלו
במין ההפכי ,צריך שבאמת יאכלנו ליומו ולא מהני מה שבעצם הוא שיעור מועט ויאסר ] .וכן מבואר להדיא בחמודי
דניאל בב"ח י"ב ,ובנפש חיה יור"ד ל"ו[
וביד יהודה ]ארוך סק"ח[ כתב שאפי' שמוכח שדעת הרמ"א שכל ליומו נחשב מועט ,מ"מ מאחר והחלות לפעמים
נשארות ליום א' או ב' ,וגם לפעמים אוכלים אותן עם חלבי בסעודה ג' ,לכן אסור ללושו עם שומן ,ולדבריו מי שרגיל
לאכול חלבי בסעודה שלישית או שרגיל להשתמש בחלות גם אחרי שבת ,חלות שנאפו בתבנית בשרית בת יומא ,או אפילו
אם רק הניחו לחמם אותם ע"ג הסיר של הטשונט ,יאסרו לגמרי באכילה ,אלא שדבריו צ"ב דכל הטעם שליומו מותר הוא
דלזמן מועט לא חיישינן שמא ישכח ויבוא לאוכלו עם המין ההפכי ,וא"כ מה בכך שרגיל לאכול חלבי בסעודה ג'} ,ואולי
כונתו בצירוף שרגילים גם להשאירם ליום א' וממילא נאסר גם ליומו ואינו נראה{
ב .זוג צעיר שיש להם רק סכין פרוה ,חתכו איתו בשר חם.
 .1האם מותר להם להמשיך להחזיק את הסכין בבית ללא הגעלה
 .2וכן מי שיש לו רק קדרה אחת פרוה ,בישלו בה בטעות בשר ,האם מותר לו להחזיק את הקדרה בבית.
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 .3וכן מי שיש לו מטחנה פרוה ,וטחנו בו בטעות בשר חם ,או טחנו בו קציצות בשר המעורבות בבצל ושום,
האם מותר לו להמשיך להחזיק את המטחנה בבית.
]ט"ז סק"א ,משב"ז שם ,חו"ד ביאורים סק"א ,חכמ"א כלל נ' ס"ז[
ב .בט"ז ]סק"א[ מבואר שלא רק בלחם נאמר הגזירה שמא יבוא לאכול עם מין ההפכי ,אלא גם מדוכה ,דהיינו מי שאין לו
מדוכה מיוחדת לבשרי אלא שבטעות הפרוה נהיה בשרי ,המדוכה נאסרת בשימוש אפי' לבשרי ,שמא ישתמש בו למאכל
שיאכל עם חלבי.
ובמשב"ז ]סק"א[ כתב שכל האיסור הוא רק אם אין לו עוד מדוכה אחרת לחלבי .ומ"מ מבואר בדבריו ]וכן ביאר דבריו
בהגהות מהרש"ק[ שכל דינו של הט"ז שאוסר ,זה רק במדוכה שדכו בה דבר חריף עם בשר ,שנבלע בו הבשר ביחד עם
החריף ,אבל קדרה פרוה שבישלו בה בטעות בשר ,מאחר וגם אם ישתמש בה אח"כ למאכל שיאכל בחלב זה יהיה רק
נטל"פ ,מותר.
ולדבריו לכאורה ה"ה סכין פרוה שחתכו בו בשר חם ,גם לדעת הט"ז הסכין מותר בשימוש ,אבל אם טחנו במטחנה בשר
ביחד עם בצל או שום ,ואין להם עוד מטחנה ,אסור יותר להשתמש במטחנה כלל ,אבל אם רק טחנו בו בשר חם גם אם אין
להם עוד מטחנה מותר להמשיך ולהשתמש במטחנה,
אבל הפר"ח ]סק"א[ ,החו"ד ביאורים ]סק"א[ ,והחכמ"א ]כלל נ' ס"ז[ חולקים לגמרי על דינו של הט"ז וסוברים שרק בפת
נאמרה גזירה זו .ולא בדברים אחרים] ,ועיין להלן תשובה ה'[ ,ובשד"ח הביא מהשו"מ שהביא חבל פוסקים שאפילו נרות
שעל השולחן שיש לחוש שיטף לתוך מאכל אסור לעשות של חלב ללא היכר.
ג.

נשפך כוס חלב על ככר לחם.
 .1האם הלחם מותר באכילה.
 .2האם יכול לחלקו לכמה שכנים.
 .3והאם יכול לטעום את הלחם אם יש בו טעם חלב.
 .4ומה הדין אם טחן את הלחם עירב אותו בתוך קוגל או לתוך מאכלים אחרים ואינו ניכר.
 .5ומה הדין אם נתערב לו לחם זה בין כמה לחמים אחרים.
]חו"ד ביאורים סק"א ,סק"ו ,וסקי"ד ,שפ"ד סק"א ,יד יהודה ארוך סק"ג ,סק"ד ,וסק"ה ,חכמ"א
כלל נ' דין ד' ,משב"ז סק"א ,פ"ת סק"ו[.

ג .בחו"ד ]ביאורים סק"ו[ מבואר] ,וכ"כ היד יהודה ארוך סק"ג[ שהדין של פת שנילוש עמו שנאסר ,זה לא רק אם נילוש
בשעת האפיה עצמה אלא גם אם רק אחרי האפיה נתערב בו חלב וכדו' נאמר הדין של נילוש עמו ,וביותר שלדעת החו"ד
באופן כזה שנשפך חלב וכדו' שלא בשעת האפיה לא יועיל ס' ,מאחר ואינו מתפשט בשוה.
ומ"מ כתב ביד יהודה ]ארוך סק"ג[ שבאופן זה שלא נתערב בו בשעת האפיה אלא רק אח"כ ,וגם לא נעשה ע"י אדם
ואפי' לא נעשה בשוגג ,אלא מאליו נשפך וזב תחתיו ,אפילו שבכל מקום פת שכבר נילוש בחלב לא מהני שאח"כ יחלקנו
לכמה אנשים ויהיה לכל אחד שיעור מועט ,דבשעה שנאפה עם חלב כבר נהיה לחתיכת איסור ,באופן שנבלע בפת רק
אחרי האפיה לא נהיה לחתיכת איסור אלא שכל האיסור שלו הוא כי יש בו החשש שמא יאכלנו עם המין ההפכי ,וגם
נעשה בשוגג שאין מקום לקונסו ולאסור ,ולכן מועיל שיחלקו אח"כ לכמה שכנים .וכ"כ החכמ"א ]כלל נ' ס"ה[ אלא
שבדבריו נראה לכאורה שבאופן שזב מאליו תחתיו ,גם אם זב בשעת האפיה עצמה מהני שיחלקו לכמה אנשים שלכל
אחד יהיה שיעור מועט .
וטעימה לראות האם נרגש טעמו ,באופן שנילוש עמו ממש ,בחו"ד ]ביאורים סק"ו[ מבואר שלא מהני ,וכ"כ הפליתי
]סק"א[ אבל בחכמ"א ]הנ"ל[ מבואר שמהני ,ובבינת אדם ]נ'[ חילק שאם עירב בכונה לא מהני שיטעמו אח"כ לראות
האם יש בו טעם חלב ,דעצם העירוב הוא כעין מבטל איסור בידים שנאסר ,אבל אם נתערב מאליו מהני טעימה להתירו.
ובמשב"ז ]סק"ב[ כתב שאם עירב בכונה נחשב כמבטל איסור ואפילו יש ס' כנגדו אסור ,אבל אם נתערב מאליו אם יש ס'
מותר וכן טעימה מהני.
ואם נתערב הפת במאכלים אחרים שאינם מינם ,בחו"ד ]ביאורים סק"ב[ כתב שבטל ברוב ,וביד יהודה ]ארוך סק"ה[
הביא מהלבוש שי"א שדינו ככל שאר איסורים שלא בטיל ברוב ,ומסיק שלא גרע מפת עכו"ם וגבינה שלהם שבטילה
ברוב ,וגם א"א לחשיבו לדבר שאסור מחמת עצמו שמחמת כך יחשב לחתיכה הראויה להתכבד שלא יתבטל .
אמנם אם נתערב בפת אחר ביד יהודה ]ארוך סק"ד[ הביא מהלבושי שרד שאפי' פת מועט שמותר לאוכלו בפני עצמו,
כשנתערב באחרים נהפך לפת מרובה ונאסר אבל היד יהודה חולק עליו ,וכתב שאם בכל התערובת יש ס' כנגד הבשר
הבלוע באותו פת הכל מותר ,אבל אם אין בהכל ס' כנגדו ,נחשב כאילו הכל נילוש עם הבשר ,אבל מ"מ קיל מנילוש עמו,
ובזה יועיל אם יחלקו אח"כ לכמה אנשים.
ד .מי שעשה סופגניות חלביות ,האם הן מותרות באכילה.
 .1האם יש הבדל איזה כמות סופגניות עשה.
 .2אם עשה כמות גדולה למסיבה של היום ,האם מותר .באכילה.
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 .3האם מותר לו להכין את זה למסיבה של מחר.
 .4אם עשה כמות גדולה לעצמו ,האם יכול להביא את זה לאיזה שמחה או מסיבה שודאי יאכלו את הכל
היום.
 .5וכן מי שאוכל בשבועות חלבי ,האם מותר לו לאפות חלות משוחים בחמאה ,לצורך זה.
 .6אם נזכר כשזה עדין בצק ,האם יכול להוסיף כמות בצק או חומרים כדי שיהיה בהם ס' כנגד החמאה ,או
להחליט שאח"כ יחלק את זה לשכנים.
]ס"א ,שפ"ד סק"א ,חו"ד חידושים סק"ד ,יד יהודה קצר סק"ב ,וסק"ד ,חמודי דניאל בב"ח י"ב ,פ"ת סק"ג[.
ד .לדעת המחבר ]ס"א[ השיעור שפת שנילוש בחלב מותר הוא רק כדי אכילה אחת ,אבל לדעת הרמ"א כל שעושהו ליומו
נחשב כדבר מועט ומותר ,והכמות של ליומו נמדד לפי כמות האנשים שלהם הוא מכין שיאכלו באותו יום ,בין אם מכין
לעצמו ובין אם מכין למסיבה וכדו' ,והטעם הוא מפני שכל שמכין לאותו יום לא חיישינן שמא ישכח] .כמבואר בשפ"ד
סק"א ,ובחו"ד חידושים סק"ד[ ולכאורה גם לדעת המחבר של שיעור סעודה אחת תלוי לכמה אנשים הוא מכין.
ולפי"ז להכין סופגניות חלביות וכדו' לדעת המחבר מותר רק בשיעור כדי אכילה אחת ,אבל לדעת הרמ"א מותר להכין
כמות שצריך לאותו יום ,בין לצורך עצמו או שמכין לצורך מסיבה וכדו'.
אמנם גם אם צריך להכין כמות גדולה של סופגניות חלביות לצורך מסיבה וכדו' כל ההיתר הוא רק אם מכינים אותו באותו
יום ממש מותר ,אבל להכין לצורך מסיבה של מחר ,אסור ,וכן מי שאופה חלות חלביות לצורך סעודה של חג השבועות,
מותר לו לאפות אותם רק בערב יו"ט ולא יום קודם ,וכן בחו"ל יהיה אסור לאפות ליומים של שבועות בערב יו"ט כי אינו
ליומו ]וכן מבואר להדיא בחמודי דניאל בב"ח י"ב ,ובנפש חיה יור"ד ל"ו[
ואם עשה הרבה סופגניות לא יועיל שאח"כ יחלקו להרבה אנשים כ"כ החו"ד ]חידושים סק"ה[ והשפ"ד ]סק"א[ דמאחר
וכבר חל עליו איסור נעשה נבילה ,דלא כהפליתי ]סק"א[ וכן אם יעשה אח"כ היכר וסימן לא יועיל כי כבר נהיה לחתיכה
של איסור] .חמודי דניאל תערובת י"ח[16
אמנם אפשר שסופגניות חלביות וכן עוגה חלבית ,מאחר ואין הרגילות שלהם לאוכלם עם בשר ,אלא להיפך הדרך שלו
הוא לשתות עמו קפה ,אין עליו כלל דין פת שנילוש עמו וכמו שנתבאר בתשובה הבאה.
אבל אם נזכר בעודו בצק ,מאחר וזה עדיין לא נאפה ועדיין יכול לכתחילה לאפות אותו ע"י שינוי ,א"א להחשיבו עדיין
לאיסור ,ולכן יועיל שיוסיף בו חומרים כדי שיהיה יותר מס' ,או שיאפנו על דעת לחלקו להרבה אנשים] .כ"כ ביד יהודה
קצר סק"ד[
ה .מיני סלטים ,חמוצים וחריפים ,שנתבשלו בקדרה בשרית.
 .1האם הם מותרים באכילה כלל.
 .2וכן מי שבישל פירי תפו"א מעורב בחמאה לכמה ימים ,או אורז מעורב ברוטב בשרי ,האם מותר באכילה.
 .3וכן קוגל חלבי ,או בשרי ,שאינו ניכר שהוא שונה מקוגל רגיל ,האם מותר באכילה.
 .4וכן חביתיות או לביבות שטיגנו אותם במחבת ,ומשחו את המחבת בחמאה ,או חביתיות פרוה שמילאו
אותם בגבינה ,האם מותרים באכילה.
 .5האם צריך לעשות שינוי בין בורקעס חלבי ובשרי.
 .6וכן גלידה חלבית ,או שוקולד חלבי ,שמבחוץ אין כל סימן ניכר שזה חלבי ,האם מותרים באכילה.
]פ"ת סק"ג ,רע"א סק"ב ,משב"ז סק"א ,וסק"ב ,יד יהודה ארוך סק"א ,וקצר סק"ג ,פר"ח סק"א ,חכמ"א
כלל נ' דין ג' ,חתם סופר ,שד"ח בב"ח אסיפת דינים ח[.
ה .בגדר האיסור של פת הנילוש בשומן ,נחלקו האחרונים האם האיסור נאמר רק בפת ,או בכל דבר שהרגילות הוא לאכול
אותו עם חלב ועם בשר ,בט"ז ]סק"א[ מבואר שאפילו בכלים שיש בהם בליעות של בשר נאמר הגזירה של נילוש עמו,
ובצ"צ ]הביאו הפ"ת סק"א[ מבואר שלא רק בלחם נאמר גזירה זו של נילוש עמו ,אלא גם ביין יש גזירה זו.
והרע"א ]סק"ב[ כתב שלא רק בפת גזרו אלא בכל דבר שהרגילות לאכלו עם בשר וחלב ,ומ"מ רק דברים הנאכלים עם
החלב או הבשר ,אבל לא במאכלים שנאכלים רק תוך שש אחד מהשני .וכן הביא בפ"ת סק"ג מהמהרי"ט ,ובחכמ"א ]כלל
נ' ס"ג[ שרק בפת שנאכל עם חלב ובשר גזרו ,אמנם משמעות דבריו שהעיקר זה מה שנאכל עם חלב ובשר ולא רק
אחריהם ולא מפני שזה רק דין בפת ,ובמשב"ז ]סק"א[ כתב כהצ"צ לאסור גם יין שעירבו עם חלב ,אלא שאפשר שמזה
מוכח רק שסובר שלא רק בפת גזרו אלא בכל דבר ,אבל עדיין אפשר שסובר כהרע"א שרק מה שנאכל ממש ביחד עם חלב
ובשר גזרו ולא בדברים הנאכלים אח"כ.
אבל הפר"ח סק"א ,החו"ד ,והנחלת צבי ,שהובאו בפ"ת ]הנ"ל[ וכן בחידושי החתם סופר מבואר שרק בפת שחמיר טפי
ועל הלחם יחיה האדם גזרו ולא בדברים אחרים ,ולדבריהם לכאורה אין כל חיוב לעשות בורקעס חלבי ובשרי סימנים
מיוחדים.

 16ואם לא ידע שיש איסור נחלקו האחרונים אם יכול למכרו בכמויות קטנות לישראל  ,או רק לעכו"ם או גם לעכו"ם
לא] .חו"ד סק"ו ,שפ"ד סק"א ,כף החיים סקי"א ,רק פעלים ח"ב י"א[,
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אבל ביד יהודה ]סק"ג[ חולק על המהרי"ט וסובר שאפילו דברים שכל החשש שלה הוא רק שיאכלנו תוך שש שעות ג"כ
יש את הגזירה,
נמצא שלדעת הפר"ח ודעימיה גם סלטים שרגילים לאכול אותם בתוך סעודה בשרית וחלבית מותר לעשות אותם חלבי או
בשרי ,ואפשר שאפילו עוגה לענין זה אינו מוגדר כפת שעל הלחם יחיה האדם ,אבל לדעת הצ"צ ,הפמ"ג ,והרע"א ,שאינו
דין בפת אלא כל דבר שהרגילות לאכול עם בשרי וחלבי ,א"כ פירי תפו"א שבישלו עם חמאה לכמה ימים ,או אורז ששפכו
עליו רוטב בשרי ,וכן קוגל חלבי או בשרי שאינו ניכר מבחוץ שהוא שונה ,מאחר והרגילות של מאכלים אלו הוא לאכלם
בין עם חלבי ובין עם בשרי ,וכן חמוצים וחריפים שבישלו אותם בקדרה בשרית לפחות ב"י שמחמת חריפותם נחשבים
לנ"ט ראשון ,יאסרו לגמרי באכילה כי הרגילות הוא לאכלם עם שתי המינים ,וכן חביתיות שטוגנו עם חמאה או אפילו
ממולאים עם גבינה אם לא נעשו עם היכר נאסרו באכילה.
אמנם אפשר שגם לדעת האוסרים כל דבר שדרכו להאכל עם בשרי או חלבי ,מ"מ כל יסוד האיסור אינו אלא דומיא דלחם
דהיינו שבמהותו הוא מאכל שרגילים שהוא רק פרוה ובמקרה עירבו בו חלב ,או בשר ,אבל מאכלים כאלו שהרגילות הוא
שיש מהם גם חלבי ,גם בשרי ,וגם פרוה ,כגון קוגל תפו"א שהרגילות הוא שיש חלבי ויש בשרי ,או חביתיות שהרגילות
הוא שיש מהם הממולאים בגבינה ויש שהם פרוה ,בזה אין את הגזירה של שמא יחליף ,וכעין זה נראה במשב"ז ]סק"ב[
במה שכתב על הט"ז של מדוכה שכל האיסור הוא רק במי שהיה לו מדוכה פרוה ובטעות נהפך לבשרי ,אבל לא במי שיש
לו סתם מדוכה בשרית ,וכעין זה כתב ביד יהודה ]ארוך סק"א[ .והעירוני שבפשטות הפלאדין שעליו דנו בסימן זה נראה
להדיא שהוא מאכל שעושים אותו גם בחלבי וגם בבשרי ,אמנם אינו מוכרח כי הנידון בפלאדין בסימן זה הוא על מה שזב
תחתיו ,ואפשר שגם דבר שהרגילות לשאול מ"מ זה רק בצורה שרגיל אבל קוגל שהיא פרוה ונשפך תחתיו רוטב בשרי בזה
כן שייך את הגזירה שיטעו  .שו"ר בשד"ח שהביא מהחיד"א על מממולא שצריך היכר ,ושבתפארת אדם כתב עליו שעל
אותם דברים הידועים להדיא שלפעמים מלאים מבשר ולפעמים מחלב והדרך לשאול לא נאמר דין זה.
אמנם גם לפי"ז רק מקום שיש רגילות לערב לפעמים את הפירי בחמאה או את האורז ברוטב בשרי מותר להחזיקו משא"כ
מקום שאין כזה רגילות אלא במקרה עשו כך יאסר ,וכן חמוצים וחריפים רק בבית שהרגילות שהוא מיועד לבשרי מותר,
אבל מקום שתמיד הוא פרוה אם בטעות בישלו אותם בקדרה בשרית ,או חתכו את הצנון שום וכדו' בסכין בשרי ,יאסר
לגמרי ועדיין צ"ע] .שו"ר כעין זה ממש בדרכ"ת סקכ"א[.
ולדעת היד יהודה שהביא מהש"ד ,גם גלידה חלבית שאין עליו כל היכר שהוא חלבי ,אפילו שאוכלים אותו רק תוך ו'
שעות מבשרי ולא ביחד עם המינים האלו יאסר ,אמנם להמבואר לעיל גם גלידה אפשר שמאחר והרגילות המצויה שיש
פרוה וחלבי לא שייך בזה את הגזירה .ולדעת הט"ז יש לדון האם סובר כהיד יהודה שלאו דוקא מאכלים שנאכלים עמו או
שלמרות שאוסר גם בכלים אפשר שמ"מ כונתו רק בכלים שטוחנים בהם מאכלים כאלו שהרגילות לאכלם ביחד עם בשר
או חלב אבל לא כאלו שרק אחריהם.
ו .מי שהולך לכולל ליום שלם ,או נוסע טיול ליומיים.
 .1האם מותר לו להכין לעצמו לחמניות מרוחות בחמאה ,לכל היום או היומיים.
 .2האם שונה כאשר הלחמניות מרוחות בגבינה ,או ממולא בגבינה צהובה,
 .3וכן עוגיות שמרחו אותם אחרי האפיה עם שוקולד חלבי ,האם הם מותרים האכילה.
 .4והם יש הבדל אם משחו את העוגיות עם השוקולד ,או שהטבילו את העוגיות בהם
 .5והאם יש הבדל אם העוגיות ,או השוקולד היו עדיין רותחים.
 .6והאם יש הבדל אם עשו כך בכונה או שנפל לתוך השוקולד.
]משב"ז סק"א ,חו"ד ביאורים סק"ב ,יד יהודה קצר סק"ב שפ"ד סק"א[.
ו .בט"ז ובש"ך שביארו שבפשטיד"א מיירי שלא זב תחת הפת ממש אלא זב ונבלע בתנור והבליעות הם אלו שהמשיכו
עד לפת ,והרי קי"ל שמכלי למאכל בליעות עוברים רק בשיעור כד"ק וא"כ מוכרח דסברי שגם פת כזו שרק בכד"ק שלו
נבלע ממין מסויים נאסר באכילה ,ובחו"ד ]ועוד אחרונים מובא לעיל שאלה ג[ מבואר שלא רק פת כזו שבשעת האפיה
בעצמה נילוש בה שומן נאסר ,אלא גם אם רק אחרי האפיה נשפך עליו חלב נאסר ,וא"כ לדעת המחבר ששיעור של יומו
גם נחשב כבר למרובה ,או לדעת הרמ"א שלהכין לצורך מחרת אסור ,מי שמכין לחמניות מרוחות בחמאה ליום אחד ,או
שנוסע לטיול וכדו' ומכין ליומים צריך ליאסר .אמנם כל זה אם זה מרוח היטב ולא ניכר ,אבל אם זה ממולא בגבינה ,או
גבינה צהובה שקצת בולט החוצה ,וכן עוגת גבינה ,מבואר בשפ"ד ]סק"א[ שהיכר אינו צריך להיות דוקא ע"י שינוי צורה
אלא גם אם בולט החוצה ,או ניכר מחמת כל צורה שהיא מותר.
במשב"ז ]סק"א[ מבואר שאם החלב מעורב בכולו ,ויש בהכל ס' כנגד החלב אין לו דין פת הנילוש בחלב ,וממילא את
הטבילו את העוגיות בשוקולד החלבי בשעה שהיה עדיין חם ,וכן אם מרחו עליו את השוקולד בזמן שהעוגיות עדיין היו
חמים ,אם יש ס' כנגד השוקולד החלבי מאחר ומתערב בכולו בטל ומותר ,אבל אם רק טחו את העוגה בשוקולד ,או
שאפילו אם הטבילו את העוגיות בעודם רותחים בשוקולד חלבי שכבר צונן ,לא מספיק ס' ,אלא צריך גם להסיר כדי
נטילה.
ויש לעיין דאם באופן שנבלע רק בשיעור כדנ"ט ,מהני שיטול כדנ"ט ,וע"י הנטילה כבר לא יחשב לפת שנילוש עמו
ויחזור הפת להתירו ,א"כ בכל החשש של זב תחתיו שמבואר שהפת אסורה ,אמאי כל הפת אסורה ,נהי נמי דכל שלא
הסירו נחשב כנילוש עמו ,מ"מ שיועיל להתירו ע"י שיסיר בשיעור כדנ"ט ,והפת תהיה מותרת.
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ובחו"ד ]ביאורים סק"ב[ כתב ג"כ שאם יש ס' הפת מותרת ,ומ"מ זה רק באופן שהחלב מעורב בכולו ,אבל אם נבלע רק
בכדנ"ט שלו לא מהני ס' ,וכן אם לא עשה ממנו עיסה אלא נשפך עליו ונבלע בו אינו מתפשט בשוה ולא מהני ס' ,וא"כ
אם משחו את השוקלד על העוגיות לא יועיל ס' אבל אם הטבילו בו את העוגיות ,אפשר שיועיל ס'.
וביד יהודה ]קצר סק"ב[ כתב שאם עירב כן לכתחילה ויש ס' ,עם המין ההפכי אסור לאוכלו אפילו שיש ס' ,אבל עם המין
שעירב בה או בפנ"ע מותר.
אמנם אפשר שאם נכונים הדברים שכתבנו בשאלה קודמת שכל דבר שהרגילות שלו שלפעמים יש בו חלבי או בשרי ,ולא
שתמיד הוא פרוה אין את האיסור ,גם פת שמרוח וכן עוגיות כבר לא נחשב לפת רגילה שהיא תמיד פרוה אלא כמאכל
שרגילים לבדוק מה יש בתוכו וממילא אין בו איסור כלל וצ"ע.
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