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שיעור הגרב"מ אזרחי שליט"א

 איסורי מאכלות אסורות ותקרובת עבודה זרה
)עמוד 161(

עבודה זרה כט ע"ב מתניתין וגמ': יין מנלן וכו' )בחוברת זו עמ' 20(. א( 

עולמית  בטלה  לה  שאין  לתקרובת  מנין  א"ר  יוסף  בר  חייא  א"ר  גידל  רב  דאמר  הא  "כי  ע"א:  נ    שם 
שנאמר" וכו'. )בחוברת זו עמ' 161(

יומא עו ע"ב: מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכיפורים וכו' )בחוברת זו עמ' 162(. ב( 

שם עז ע"א תוד"ה דתנן וכו' מניין וכו' )בחוברת זו עמ' 163(.  

חולין עב ע"א תוד"ה כי קאמר וכו': "וי"ל דכולה מילתא דריש רבה" וכו' )בחוברת זו עמ' 165(.  

נדה לב ע"א: "אמר מר זוטרא לא נצרכא אלא לסיכה בשמן של תרומה" וכו' )בחוברת זו עמ' 167(.  



ג(  כריתות ז ע"א: "כהן שסך בשמן של תרומה בן בתו ישראל מתעגל בו ואינו חושש" וכו' )בחוברת זו עמ' 
.)169

מתניתין מעשרות פרק ב משנה א )בחוברת זו עמ' 170(. ד( 

מתניתין שביעית פרק ח משנה ב, ובר"ש שם )בחוברת זו עמ' 172(.  

רמב"ם פרק ז מהלכות ע"ז הלכה ב, ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 173(. ה( 

רמב"ם פרק ח מהלכות ע"ז הלכה ט, ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 174(. ו( 

רמב"ם פרק יא מהלכות מאכ"א הלכה א, ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 83(. ז( 

רמב"ם פרק יא מהלכות תרומות הלכה ז-ח, ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 176(. ח( 

רמב"ם פרק ח מהלכות מלכים הלכה א, ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 177(. ט( 

וברמב"ן על התורה דברים פרק ו פסוק י )בחוברת זו עמ' 15(.  

י(  ספר המצוות להרמב"ם מצוות ל"ת מצוה כב )בחוברת זו עמ' 97(. ושם מצוה קצד ובהשגות הרמב"ן 
שם )בחוברת זו עמ' 98(.

יא(  מחנה אפרים הלכות מאכלות אסורות פרק ח - יד: "עוד בדין הנזכר וכו' וראיתי להרשב"א בתשובה" 
וכו' )בחוברת זו עמ' 178(.

חידושי מרן רי"ז הלוי זצוקללה"ה: במכתב שבסוף הספר עמ' 156 )בחוברת זו עמ' 180(. יב( 

שיעור הגרב"ד פוברסקי שליט"א

 איסור יין נסך וע"ז ותקרובתה
)עמוד 182(

א( ע"ז כ"ט במשנה אלו דברים של עכו"ם אסורין ואיסורן איסור הנאה היין וכו', ובגמ' יין מנ"ל ארב"א אמר 
קרא אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם וכו')בחוברת זו עמ' 20(, ובס' דו"ח להגרע"א ז"ל בליקוטים תשובה 

ה' )בחוברת זו עמ' 183(

ב( רמב"ם פ"ז מהל' ע"ז ה"ב )בחוברת זו עמ' 184(ופי"א מהל' מאכלות אסורות ה"ג )בחוברת זו עמ' 84(

ג( רמב"ן בסהמ"צ מל"ת קצ"ד ובמגלת אסתר שם )בחוברת זו עמ' 98(

ד( ע"ז מ"ט א' ההיא גינתא )בחוברת זו עמ' 185(, ד' ר"ת בפסחים ל' א' בתוד"ה אמר ובע"ז ע"ג א' בתוד"ה יין 
)בחוברת זו עמ' 189(, תשו' אבני מלואים סי' ו')בחוברת זו עמ' 191(.

ה( שו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעי' ו' ובש"ך ס"ק י' וט"ז ס"ק ד' שם )בחוברת זו עמ' 198(.

ו( ע"ז מ"ט ב' מתני' אפה בו את הפת )בחוברת זו עמ' 186( ובר"ן שם )בחוברת זו עמ' 206(.

ז( רמב"ם פ"ז מהל' ע"ז ה"ג )בחוברת זו עמ' 208(.

שיעור הגר"ד כהן שליט"א

 ביסוד דין יין נסך ויין סתם



)עמוד 209(

א( עבודה זרה דף כ"ט עמוד ב' יין מנלן עד השתי נקודות תוס' ד"ה יין מנלן )בחוברת זו עמ' 20( וברא"ש שם 
)בחוברת זו עמ' 45( 

ב( רמב"ם פרק י"א מהל' מאכלות אסורות הלכות א', ב', ג' ועיין בכס"מ שם ובלח"מ שם )בחוברת זו עמ' 84(

ג( רמב"ם ספר המצות ל"ת קצ"ד )בחוברת זו עמ' 98(

ד( אבי עזרי פרק י"א ממאכלות אסורות מה שהביא משמי' דהגרי"ז  )בחוברת זו עמ' 209( ועיין בסוף הספר 
הגהות החזון איש )בחוברת זו עמ' 211(

ה( רמב"ם פ"ח בהל' מלכים הלכה א' )בחוברת זו עמ' 213( והרמב"ן עה"ת פרשת ואתחנן פרק ו' פסוק י' 
)בחוברת זו עמ' 15( ועיין בקובץ ישורן כרך י"ג מה שהביא הגר"ימ פיינשטיין משמי' הגרי"ז )בחוברת זו עמ' 

)214

שיעור הגרח"פ ברמן שליט"א

 בענין בישול נכרים ופת פלטר
)עמוד 220(

עבודה זרה ל"ח א'  )בחוברת זו עמ' 37(	 

כל הנאכל כמות שהוא חי   

כל שאינו עולה על שולחן מלכים  

דגים קטנים מלוחים  

מאכל בן דרוסאי  

עבודה זרה דנ"ט א' אמר ר' יוחנן )בחוברת זו עמ' 221(	 

רא"ש עבודה זרה פרק שני סי' כ"ח )בחוברת זו עמ' 48( וסי' ל"ב )בחוברת זו עמ' 49(	 

פתחי תשובה יו"ד קי"ג סק"ג בשם תפארת למשה )בחוברת זו עמ' 223(	 

רמב"ם פ"ט מהל' שבת הל"ג )בחוברת זו עמ' 224( ושו"ע שי"ח סעי' ד' לענין מאכל בן דרוסאי )בחוברת 	 
זו עמ' 226( וברשב"א שבת ל"ט א' ד"ה כל שבא בחמין )בחוברת זו עמ' 229(

שיעור הגר"נ קפלן שליט"א

 בישולי נכרים
)עמוד 230(

א( עובד בחנות, גוי או מחלל שבת בפרהסיא, שבישל או נגע ביין בלא רשות, והמאכל נאסר, האם חייב לשלם 
משום מזיק, וכן המשגיח כשרות שבטעות שכח להדליק האש, האם חייב משום מזיק.

ב( האם מותר למומר לאכול אוכל שבישל בעצמו , או יין שנגע בו ונפק"מ. 

• האם מותר להגיש לו, אם יש בזה משום לפני עוור, וכן ביין השאלה תהיה אם אפשר למזוג לו יין   
לשתות.



• אם חזר בתשובה  

• אם יכול לברך ע"ז, וכן אם מותר ללמדו לברך כשאוכל בישולי עצמו  

• וכן אם יש ענין להחליף את זה באיסור דרבנן אחר כדומה.  

• גוי שנתגייר אם מותר לו לאכול אוכל שהכין בכשרות, קודם הגירות   

ג( במה שנתבאר בחולין דף י"ז דבשעת מלחמה היתרו מאכלות אסורות, בישול נכרי ואף קדלי חזרים, ויל"ע 
האם הותר להם גם בישולי נכרים.

ד( עייו כלי חמדה דברים פכ"ג פ"ה, שדן איך אסרו סתם ייו ופת נכרי והרי מפורש בתורה להיתר, וכבר כתב 
הט"ז שאין לאסור דבר המפורש בתורה להיתר.

ה( האם מותר לבטל בישולי עכו"ם לכתחילה, והאם אסור בליעת כלים של בישול עכו"ם

ו( האם ולמה מותר לחולה שאין בו סכנה לאכול בישולי עכו"ם )בשאין לו של היתר( מ"ש משאר מאכלות 
אסורות דרבנן שנפסק ביו"ד סימן קנ"ב ס' ג' ברמ"א שאסור לו לאכול.

האם יש בישולי נכרים

א( במומר מחלל שבת בפרהסיא

ב( שאורמה שחותך הגוי, האם הנותר מזה שעל האש הוי בישולי נכרים.

   )Microwave( במיקרוגל )ג

ד( כשפותח התנור מפסיק הזרם, ופוסח וסוגר האם נאסר. 

ה( בפופקרן

ו( ציפס

ז( קפה נמס, ושאר קפה.

ח( בדגטי בוקר

ט( במה אדם חשוב צריך להחמיר רק בדבר שנאכל חי או גם כשאינו עולה על שולחן מלכים.

י( ההיתר של בית חרושת

י"א( ההיתר של ביתו של ישראל

בישול עכו"ם

א( בטעם גזירת שלקות עכו"ם

•  עיין רש"י ע"ז דף ל"ה ע"ב ד"ה והשלקות )בחוברת זו עמ' 32(, ורש"י ע"ז דף ל"ח ע"א ד"ה מדרבנן   
)בחוברת זו עמ' 37(

• עיין תוס' ע"ז לדף ל"ח ד"ה אלא, ועיין טור יו"ד ב"ח ריש סימן קי"ב )בחוברת זו עמ' 37(.  

•  ציץ אליעזר ח"ט סימן מ"א, אות א' )בחוברת זו עמ' 233( ושו"ת שבט הלוי ח"ו סימן ק"ח אות א', ג',   
ח', ט', י"א )בחוברת זו עמ' 440(.

ב( גוי או מומר המבשל אוכל של ישראל אי חייב משום מזיק

• עיין בחידושי הר"ן ע"ז דף נ"ט )דף כ"ז ע"ב בדפי הר"ן( )בחוברת זו עמ' 236(.  

• שערי יושר שער א' פ"ט ד"ה אמנם )בחוברת זו עמ' 237(, ושער א' פ"י ד"ה העולה )בחוברת זו עמ' 239(.  



• עיין בית יוסף יו"ד סימן קל"ב סעיף א' בביאור דברי הר"ן הנ"ל )בחוברת זו עמ' 242(.  

• עיין רעק"א גיטין דף נ"ב ע"ב )בחוברת זו עמ' 244( שציין תוס' בחולין דף מ"א ד"ה הכי נמי   

ג( אם מותר לברך על בישולי עכו"ם

• עיין באר היטב או"ח סימן קצ"ו סק"א )בחוברת זו עמ' 247(, בשם שו"ת באר עשק  

ד( אם מומר  לאכול אוכל שבישל לעצמו

• עיין כתבי קה"י החדשים סימן קע"א ד"ה והא )בחוברת זו עמ' 248(  

ה( בענין אם הותר בישולי עכו"ם בשעת מלחמה, עיין משך חכמה דברים פ"ב פסוק כ"ח )בחוברת זו עמ' 249(

ו( איך אסרו פת עכו"ם ובישול עכו"ם אם מפורש בתורה להיתרא, עיין כלי חמדה אות ו' )בחוברת זו עמ' 251(

ז( האם מותר לחולה שאין בו סכנה לאכול בישולי נכרים. 

• עיין פמ"ג או"ח סימן שכ"ח בא"א סקי"א )בחוברת זו עמ' 252(  

• עיין ר"ן ע"ז דף ט' בדפי הרי"ף דדן להתיר איסור דרבנן לחולה שאין בן סכנה )בחוברת זו עמ' 54(.  

שיעור הגרמ"צ שפיצער שליט"א

 יין נסך וסתם יינם
)עמוד 256(

יין נסך וסתם יינם

טעם איסור סתם יינם

ע"ז כ"ט ע"ב טעם איסור סתם יינם משום יין נסך )בחוברת זו עמ' 20(	 

אבל בדף ל"ו ע"ב משום בנותיהן. )בחוברת זו עמ' 34(	 

וע' ר"ן ברי"ף ט' ע"ב )בחוברת זו עמ' 54(, וע' ד"מ יו"ד קכ"ג, א' )בחוברת זו עמ' 257(	 

במקום סכנה

ויש ברירה בידו, או לשתות סתם יינם או לאכול חזיר, ע' ציץ אליעזר חי"א סימן ס' )בחוברת זו עמ' 259( 	 
יינם משום שקרוב  ישתה סתם  ולא  260( שיאכלו הבשר,  עמ'  זו  )בחוברת  ל"ח  ישראל ח"ח  בית  בשם 

לבנותיהם. 

מחלל שבת

טור יו"ד בית יוסף קי"ט סעיף י"א )בחוברת זו עמ' 262( בשם הרשב"א ח"ז קע"ט בשם ר' יונה להחמיר.	 

וע' חידושי חתם סופר על יו"ד קכ"ד ד' )בחוברת זו עמ' 263( דס"ל דאין הלכה כן, אבל אח"כ בשו"ת ח"ס 	 
יו"ד ק"כ )בחוברת זו עמ' 265( מחמיר.

חזו"א יו"ד סימן ב', אות כ"ג )בחוברת זו עמ' 266( וכן אג"מ או"ח ח"ה ל"ז ח' )בחוברת זו עמ' 267( דצ"ע 	 
טעם הרשב"א כי אין איסור בנותיהן ואין חשש ניסוך. וע' חזו"א סימן מ"ט, סי' ז' שהוא קנס )בחוברת זו 

עמ' 269(.

וע' הר צבי מר' צבי פסח פראנק יו"ד ק"ה )בחוברת זו עמ' 271(	 



מבושל בגמ' ע"ז כ"ט ע"ב

טעם ההיתר בר"ן הנ"ל כי אין דרך ניסוך וברא"ש פ"ב סי' י"ג )בחוברת זו עמ' 45( דאף דאין דרך ניסוך מ"מ 
יש לאסור, אלא ההיתר משום דלא שכיח

ונראה המחלוקת דהר"ן לשיטתו דגדר האיסור דהוי כמו ניסוך, וא"כ אם אין חשש ניסוך שרי

גדר מבושל 

ע' מחלוקת רמב"ן דף כ"ט ד"ה ומצאתי )בחוברת זו עמ' 66( דבעי נתמעט ע"י הבישול ורשב"א בתורת הבית 
עמ' ת"ק )בחוברת זו עמ' 278( דדי בבישול והיינו חום יד סולדת בו.

ומסברא נראה כי הר"ן לשיטתו דלא שייך ניסוך, ורתיחה כבר אין מנסכים, אבל להרמב"ן אולי ס"ל כהרא"ש 
משום לא שכיח, ולא שכיח הוא שיעשה באופן שיתמעט שיעור הניכר.

וע' אג"מ יו"ד ח"ב סימן נ"ב )בחוברת זו עמ' 272( וח"ג סימן ל"א )בחוברת זו עמ' 375( כרשב"א ולכן מקיל 
"קדם"(  יין  של  )הכשר  זצוק"ל  צעהלים  גאב"ד  בשם  הלל  בית  דברי  שו"ת  אבל   ,PASTEURISE פיסטור  לענין 

להחמיר כרמב"ן. אכן בזה כבר הוכיח אג"מ שהשו"ע קכ"ג פסק כהרשב"א.

וע' מנחת יצחק ח"ז סימן ס"א )בחוברת זו עמ' 273( וכן תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )בס' שבות יצחק ח"ד 
עמ' קס"ה( )בחוברת זו עמ' 275( חוששים מטעם אחר, לפי רא"ש הנ"ל והרי בזה"ז בישול שכיח. )וע' מנחת יצחק 

אולי כוונת הרא"ש כיון דאז לא היה שכיח לא גזרו, ולכן שרי היום, דאין לעשות גזירה חדשה. אבל הגרי"ש כתב 
דכמו שכתבו תוס' נ"ג ע"ב בנשתנה לקולא דהיום אין דרך הגוים לנסך ולכן מגע עכו"ם שרי בהנאה ואסור רק 

בשתייה, כמו"כ בנשתנה לחומרא כנ"ל. 

וטעם אג"מ שלא חשש לדברי הרא"ש, נראה כי שאלה הנ"ל דשכיח בזה"ז תולה על מחלוקת ר"ן ורא"ש הנ"ל, 
ולכן אג"מ שפסק כשו"ע ורשב"א ואין חושש לרמב"ן, כמו"כ אין חושש לרא"ש

מפוסטר לענין מחלל שבת

וע' שבט הלוי ח"ב סימן נ"א )בחוברת זו עמ' 277(וכן מנחת יצחק הנ"ל לענין מפוסטר אפילו אם חוששים 
לרמב"ן ורא"ש כדעת גאב"ד צעהלים ומנח"י לענין נגיעת גוי, מ"מ די מפוסטר לענין נגיעת מחלל שבת. וכפשוטו 

משום ספק ספיקא. ועוי"ל כי החומרא של מחלל שבת הוא לפי הרשב"א והרי להרשב"א די ביד סולדת בו.

ויותר נראה לפי דברינו דהנה החמיר רשב"א במומר לחלל שבת הוי סתם יינם משום קנס. והנה להרמב"ן עיקר 
האיסור משום בנותיהן, וקשה לומר קנס כזה. ונראה רשב"א לשיטתו שפסק )תורת הבית עמ' ת"ק( )בחוברת 
זו עמ' 278( כהר"ן דדי ברתיחה כי לא שייך בו ניסוך, )וע' רשב"א במשמרת הבית עמ' תק"ג שכתב דבעי נשתנה 

שמו וטעמו, והיינו כעין דברי הר"ן לענין ניסוך( )בחוברת זו עמ' 279(, וס"ל דגדר התקנה לחשוש לניסוך, ולשיטתו 

שפיר החמיר. ולפי"ז חומרת הרשב"א במחלל שבת, לכא' לשיטתו די בזה ברתיחה וא"צ לחוש שיתמעט כדברי 
הרמב"ן או שיהא לא שכיח כדברי הרא"ש. 

)אבל מנחת שלמה חלק א' מהגרש"ז אוירבאך סי' כ"ה )בחוברת זו עמ' 280(מחמיר בפיסטור מטעם אחר, כי גם 

לרשב"א במשמרת הבית עמוד תק"ג הרי בעי נשתנה טעמו וכאן לא נשתנה. ומסיק באמת להחמיר בפיסטור 
גם במחלל שבת(.

מחלל שבת בזמנינו

לרשב"א דמחמיר במחלל שבת דנו הפוסקים לענין מחלל שבת בזמנינו דהוי כמו תינוק שנשבה ומאמין בה' 
אבל מחלל שבת

וע' בנין ציון חדשות סימן כ"ג דמסופק בזה )בחוברת זו עמ' 281(.



ולכא' תולה בטעם  דין מחלל שבת לתיאבון.  ע"ז, מה  ויסוד השאלה במה שמחמירים מחלל שבת כעובד 
הדין דמחלל שבת כעובד ע"ז לענין שחיטה ועדות. וע' רש"י חולין ה' ע"א )בחוברת זו עמ' 283( כי אין מאמין 
בבריאת העולם, וע' רמב"ם פ"ל משבת הט"ו )בחוברת זו עמ' 284( כי שבת חמור כמו עבודה זרה ושקול כנגד כל 
המצוות. והנה לרש"י יש להקל לענין תיאבון כי מאמין, אבל לרמב"ם הרי מעשה חילול שבת חמור מאד. )וידוע 
משו"ע אהע"ז קכ"ג  דגם מחלל יו"כ כמחלל שבת לענין עדות, וע' רע"א מערכה ג'. ומקור השו"ע מרמב"ם סופ"ג 

מגירושין. וידוע לפרש דהרמב"ם לשיטתו משום חומר שבת, והרי יו"כ נקרא שבתון והוא ג"כ חמור כמו שבת(.

ובעיקר דברי בנין ציון, ע' באג"מ יו"ד ח"ב סימן קל"ב )בחוברת זו עמ' 285( דמחמיר לענין מחלל שבת בזה"ז 
ביין, ומ"מ לענין גט באג"מ אהע"ז ח"ב סימן כ' )בחוברת זו עמ' 286( ולענין שחיטה באג"מ יו"ד ח"ב ה' )בחוברת 

זו עמ' 287( מקיל כעין דברי בנין ציון ולכא' סותר תשובה הנ"ל לענין יין, ויש לעיין בדעת אג"מ.

ויש לפרש טעם אג"מ כי לענין יין בלא"ה באמת לא שייך לגזור משום בנותיהן, אלא ע"כ טעם הרשב"א משום 
דין מיוחד ביין שעשו המחלל שבת כגוי לענין יין, ולפי"ז דינו כעובד ע"ז ואפילו לתיאבון אסור לפי הרשב"א.

עוד בדין מחללי שבת בזמנינו

אם נחמיר בתינוק שנשבה בימינו, יש לעיין לענין חופה של מחללי שבת ומכשיל את החתן והכלה, וע' חלקת 
יעקב יו"ד מ"ט )בחוברת זו עמ' 288(.

ויש לדון עוד בשיירי כוס של המחלל שבת, ואוסר בנגיעה בפיו, ע' שו"ע יו"ד קכ"ה סע' י"א )בחוברת זו עמ' 
290(, ואח"כ מוסיף יין מהבקבוק לתוך הכוס, והוי ניצוק, וע' שו"ע יו"ד סימן קכ"ו סעיף א' וש"ך סק"ט )בחוברת 

זו עמ' 293(.

שיעור הגרמ"א פרידמן שליט"א

 פת עכו"ם בישול עכו"ם
)עמוד 295(

גמרא עבודה זרה דף ל"ה ע"ב משנה וגמרא )בחוברת זו עמ' 32(	 

דף ל"ז-ל"ח שלקות )בחוברת זו עמ' 36(	 

רש"י ל"ה ע"ב ד"ה והשלקות )בחוברת זו עמ' 32(	 

רש"י ל"ח ע"א ד"ה מדרבנן )בחוברת זו עמ' 37(	 

תוס' ד"ה והשלקות דף ל"ז ע"ב )בחוברת זו עמ' 36(	 

רא"ש אות כ"ז עד אות ל"ו )בחוברת זו עמ' 47(	 

רמב"ן ע"ז דף ל"ה ע"ב ד"ה ומפרש רש"י )בחוברת זו עמ' 69(	 

רמב"ם מאכ"א פרק י"ז הלכה ט',י"ב-י"ז )בחוברת זו עמ' 91(	 

שו"ע יור"ד ס' קי"ב פת עכו"ם סעיף א', ב' )בחוברת זו עמ' 105(, ט' )בחוברת זו עמ' 111(	 

יור"ד ס' קי"ג בישול עכו"ם סעיף א' )בחוברת זו עמ' 109(	 

שו"ע או"ח ס' תר"ג-ס' א' )בחוברת זו עמ' 295(	 

ס' ע"ב ס' ו' )בחוברת זו עמ' 297(	 

ערוך השולחן יור"ד ס' קי"ב , סעיף א',- ט' )בחוברת זו עמ' 143(, סימן קי"ג א' – י"ב )בחוברת זו עמ' 148(	 



משנ"ב ס' רמ"ב ס"ק ו' )בחוברת זו עמ' 298(	 

אגרות משה יו"ד ח"ב ס' ל"ג )בחוברת זו עמ' 299(	 

אג"מ יו"ד  ח"א ס' מ"ה )בחוברת זו עמ' 301(	 

מנחת אשר דברים ס' ה', אות א', ב', ג' )בחוברת זו עמ' 302(	 

מנחת יצחק  ח"ד ס' כ"ח אות ד' )בחוברת זו עמ' 306(	 

שבט הלוי ח"ט ס' קס"ג )בחוברת זו עמ' 307(	 

שו"ת רבבות אפרים ח"ז עמ' ת"נ )בחוברת זו עמ' 308(	 

קהילות יעקב ע"ז ס' י"ד )בחוברת זו עמ' 392(	 

שיעור הגר"ש קאלוס שליט"א

 סוגיא – יין נסך
)עמוד 309(

טעם הגזירה – מה הטעם שגזרו חז"ל על יין של עכו"ם?

גמ' ע"ז כ"ט ע"ב - יין ששופך לע"ז - יין נסך – אסור בהנאה )בחוברת זו עמ' 20(	 

תוס' שבת י"ז ע"ב – סתם יינם אסור כמו יין נסך )בחוברת זו עמ' 310( 	 

ר"ן – כו שיין נסך אסור, ג"כ כל יינם של עכו"ם אסור כדי שלא בא להתיר יין נסך )בחוברת זו עמ' 311(	 

סוגיא – נגיעה, שפיכת יין

ראיית גוי  - האם צריך ליזהר שהעכו"ם לא נתן עיניו על בקבוק יין?

דרכי תשובה קכ"ג ס"ק ב ע"פ השל"ה  )בחוברת זו עמ' 313(	 

נגיעת יין  - מה דין  אם העכו"ם נגע היין עצמו? ומה אם נגע בבקבוק? והאם צר' להחמיר אפילו אם נגע 
ברגליו? 

נגיעה ביד, פיו, רגל, בקבוק : שו"ע קכ"ד סע' י"א ורמ"א שם )בחוברת זו עמ' 127(	 

עכו"ם בביתו של ישראל – האם צר' לחוש אם יצא מהבית ויש עכו"ם )משרת( בתוך הבית וג"כ יש יין שם? ומה 
אם הולך וחוזר כגון ללך לחנות וכו'?

שו"ע יו"ד קכ"ט סע' א' )בחוברת זו עמ' 314(	 

ביאור הגר"א קכ"ט ס"ק ב' – יוצא ונכנס )בחוברת זו עמ' 315(	 

ט"ז קי"ח ס"ק ד' – חותם בתוך חותם )בחוברת זו עמ' 317(	 

ערוך השלחן קי"ח סע' י"ג – חותם בתוך חותם )בחוברת זו עמ' 319(	 

בקבוק סגור – האם יש איסור ליגע הבקבוק אם הוא סגור? ומה אם יש פקק שסוגרו?

שו"ע קכ"ה סע' ט' )בחוברת זו עמ' 320(	 

ש"ך שם ס"ק י"ז	 



בקבוק פתוח – האם הבקבוק פתוח, לעולם אסור כשהעכו"ם נגע בבקבוק?

שו"ע קכ"ד סע' י"ז - י"ח – הגבהת יין מותר, שכשוך יין אסור )בחוברת זו עמ' 129(	 

רמ"א שם מקיל במקום הפסיד	 

ש"ך שם ס"ק כ' – טלטול כל דהו מותר )בחוברת זו עמ' 127(	 

שו"ע קכ"ד סע' כ"ד – טלטול ע"י דבר אחר מחמיר )בחוברת זו עמ' 133(	 

דגול מרבבה קכ"ד בשו"ע סע' י"ז )בחוברת זו עמ' 129(	 

רע"א קכ"ד סע' י"ז הגה במקום פסידא )בחוברת זו עמ' 129(	 

חזון איש סי' מ"ט ס"ק ז' )בחוברת זו עמ' 321(	 

ניצוק חיבור – במקום שהעכו"ם שופך יין, מה דין בשאר היין שבתוך הבקבוק? האם יש מוסג של ניצוק חיבור, 
שבטומאה וטהרה אם יש ניצוק של המשקה שמחבר בין הכוס ובין הבקבוק, הטומאה הולך וחוזר.

גמ' ע"ז ע"ב ע"א )בחוברת זו עמ' 323(	 

שו"ע קכ"ו סע' א'-ב' )בחוברת זו עמ' 291(	 

סוגיא – יי"ש שמעמידין בחביות יין

ביטול סתם יינם – האם יין בטול בשישם כמו שאר איסורים? באלף? או בשש?

שו"ע קל"ד סע' ה' – ביטול בשש )בחוברת זו עמ' 325(	 

ט"ז קי"ד ס"ק ד' מקיל שאפילו שאר משקין בטול בשש )בחוברת זו עמ' 113(	 

ש"ך סי' צ"ח י"ג שצר' לבטל כנגד כל החבית )בחוברת זו עמ' 328(	 

גמ' ע"ז כ"ט ע"ב – חרס הדרייני )בחוברת זו עמ' 20(	 

שו"ע יו"ד סי' קכ"ג סע' י"ג – חרס הדרייני )בחוברת זו עמ' 233(	 

מנחת יצחק ח"ב סי' כ"ח אות ג' )בחוברת זו עמ' 329(	 

אגרות משה יו"ד ח"א סי' ס"ב )בחוברת זו עמ' 331(	 

שיעור הגר"י רודנסקי שליט"א

 בענין: פת שנילוש בחלב
)עמוד 335(

1( פסחים דף ל' ע"א ההוא תנורא עד תיובתא דרבא בר אהילאי בעמוד ב' )בחוברת זו עמ' 335(

2( פסחים ל"ו ע"א ת"ר יכול  יוצא אדם )בחוברת זו עמ' 337(

3( ריף פסחים דף ח' ע"א מפני הרגל עבירה.......ועם טש כל הפת וכו' )בחוברת זו עמ' 339(

4(  שו"ע יו"ד ס' צ"ז, א' ונו"כ )בחוברת זו עמ' 341(, פרי מגדים שם בשפתי דעת עד בתשובה הרדב"ז )בחוברת 
זו עמ' 340(



שיעור הגר"א דינר שליט"א

 בענין לפני עור במאכלות אסורות
)עמוד 343(

שו"ע או"ח ברמ"א קס"ג סעיף ב' )בחוברת זו עמ' 344(	 

שו"ע או"ח קס"ט סעיף ב' )בחוברת זו עמ' 346(	 

שו"ע יו"ד קי"ג סעי' ו-ט ובנו"כ )בחוברת זו עמ' 110(	 
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ראש



אגודת ישראל מומו מ ומומ  44 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 45 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ראש סימן יג



אגודת ישראל מומו מ ומומ  46 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 47 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ראש כז



אגודת ישראל מומו מ ומומ  48 | מאכלות אסורות 

ראש כח



מאכלות אסורות | 49 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ראש לב



אגודת ישראל מומו מ ומומ  50 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 51 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  52 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 53 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  54 | מאכלות אסורות 

רן



מאכלות אסורות | 55 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  56 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 57 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  58 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 59 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  60 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 61 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  62 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 63 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  64 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 65 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

רמבן



אגודת ישראל מומו מ ומומ  66 | מאכלות אסורות 

רמב"ן ד"ה מצאתי



מאכלות אסורות | 67 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  68 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 69 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

רמבן לה ב ומפרש רשי



אגודת ישראל מומו מ ומומ  70 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 71 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  72 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 73 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  74 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 75 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ריטבא



אגודת ישראל מומו מ ומומ  76 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 77 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  78 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 79 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  80 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 81 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  82 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 83 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

רמבם



אגודת ישראל מומו מ ומומ  84 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 85 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  86 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 87 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  88 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 89 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  90 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 91 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

רמבם מאכא יז ט



אגודת ישראל מומו מ ומומ  92 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 93 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  94 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 95 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  96 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 97 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ספר המצוות



אגודת ישראל מומו מ ומומ  98 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 99 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  100 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 101 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  102 | מאכלות אסורות 

אור שמח



מאכלות אסורות | 103 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  104 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 105 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

שולחן ערוך



אגודת ישראל מומו מ ומומ  106 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 107 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  108 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 109 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

קיג א



אגודת ישראל מומו מ ומומ  110 | מאכלות אסורות 

קיג ו



מאכלות אסורות | 111 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

קיב ט



אגודת ישראל מומו מ ומומ  112 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 113 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

טז קיד ד



אגודת ישראל מומו מ ומומ  114 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 115 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 





מאכלות אסורות | 117 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  118 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 119 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  120 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 121 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  122 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 123 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  124 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 125 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  126 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 127 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

קכד יא



אגודת ישראל מומו מ ומומ  128 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 129 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

 קכד יז יח



אגודת ישראל מומו מ ומומ  130 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 131 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  132 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 133 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

קכד כד



אגודת ישראל מומו מ ומומ  134 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 135 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  136 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 137 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  138 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 139 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

קכה יא



אגודת ישראל מומו מ ומומ  140 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 141 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

שך ט



אגודת ישראל מומו מ ומומ  142 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 143 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 

ערוך השלחן



אגודת ישראל מומו מ ומומ  144 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 145 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  146 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 147 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  148 | מאכלות אסורות 

ערוך השלחן קיג



מאכלות אסורות | 149 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  150 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 151 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  152 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 153 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  154 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 155 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  156 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 157 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  158 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 159 מומו מ ומומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל מומו מ ומומ  160 | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | 161 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 

שם נ.



אגודת ישראל 162 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 163 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 164 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 165 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 166 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 167 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 168 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 169 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 170 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 171 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 172 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 173 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 174 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 175 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 176 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 177 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 178 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 179 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 180 | מאכלות אסורות  ועוו ייואימ מוורו   ועימ 



מאכלות אסורות | 181 מוקווו ממע ומ מקווומ ומ וואמ עאודי ווי   ירחי כלה תשע"ט 



שיעור הגרב"ד פוברסקי 
שליט"א

איסור יין נסך וע"ז 
ותקרובתה



מאכלות אסורות | 183 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 184 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 185 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 186 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 

עבודה זרה מט:



מאכלות אסורות | 187 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 188 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 189 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 190 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 191 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 192 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 193 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 194 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 195 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 196 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 197 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 198 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 199 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 200 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 201 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 202 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 203 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 204 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 205 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 206 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 

רן כ"א ע"ב



מאכלות אסורות | 207 מוקוו וו  "קו ועיו ומ וואמי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 208 | מאכלות אסורות  ועוו ייואיד פואוק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 209 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 210 | מאכלות אסורות  ועוו ייויד עי    ועימ 



מאכלות אסורות | 211 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 212 | מאכלות אסורות  ועוו ייויד עי    ועימ 



מאכלות אסורות | 213 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 214 | מאכלות אסורות  ועוו ייויד עי    ועימ 



מאכלות אסורות | 215 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 216 | מאכלות אסורות  ועוו ייויד עי    ועימ 



מאכלות אסורות | 217 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 218 | מאכלות אסורות  ועוו ייויד עי    ועימ 



מאכלות אסורות | 219 אוקוד דו  וו  "קו ווו  קמי   ירחי כלה תשע"ט 



שיעור הגרח"פ ברמן שליט"א

בענין בישול נכרים 
ופת פלטר



מאכלות אסורות | 221 אע"ו  או ו  "עווי ופמ פ עו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 222 | מאכלות אסורות  ועוו ייוריפ אומ    ועימ 



מאכלות אסורות | 223 אע"ו  או ו  "עווי ופמ פ עו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 224 | מאכלות אסורות  ועוו ייוריפ אומ    ועימ 



מאכלות אסורות | 225 אע"ו  או ו  "עווי ופמ פ עו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 226 | מאכלות אסורות  ועוו ייוריפ אומ    ועימ 



מאכלות אסורות | 227 אע"ו  או ו  "עווי ופמ פ עו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 228 | מאכלות אסורות  ועוו ייוריפ אומ    ועימ 



מאכלות אסורות | 229 אע"ו  או ו  "עווי ופמ פ עו  ירחי כלה תשע"ט 



שיעור הגר"נ קפלן שליט"א

בישולי נכרים



מאכלות אסורות | 231 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 232 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 233 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 234 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 235 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 236 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 237 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 238 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 239 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 240 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 241 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 242 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 243 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 244 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 245 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 246 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 247 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 248 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 249 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 250 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 251 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 252 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 253 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 254 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי"  פ     ועימ 



מאכלות אסורות | 255 או ו ו "עווי  ירחי כלה תשע"ט 



שיעור הגרמ"צ שפיצער 
שליט"א

יין נסך וסתם יינם



מאכלות אסורות | 257 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 258 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 259 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 260 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 261 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 262 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 263 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 264 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 265 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 266 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 267 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 268 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 269 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 270 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 271 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 272 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 273 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 274 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 275 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 276 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 277 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 278 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 279 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 280 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 281 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 282 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 283 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 284 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 285 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 286 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 287 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 288 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 289 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 290 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 291 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 292 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 293 וו  "קו וקמי וו"י  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 294 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ  פומעו   ועימ 



מאכלות אסורות | 295 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 296 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 297 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 298 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 299 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 300 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 301 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 302 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 303 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 304 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 305 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 306 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



מאכלות אסורות | 307 פמ עעויי או ו  עעויי   ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 308 | מאכלות אסורות  ועוו ייומימ פוודמ    ועימ 



שיעור הגר"ש קאלוס שליט"א

סוגיא – יין נסך



אגודת ישראל 310 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 311 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 312 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 313 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 314 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 315 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 316 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 317 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 318 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 319 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 320 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 321 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 322 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 323 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 324 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 325 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 326 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 327 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 328 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 329 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 330 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 331 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 332 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 333 קויומ י וו  "קו  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 334 | מאכלות אסורות  ועוו ייוי   מ וק   ועימ 



מאכלות אסורות | 335 אע"ו  פמ  "ו ו  אר א  ירחי כלה תשע"ט 

פסחים ל



אגודת ישראל 336 | מאכלות אסורות  ועוו ייויו ווד"ק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 337 אע"ו  פמ  "ו ו  אר א  ירחי כלה תשע"ט 

פסחים לו



אגודת ישראל 338 | מאכלות אסורות  ועוו ייויו ווד"ק ו   ועימ 



מאכלות אסורות | 339 אע"ו  פמ  "ו ו  אר א  ירחי כלה תשע"ט 

רן ח 



אגודת ישראל 340 | מאכלות אסורות  ועוו ייויו ווד"ק ו   ועימ 

פרי מגדים



מאכלות אסורות | 341 אע"ו  פמ  "ו ו  אר א  ירחי כלה תשע"ט 

שולחן ערוך צז



אגודת ישראל 342 | מאכלות אסורות  ועוו ייויו ווד"ק ו   ועימ 



שיעור הגר"א דינר שליט"א

בענין לפני עור 
במאכלות אסורות



אגודת ישראל 344 | מאכלות אסורות  ועוו ייוימ דו"ו   ועימ 

אוח קסג



מאכלות אסורות | 345 אע"ו   פ"ו עוו אממע ומ מקווומ  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל 346 | מאכלות אסורות  ועוו ייוימ דו"ו   ועימ 

אוח קסט



מאכלות אסורות | 347 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

מפעל שבתי - בית מדרש גבוה

 נספח
לקט תשובות ופסקים

ירושלים - שבט תשע"ט

 מאסף מספרות השו"ת והפוסקים 
הנוגעים לסוגיות מאכלי עכו"ם להלכה ולמעשה

יוצא לאור לרגל
ירחי כלה של אגודת ישראל דאמריקה

ע"י



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  348 | מאכלות אסורות 

להערות והארות נא לפנות למערכת שבתי
732–367–1060 Ext. 4250

ראש המפעל

הרב אברהם מנחם קולמן 

מנהל המפעל

הרב זאב הכהן שענברון

סידור הסוגיא והכנת המראי מקומות

הרה"ג ר' אברהם ישעיהו פראנד שליט"א

עורך אחראי

הרב יוסף שאול הויזמן

shivtiyk.com
Kuntres Product #922

שע"י בית מדרש גבוה



מאכלות אסורות | 349 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

לקט תשובות ופסקים

- סתם יינם -

סתם יינם-טעם האיסור

הגהות הרש"ש.על.מס'.ע"ז.דף.נה:.בא"ד.ולשון.הרמב"ם.עד.ואולי...ה

......................ו חידושי חתם סופר.יו"ד.סי'.קכג.ס"ק.א.ד"ה.משום.גזרת

יין מבושל-מגע עכו"ם

........ח חי' הרש"ש.מס'.ע"ז.דף.כט:.ד"ה.רש"י.הא.עד.בא"ד.ודעת.הר"ן

....ט הגהות רבי עקיבא איגר.יו"ד.סי'.קכג.על.הט"ז.ס"ק.ג.ד"ה.ובעיקר

יין מבושל - להלכה

שו"ת אבני נזר.יו"ד.סי'.קטז.אות.ד.............................................................י

קובץ תשובות.ח"א.יו"ד.סי'.עה.................................................................יא

שו"ת מנחת שלמה.ח"א.סי'.כה................................................................טז

........................................כ שו"ת מנחת יצחק.ח"ז.סי'.סא.אות.א.ד"ה.אכן

סתם יינם - ראיית עכו"ם

......................................................כא של"ה שער.האותיות.אות.ק.ס"ק.קו

...........................כג שו"ת דובב מישרים.ח"א.סי'.קכד.ד"ה.ואם.להחמיר

דברי יחזקאל.ליקוטים.יו"ד......................................................................כד

סתם יינם – ליתר עיון

חידושי חתם סופר.מס'.ע"ז.דף.כט:.ד"ה.וכתב.......................................כו

.........................................................................כז שו"ת הר צבי.יו"ד.סי'.קיא

שו"ת אגרות משה.יו"ד.ח"ג.סי'.לא.........................................................כט

חזון איש.יו"ד.סי'.ב.אות.כג.......................................................................לב

חידושי חתם סופר.על.שו"ע.יו"ד.סי'.קכד.סעי'.ח.בא"ד.ועוד.נ"ל.....לג

...........................................לד שו"ת אגרות משה.ח"ה.או"ח.סי'.לז.אות.ח

- פת עכו"ם -

פת עכו"ם – טעם האיסור

מטה יהונתן שם...........................................................................................לו

...............................................................................לז שו"ת עמודי אור.סי'.נג

פת עכו"ם-להלכה

פרי חדש ס'.קיב.ס"ק.ח.............................................................................לח

............................................................לט חיי אדם הל'.שבת.כלל.א.סעי'.ד

פת עכו"ם כשהישראל מסייע באפיה

........................מ שבות יצחק דיני.מיקרוגל.פרק.ז.סעי'.א.ד"ה.ויש.לדון

שם סעי'.ג.......................................................................................................מ

יורה.דעה.הל'.מאכלי.עכו"ם.סעי'.י.ובהערה.אות.יב  קובץ מבית לוי 
.......................................................................................................................מא

שם ד"ה.במאפיות......................................................................................מב

בס"ד

ג קונטרס�מראי�מקומות�



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  350 | מאכלות אסורות 

לקט תשובות ופסקים

- בישול עכו"ם -

בישול עכו"ם-סיבת האיסור

מקור מים חיים.סי'.קיג.סעי'.א.עד.ד"ה.והנה.יש.לי.............................מג

פתחי תשובה.סי'.קיג.סעי'.א...................................................................מד

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.ז........................................................................מה

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

קהלות יעקב.מס'.עבודה.זרה.סי'.יד.עד.ד"ה.והנה.הרא"ש................מו

שם ד"ה.והנה.הרא"ש................................................................................מז

.................................................................מט אגלי טל.מלאכת.אופה.סעי'.ז

שם ס"ק.ז.-.ט.................................................................................................נ

שם ס"ק.יח-יט............................................................................................נא

איזה בישול נאסר - להלכה

........................................................................נג חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.ח

פתחי תשובה.ס"ק.ד....................................................................................נד

..........................................................................נה שו"ת אבני נזר.יו"ד.סי'.ק

בישול עכו"ם – דבר הנאכל במות שהוא חי

שער הציון.סי'.שיח.אות.קיד.....................................................................נז

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים

פרי חדש.סי'.קיג.ס"ק.ג.בא"ד.ויש.לדקדק.עד.בא"ד.ודע...................נח

שו"ת שבט הלוי.ח"ט.סי'.קסג..................................................................נט

גליון מהרש"א.יו"ד.סי'.קיג.סעי'.א............................................................ס

אגלי טל.מלאכת.האופה.ס"ק.יט.אות.ז.–.יז..........................................סא

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

פרי חדש.סי.קיג.ס"ק.ג.עד.ד"ה.כתב.האו"ה..........................................סג

חדושי חתם סופר.על.שו"ע.יורה.דעה.סי'.קיג.ס"ק.ב........................סד

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.א.......................................................................סה

..................................................סו הגהות רבי עקיבא איגר.סי'.קיג.סעי'.א

קובץ מבית לוי הלכות.מאכלות.עכו"ם.אות.יד.-.טו...........................סז

כף החיים.סי'.קיג.ס"ק.ב...........................................................................סח

קובץ מבית לוי.הלכות.מאכלות.עכו"ם.הערה.ג..................................סט

עולה על שלחן מלכים – המין או התבשיל
...................................................ע אמת ליעקב.יו"ד.סי'.קיג.הערה.מס'.42

פרי חדש.ס"ק.ב..........................................................................................עא

....................................................עב שו"ת אגרות משה.ח"ד.סי'.מח.אות.ה

בישול עכו"ם - קפה ותה
...............עג פרי חדש.סי'.קיד.ס"ק.ו.ד"ה.ועל.פי.עד.ד"ה.כתב.הרמב"ם

שו"ת באר עשק.סי'.קה.............................................................................עד

יד אפרים.יו"ד.סי'.קיד...............................................................................עה

פתחי תשובה.שם.ס"ק.א............................................................................עו

......................................................................עז חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.יד

גליון מהרש"א.סי'.קיג...............................................................................עח

...................................................עט שו"ת תשובות והנהגות.ח"א.סי'.תלח

קובץ מבית לוי.אות.טז.–.יז......................................................................פא

שם.................................................................................................................פג

בישול עכו"ם-ליתר עיון
..............................................................פד שו"ת שלחן הלוי.חלק.א.סי'.כה

שו"ת מהרש"ם.ח"ב.סי'.רסב.ד"ה.ובדין.הקאווע.................................פח

.................................................פט חידושי חתם סופר.יו"ד.סי'.קיג.סעי'.א

שו"ת שבט הלוי.ח"ב.סי'.מד.......................................................................צ

דרכי תשובה.סי'.קיג.ס"ק.ב......................................................................צב

שו"ת תשובות והנהגות.ח"ה.סי'.רמט.אות.ח........................................צג

שו"ת שבט הלוי.ח"ו.סי'.קח.אות.ו.ד"ה.בענין.הסרדינין.....................צד

..........................................................צו שו"ת מנחת יצחק.ח"ג.סי.כו.אות.ו

קונטרס�מראי�מקומות ד 



מאכלות אסורות | 351 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

ה קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם-טעם האיסור

הגהות הרש"ש.על.מס'.ע"ז.דף.נה:.בא"ד.ולשון.הרמב"ם.עד.ואולי
מביא.דלדעת.הרמב"ם.גזירת.סתם.יינם.תלויה.בחשש.יין.נסך,.ונמצא.דלדבריו.באופן.דברור.לנו.דליכא.חשש.יי"נ.-.אין.איסור.סתם.יינם.

]אמנם לדעת הרמב"ם יש עדיין איסור לשתות במסיבה של עכו"ם באופנים מסויימים, משום בנותיהם, אך הכא מיירי בעיקר גזירת סתם יינם, דהוא משום חשש דלמא 
נסכיה.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  352 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות ו�

סתם יינם-טעם האיסור

חידושי חתם סופר.יו"ד.סי'.קכג.ס"ק.א.ד"ה.משום.גזרת
מבאר.שיטות.הראשונים.ביסוד.האיסור.של.סתם.יינם.



מאכלות אסורות | 353 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

ז קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם-טעם האיסור



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  354 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות ח�

יין מבושל-מגע עכו"ם

חי' הרש"ש.מס'.ע"ז.דף.כט:.ד"ה.רש"י.הא.עד.בא"ד.ודעת.הר"ן
מבאר.שיטת.רש"י.דיין.מבושל.שנמכר.לעכו"ם,.מותר.בהנאה.דליכא.חשש.דלמא.נסכיה,.ואסור.בשתיה.משום.בנותיהם..אבל.יין.מבושל.של.ישראל.שנגע.

בו.עכו"ם.מותר.אפילו.בשתיה.כיון.דליכא.גזירה.של.בנותיהן.ובהא.מיירי.בעובדא.דשמואל.ואבלט.
]וע"ע במדור ליתר עיון בדברי החתם סופר.[

)מש"כ.הרש"ש.בא"ד."שנגע.בו.עובד.כוכבים.'בזמן.הבית'".-.הם.תיבות.מיותרים.שנכתבו.מפני.אימת.הצנזורה,.כי.בתקופת.הדפסת.ש"ס.ווילנא.היה.אסור.
להדפיס.ספרים.עם.דיבורים.נגד.הגויים.)



מאכלות אסורות | 355 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

ט קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל-מגע עכו"ם

הגהות רבי עקיבא איגר.יו"ד.סי'.קכג.על.הט"ז.ס"ק.ג.ד"ה.ובעיקר
מקשה.על.הרא"ש.דס"ל.דיין.של.ישראל.שנגע.בו.גוי.אסור.משום.בנותיהן,.הא.לא.שייך.גזירת.בנותיהן.במגע,.אלא.דכיון.שהחמירו.לאסור.יינם.של.עכו"ם.

כאילו.נתנסך,.לכן.אסרו.גם.מגעם.כאילו.נסכו.
וא"כ.ביין.מבושל.של.ישראל.שנגע.בו.עכו"ם.-.דליכא.גזירה.של.בנותיהן,.וגם.אין.לחוש.משום.ניסוך.-.שפיר.מובן.אמאי.מותר.בשתיה.ובהנאה.

]יל"ע אם כוונת רעק"א לחלק בין יין מבושל של ישראל שנגע בו עכו"ם ליין מבושל של עכו"ם, וכמו שכתב הרש"ש. או כוונתו לבאר דעל יין של ישראל שנגע בו גוי 
ל"ק קושיית הרא"ש. אבל להלכה אין לחלק, וכמו שכתב הרא"ש דכל יין מבושל מותר, כיון דלא שכיח.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  356 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות י�

יין מבושל - להלכה

שו"ת אבני נזר.יו"ד.סי'.קטז.אות.ד
אפילו.אם.תשתנה.המציאות.והגוים.ינסכו.יין.מבושל.לע"ז.-.לא.יאסר,.דאין.לך.אלא.מה.שגזרו.חז"ל.

]ולפי"ז אפילו אם יין מבושל שכיח או לא נשתנה טעמו מיין שאינו מבושל - מ"מ מותר.[



מאכלות אסורות | 357 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

יא קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל - להלכה

קובץ תשובות.ח"א.יו"ד.סי'.עה
]להגרי"ש אלישיב זצ"ל[

דן.בזמנינו.שרובם.ככולם.של.היינות.-.מפוסטרים.)pasteurized).וכן.הוא.הסדר.הרגיל.במפעלי.היין,.האם.נחשב.יין.מבושל.לדבר.המצוי,.והוא.בכלל.גזירת.

יין.נסך..וכן.דן.דלדעת.הרשב"א.שתלוי.בנשתנה.שמו.וטעמו.-.הרי.בזמנינו.שמחשיבים.יין.מבושל.ליין.רגיל,.ושמו.וטעמו.עליו,.אי.חוזר.וניעור.גזירת.חז"ל.
אפילו.אם.הוא.מבושל.ע"י.פיסטור.

]וזה דלא כמש"כ האבני נזר.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  358 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות יי�

יין מבושל - להלכה



מאכלות אסורות | 359 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

יג קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל - להלכה



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  360 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות יד�

יין מבושל - להלכה



מאכלות אסורות | 361 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

טו קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל - להלכה



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  362 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות טז�

יין מבושל - להלכה

שו"ת מנחת שלמה.ח"א.סי'.כה
]להגרש"ז.אויערבאך.זצ"ל[

מאריך.בשיטות.הראשונים.בשיעור.הבישול.שיהא.נחשב.ליין.מבושל,.וס"ל.דכיון.דלהרשב"א.ההיתר.של.מבושל.הוא.משום.שלא.נקרא.יין.סתם.אלא.יין.

מבושל,.וכן.מפני.שנשתנה.טעמו,.ויינות.המבושלים.האידנא.לא.נשתנה.טעמן.-.אין.להם.ההיתר.של.יין.מבושל..וכן.לדעת.האבני.נזר.דאין.לך.אלא.מה.

שגזרו.חכמים,.מ"מ.לאסור.יינות.העוברים.תהליך.פיסטור.אינה.גזירה.חדשה,.כי.רק.יין.שנתבשל.ונחסר.מדתו.ונשתנה.טעמו.לא.היה.בכלל.הגזירה,.אבל.
ע"י.פיסטור.אינו.נחסר.ואין.טעמו.משתנה.

]אמנם יש לציין דהרא"ש לא נתן שיעורים אלו שצריך שיהא נחסר או נשתנה טעמו ע"י הבישול, וכן הבית יוסף לא הביא דברי הרשב"א כלל.[



מאכלות אסורות | 363 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

יז קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל - להלכה



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  364 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות יח�

יין מבושל - להלכה



מאכלות אסורות | 365 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

יט קונטרס�מראי�מקומות�

יין מבושל - להלכה



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  366 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות כ�

יין מבושל - להלכה

שו"ת מנחת יצחק.ח"ז.סי'.סא.אות.א.ד"ה.אכן
]להגאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל גאב"ד העדה החרדית בירושלים תו"ב.[

נוהגים.היום.להקל.ביין.מבושל,.דסוברים.דכיון.דבשעת.הגזירה.לא.גזרו.על.יין.מבושל,.אזי.אף.האידנא.דנשתנה.הדבר.ומבושל.חשיב.יין.רגיל,.מ"מ.אין.לנו.
אלא.גזירת.חז"ל.ועליה.אין.להוסיף.

]והוא כדברי האבני נזר הנ"ל. ועי' במדור ליתר עיון בדברי שו"ת אגרות משה דג"כ מתיר יינות שלנו.[



מאכלות אסורות | 367 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

כא קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם - ראיית עכו"ם

של"ה שער.האותיות.אות.ק.ס"ק.קו
בשם.רבינו.מנחם.הבבלי.]הריקאנטי[.-.יש.אנשי.מעשה.שמחמירים.שאפילו.בראיית.גוי.אין.שותים.היין,.כיון.שהגוי.רואה.היין,.ומתאוה.לו.במחשבתו,.

וסתם.מחשבת.גוי.הוא.לע"ז.
]ויש לציין דמיירי ביין שאינו מבושל, דביין מבושל דמותר אפילו אם נגע בו גוי, ודאי לא החמירו על ראייתו יותר ממגעו. [



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  368 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות כי�

סתם יינם - ראיית עכו"ם



מאכלות אסורות | 369 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

כג קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם - ראיית עכו"ם

שו"ת דובב מישרים.ח"א.סי'.קכד.ד"ה.ואם.להחמיר
]להג"ר דוב בעריש ווידנפלד גאב"ד טשעבין[

חומרת.הרקאנטי.היא.רק.ליין.לקידוש.ושאר.כוסות.של.מצוה..ומסתפק.מה.הדין.ברואה.דרך.הזכוכית.של.הבקבוק.
]אמנם יל"ע אם חומרת הרקאנטי היא רק בגוים שהיו מנסכים לע"ז, אבל בזה"ז דאין מנסכים כלל – ומהאי טעמא נקטינן דמגע גוי מותר בהנאה - אולי אין להחמיר 

אפילו בראיה.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  370 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות כד�

סתם יינם - ראיית עכו"ם

דברי יחזקאל.ליקוטים.יו"ד
]להג"מ רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם אב"ד שינאווא[

החומרא.היא.דווקא.אם.ראה.את.היין.עצמו,.אבל.אם.ראה.דרך.הבקבוק,.אין.נוהגים.להחמיר.



מאכלות אסורות | 371 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

כה קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם - ראיית עכו"ם



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  372 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות כו�

סתם יינם – ליתר עיון

חידושי חתם סופר.מס'.ע"ז.דף.כט:.ד"ה.וכתב
מבאר.שיטת.רש"י.במתני'.דף.כט:.דמחלק.בין.יין.של.ישראל.שנגע.בו.גוי.ליין.מבושל.שברשות.הגוי.

]והוא כדברי הרש"ש בביאור שיטת רש"י.[



מאכלות אסורות | 373 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

כז קונטרס�מראי�מקומות�

סתם יינם – ליתר עיון

שו"ת הר צבי.יו"ד.סי'.קיא
]להג"ר.צבי.פסח.פראנק.זצ"ל.גאב"ד.ירושלים[

מסתפק.ביין.מבושל.הנעשה.בבתי.חרושת.של.גוים.אם.יש.היתר.של.יין.מבושל..ומדייק.מלשון.המחבר.והרמב"ם.דרק.במגע.עכו"ם.ביין.של.ישראל.יש.
היתר.

]אמנם בדעת הרמב"ם יל"ע, דכבר נתבאר דשיטת הרמב"ם היא דסתם יינם אסור רק משום חשש ניסוך ולא משום בנותיהן.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  374 | מאכלות אסורות 
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סתם יינם – ליתר עיון
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סתם יינם – ליתר עיון

שו"ת אגרות משה.יו"ד.ח"ג.סי'.לא
מאריך.בשיעור.בישול.דבעינן.ליין.להיחשב.יין.מבושל..ובסוף.מסיק.ששיעור.החום.שמבשלים.היינות.בארה"ב.-.חשיב.בישול.לענין.מגע.עכו"ם,.ומותר.

בשתיה.אם.נגע.בו.עכו"ם.
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סתם יינם – ליתר עיון
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סתם יינם – ליתר עיון
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סתם יינם – ליתר עיון

חזון איש.יו"ד.סי'.ב.אות.כג
מקשה.דמחלל.שבת.לא.שייך.לאוסרו.לא.משום.ניסוך.ולא.משום.חתנות,.ומסיק.דלא.נודע.לנו.המקור.של.הרשב"א.
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סתם יינם – ליתר עיון

חידושי חתם סופר.על.שו"ע.יו"ד.סי'.קכד.סעי'.ח.בא"ד.ועוד.נ"ל
מחלל.שבת.אין.יינו.יין.נסך.ולכן.לא.הביאו.דין.זה.בשלחן.ערוך..
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סתם יינם – ליתר עיון

שו"ת אגרות משה.ח"ה.או"ח.סי'.לז.אות.ח
המנהג.הוא.שלא.לשתות.יין.שנגע.בו.מחלל.שבת.בפהרסיא.
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סתם יינם – ליתר עיון
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פת עכו"ם – טעם האיסור

מטה יהונתן שם
]להג"מ.רבי.יהונתן.אייבשיץ.זצ"ל[

הרמ"א.אינו.חולק.על.המחבר.בענין.פת.בעל.הבית,.דלא.רצה.לסמוך.על.המרדכי.נגד.שאר.הראשונים.להתיר.פת.עכו"ם.במקום.דאיכא פלטר.ישראל.אלא.
בצירוף.היתר.דפת.פלטר..)וזהו.דעת.האיסור.והיתר.והעט"ז.שמובאים.בסוף.דברי.הש"ך,.והרמ"א.פסק.כוותיהו.)
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פת עכו"ם – טעם האיסור

אורסימן נג-נדעמודי

סימן נג
סוואלק

בענין פת של עכומ"ז והרחקתו
)ע"ז ל:ה:( ר' יוחנן אמר אפילו למ"ד פת פלטר  גרסינן 
לא  בעיר  אבל  בשדה  מילי  הני  רבי[  ]התיר  עכומ"ז 

מצרי  אבי  פת  ואכיל  מנכית  הוה  איבו  חתנות,  משום 

אמר רבא ואיתימא ר״נ בר יצחק לא תשתעי מיני׳ דאיבו 

דקאכיל לחמא דארמאי, לשון מנכית אינו מדוקדק כלל, 

אבי  פת  אכיל  הוה  למימר  לי'  הוה  הענין  שטחיית  לפי 

מצרי, והר"ן כתב בשם הגאונים שענשו רבא ואי תימא 

רנב"י שלא לומר שמועה מפיו בבהמ"ד ע"ש.

וגם בעיקר דעת איבו  כן דווקא.  צריך טעם למה נקנס  והדבר 
דין  לעיר[  ]הסמוכים  השדות  מצרי  האמת  דלפי  כיון  ביאור,  צריך 

עיר יש להם כמ"ש הרא"ש, מה סלקא דעתי׳ לאכול שם, ולענ"ד 

דאסרו  דכיון  כהלכתא,  סליק  דלא  אלא  בפעלו,  הי׳  עמוק  דבר 

נחלק  לא  ]ובזה  כעיר  שדינם  השדה  במצרי  וכן  בעיר,  פת  חכמים 

איבו על חכמים[ והתירוהו בשדה, הנה במשנה תרומות )פ"ח מ"ב( 

ונתגרשה  לתוךפיהם  תרומה  שהיתה  ואשה[  ]עבד  וכולן  שנינו 

בהיתר  שהתחילו  ]כיון  יבלעו  אומר  ר"א  העבד,  ונשתחרר  האשה 

)שם  וכן  יפלטו,  אומר  יהושע  ר'  פיהם[,  לתוך  המאכל  בהכניסם 

מקום  ]שהגינה  לחצר,  הגינה  מן  ונכנס  באשכול  אוכל  הי'  מ"ג( 

לא  אומר  ר"י  יגמור,  ר"א  חיוב[  מקום  והחצר  ממעשר,  פטור 

יגמור ]ועיין הגר"א ז"ל בפירושו שלדעת רבי שנה המשנה כדלעיל, 

נתן  כר'  ולא  אוסר,  ור"י  בהיתר  דהתחיל  משום  שרי  אליעזר  דר' 

שהותר  כיון  נמי,  עכומ"ז  של  פת  בענין  ולפ"ז  ע"ש[,  דתוספתא 

נכנס  פיו  לתוך  המאכל  ובעוד  בשדה,  הפת  מן  נשך  אם  בשדה, 

מותר  אליעזר  ר'  לדעת  כמש"ל[  כעיר  שהם  מצרי  לבי  ]או  לעיר 

דרבנן  מידי  דהכא  ואף  אסור,  יהושע  ר'  ולדעת  אכילתו,  לגמור 

הוא, והי׳ אפשר לסמוך על ר"א, דבדרבנן אזלינן אחר המיקל, אבל 

]ע"ש  הוא  דשמותי  משום  כר״א  עבדינן  דלא  ז':(  )נדה  קי"ל  הא 

נשך  ]פי'  מנכית  דהוה  איבו  ענין  הי׳  וזה  שברכוהו[  לפי  פירש"י 

שבלעו[  אכילתו,  גמר  ]ר"ל  ואכיל  פיו[  לתוך  והכניסו  בשדה  הפת 

לומר שמועה מפיו  מיני'  לא תשתעי  עלה  רבנן  ואמרו  מצרי,  אבי 

ולר"י  עבדינן,  כר"י  ואנן  לה,  עבדינן  ולא  אזלא,  כר"א  דשמעתי' 

פי'  מיני'  תשתעי  לא  איבו  על  ואמרו  דארמאי,  לחמא  איבו  אכיל 

זה  וכעין  ר"א,  כשיטת  לפי שהיא  תזכירוה  לא  זו  בפשוטו שמועה 

ר"ג,  לדברי  נחש  או  שם  דתנא  נחש(  או  ד"ה  ט:  )חולין  התוס'  כתבו 

רצו  דלא  הרי  הוא,  שמותי  דר"א  ר"א,  לדברי  עכבר  או  תנא  ולא 

להזכיר דברי ר"א אע"ג דהזכירו דברי ר"ג שהוא ג"כ דעת יחיד 

ודוק. ואין הלכה כמותו, 

סימן נד
הלוסק

לאחי הרב החריף מוהר"ר ישראל נ"י
כרוב חמוץ  בכלי מלא  לידי  כי נסתפקתי בעובדא דאתי  אודיעו 
עבר  כבר  ואם  שם,  נפל  אימת  נודע  ולא  מת,  תרנגול  בו  שנמצא 

כבוש,  בספק  ק"ה(  )סי'  הט"ז  דעת  מודעת  והנה  מעל"ע,  עליו 

הט"ז  על  האחרונים  שנחלקו  מה  לפי  אך  עליו,  חלקו  והאחרונים 

יהבינן  לפנינו  במת  דגם  מינץ  וקיימו פסקו של מהר"מ  )סי' שצ"ז( 

לי' חזקת חיים עד שעת מציאה ]היכא דלא איתחזק איסורא[ א"כ 

שנינו  שלימה  ומשנה  עתה,  עד  חי  בחזקת  נוקמי'  דידן  בנדון  גם 

טהור  תנור  של  מנחושתו  למטה  שנמצא  שהשרץ  מ"ג(  פ"ט  )כלים 

]התנור[ שאני אומר חי נפל ועכשיו מת, דמוקמינן לי' אחזקת חיים 

כל מה דאפשר, אלא דהתם הוה ממקום למקום, ביארתי הדברים 

ביהודה  בנודע  עיין  דברים  אריכת  בזה  ויש  בתשו'[  בעה"י  באורך 

לדין  גילוי  מצאתי  לא  ועדיין  ל"א,  סי'  העזר  באבן  קמא  מהדורא 

זה בדברי האחרונים ]ודבר ברור הוא דכל זמן שהי' חי אינו מבליע 

צונן מעל"ע,  בתבשיל  ]או אדם[ אבר  יכבוש בע"ח  כלל, דאטו אם 

והוא הדין  להאמר,  ניתן  לא  יאסור,  להרתיח  כדי שיתחיל  בציר  או 

אם נפל לרותח, אם לא נבדל האבר מחיותו לא שייך בליעה, ראיתי 

בספר אחד מגדול הדור נ"ע נשא ונתן אי שייך בליעה מדבר בחיים 

יתבאר  העזר  לאבן  בתשובותי  ולקמן  בזה,  להתיישב  נא  פלא[  והוא 

דין חזקת חיים באורך בס"ד ע"ש.

שו"ת עמודי אור.סי'.נג
]להג"מ.רבי.יחיאל.הלר.אב"ד.סובאלק[

הודפס מחדש ע"י מכון שבתי
ביאור.חריף.בענין.דברי.הגמ'.על.איבו.

%
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פת עכו"ם-להלכה

פרי חדש ס'.קיב.ס"ק.ח
מבאר.שיטת.הרמ"א.–.דרק.פת.פלטר.נהגו.בה.היתר.מפני.שהיתה.גזירה.שאין.רוב.הציבור.יכולים.לעמוד.בה,.אבל.פת.בעה"ב.היו.יכולים.לעמוד.בה,.ונהגו.
בה.איסור.ושפיר.פשט.האיסור..)ובתו"ד.רוצה.לומר.דהטעם.שפת.פלטר.עכו"ם.מותרת.היינו.משום.שלא.קיבלו.עליהם.האיסור.ולפי"ז.גם.פת.בעה"ב.מותרת.ומדייק.כן.מדברי.הרשב"א,.

אמנם.מסיק.דהעיקר.כהסברא.הראשונה.)
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פת עכו"ם-להלכה

חיי אדם הל'.שבת.כלל.א.סעי'.ד
אפילו.המקילים.לאכול.פת.פלטר.בשאר.ימות.השבוע.-.לכבוד.שבת.יאכלו.רק.פת.ישראל,.וזהו.אחד.מהטעמים.שנוהגים.לאפות.חלות.לכבוד.השבת
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פת עכו"ם כשהישראל מסייע באפיה

שבות יצחק דיני.מיקרוגל.פרק.ז.סעי'.א.ד"ה.ויש.לדון
]להרה"ג.ר'.יצחק.דרזי.שליט"א[

דעת.הגריש"א.זצ"ל.דלא.מהני.מה.שישראל.מדליק.התנור.ע"י.שעון.כיון.
דבעינן.היכר.וע"י.שעון.שנעשית.בכל.יום.מאליה.לא.ניכר.יד.ישראל.

שם סעי'.ג
א"א.לסמוך.על.הדלקת.התנור.ע"י.ישראל.פעם.אחת.בשנה.
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פת עכו"ם כשהישראל מסייע באפיה

קובץ מבית לוי יורה.דעה.הל'.מאכלי.עכו"ם.סעי'.י.ובהערה.אות.יב
]פסקי.הגר"ש.וואזנר.בעל.שבט.הלוי.זצ"ל[

לכתחילה.יש.לעשות.יותר.מהשלכת.קיסם.-.להחמיר.כשיטת.הערוך.השלחן.הנ"ל.
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פת עכו"ם כשהישראל מסייע באפיה

שם ד"ה.במאפיות
מתיר.שישראל.ידליק.התנור.פעם.אחת.ולעשות.גוף.חימום.שידליק.במשך.כל.הזמן..וכן.מתיר.שישראל.יכוון.שעון.אימתי.ידליק.התנור.

]יל"ע אם מתיר גם אם הישראל מדליק פעם אחת בשנה. וכן מבואר דחולק על סברת הגריש"א דס"ל דע"י שעון ליכא היכר - ואולי דעתו הוא דהכנת השעון הוי ההיכר 
שפת עכו"ם אסורה )ועי' הערה אות טו(.[
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בישול עכו"ם-סיבת האיסור

מקור מים חיים

סימן קי"ג
סעיף א' דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי וכו'.

הנה טעם דגזרו חז"ל על בישולי עובדי כוכבים כתבו הראשונים 
ואלו  משנה  על  רש"י פירש  והנה  חתנות,  משום  הוא  דאיסור 

דברים של עובדי כוכבים אסורים ואין וכו׳ דטעם בישול עובדי 

וקרא  מדרבנן  אלא  חשיב  דלא  ובגמרא  חתנות,  משום  כוכבים 

טמאים  דברים  יאכילנו  שמא  פירש"י הטעם  בעלמא  אסמכתא 

התוס'  בזה  הרגישו  וכבר  ומשתה.  במאכל  אצלו  רגיל  יהי׳  אם 

דרש"י סותר אהדדי, ונראה די"ל בסברת רש"י דהנה אנן קיי״ל 

כתרי לישנא דרב לקולא כמבואר בסעיף זה דלא גזרו על דבר 

חי  שהוא  כמות  נאכל  שאינו  אף  וגם  חי  שהוא  כמות  שנאכל 

לי'  וקשה  עליו,  גזרו  לא  מלכים  שולחן  על  עולה  דאינו  היכא 

דאינו  במידי  והנה  עליו,  גזרו  לא  דאמאי  טעמא  בהני  לרש"י 

עולה על שולחן מלכים מבואר ברמב"ם פ"ו מהלכות מאכלות 

מזמנין  אין  מלכים  שולחן  על  עולה  שאינו  דבר  דכל  אסורות 

עליו, אך בדבר שנאכל כמות שהוא חי אמאי לא גזרו עליו אף 

דהוא עולה על שולחן מלכים, ולכן סובר רש"י באמת דמחמת 

חתנות  מחמת  דהיינו  בישולי,  על  חז"ל  גזרו  גזירות  תרוויהו 

אצלו  רגיל  יהי׳  אם  הטמאים  דברים  יאכילנו  שמא  ומחמת 

דמחמת  דשמן  גזירה  על  התוס'  כתבו  וכה"ג  ומשתה,  במאכל 

כלים  פליטת  מחמת  טעמא  דתרווייהו  אסרו,  כלים  של  זליפתן 

דכן  י"ל  נמי  והכי  גזרו,  לא  טעמא  חד  ומשום  גזרו,  וחתנות 

גזרו  תרוויהו  דמחמת  כוכבים,  עובדי  בישולי  גבי  רש"י  סובר 

דהיינו חתנות ושמא יאכילנו דברים טמאים, ומשום חד טעמא 

לא  מלכים  שולחן  על  עולה  דאינו  היכא  הטעם  לכן  גזרו,  לא 

גזרו אף דשייך החשש שמא יאכילנו דברים טמאים מכל מקום 

לא שייך חתנות, דאין בזה קירוב הדעות דאין דרך להזמין עליו, 

מלכים  שולחן  על  דעולה  אף  חי  שהוא  כמות  שנאכל  דבר  וכן 

שמא  שייך  לא  מקום  מכל  חתנות  בזה  דשייך  נהי  גזרו,  לא 

לו  נתיר  ואם  בישול,  דבעי  דלא שייך אלא במידי  וכו'  יאכילנו 

ויאכילנו דברים טמאים,  רגיל אצלו  יהא  בישול עובדי כוכבים 

העובד  של  לבישול  דא"צ  כיון  בישול  צריך  דאין  במידי  אבל 

יאכילנו  שמא  שייך  לא  חי  שהוא  כמות  לאכלו  דיכול  כוכבים 

כיון דא"צ בשביל זה הבישול להיות רגיל אצלו, זה סברת רש"י 

משום  דכולהו  דכתב  ז"ל  רש"י  דברי  ומדוקדקים  לענ"ד,  ז"ל 

גזרו מהאי טעמא  חתנות דגם לענין בישולי עובדי כוכבים לא 

לחוד שמא יאכילנו דברים טמאים אלא בצירוף טעמא דחתנות 

ודו"ק.

הא  על  כתב  קי"ב  סימן  בריש  ז"ל  הב"ח  בדברי  ראיתי  שוב 
במאכל  אצלו  רגיל  ישראל  יהא  מדרבנן שלא  רש"י  דכתב 

חתנות,  משום  הטעם  רש"י  פירש  דבמשנה  והקשה  ומשתה, 

וכתב דבגמרא מוכח דכולן גזרו משום בנותיהן אלא דאסמכתא 

שרי  לא  הכי  דמשום  טמא  דבר  יאכילנו  שלא  כדי  הוא  דקרא 

אלא כמים שלא נשתנה ע"י האור, ואין לחוש משום דבר טמא 

עכ"ל, והוא כעין סברא שכתבתי דמחמת טעמא שמא יאכילנו 

לתרץ  שכתב  דמה  אלא  בישול,  בעי  דלא  במידי  שייך  לא  כו' 

סתירות רש"י הוא דוחק לענ"ד, ומה שכתבתי נלע"ד נכון.

על לשון הרשב"א בתורת הבית הארוך  עיון  בזה  לי  יש  והנה 
כתרווייהו  דקיימ"ל  ר"ת  כדברי  פסק  ז"ל  הוא  שגם  ע"ב  פ"ט 

וכן  מלכים  שולחן  על  עולה  שאינו  דבר  דכל  לקולא,  לישנא 

עובדי  בישולי  משום  בו  אין  חי  שהוא  כמות  נאכל  שהוא  דבר 

כוכבים אפילו עולה על שולחן מלכים, והביא דברי ר"ת שכתב 

לי  ותמיה  עכ"ל,  דסוראי  דלישנא  אהיתר  אסופי  דפומדתאי 

משום  היינו  כן  פירש  דר"ת  דנהי  בזה,  דבריו  סותר  דהרשב"א 

דהיינו שאינם  ודייסא  וארדי  דגים קטנים  בינייהו  איכא  דפירש 

דלשון  פירש  ולכן  על שולחן מלכים  עולים  ואין  חיים  נאכלים 

אחרון להקל בא אלשון ראשון, ולהוסיף היתר אף במידי דאינו 

נאכל כמות שהוא חי אם אינו עולה על שולחן מלכים לית בה 

משום גיעולי עובדי כוכבים, ואדרבה מביא ר"ת ז"ל מדנקט הני 

ולא נקט דבש וגבינה שעולים על שולחן מלכים ונאכלים חיים, 

ש"מ דבעי למינקט דברים שנעשים בהם לשון אחרון מוסיף על 

הנ"ל  הבית הארוך  בתורת  דפירש  ראשון, אבל הרשב"א  לשון 

קטנים  דגים  דהיינו  ודייסא  ארדי  קטנים  דגים  בינייהו  דאיכא 

וארדי אינן נאכלין כמו שהוא חי ואינו עולה על שולחן מלכים 

ללפת בו את הפת וההיפוך בדייסא שהוא נאכלת כמות שהוא 

חי ועולה על שולחן מלכים ע"ש, אם כן מוכח להיפוך, דלשון 

אחרון אינו מוסיף על לשון ראשון, דאל"ה תיקשה אמאי דייסא 

אסורה ללשון אחרון כיון דנאכלת כמו שהוא חי, אלא ודאי צ"ל 

לפירושו דללשון אחרון אינו תלוי במידי דנאכל כמו שהוא חי 

רק בעולה על שולחן מלכים, א"כ הרשב"א סותר אהדדי, וכעת 

הרשב"א  בדברי  להעמיק  שדרכו  חדש  הפרי  על  ותמהני  צ"ע, 

בתורת הבית הארוך שלא הרגיש בזה.

גיעולי  משום  בו  שאין  חי  שהוא  כמו  שנאכל  דבר  שדין  ודע 
עובדי כוכבים, האריך הרב פרי חדש להוכיח דעיקר דבר התלוי 

עיר  ואפילו  מבושלין,  או  חיין  לאכלן  דרכן  אי  אדם  בני  ברוב 

מבושלים  לאכול  דרכן  העולם  ורוב  חי  לאכול  בכך  דרכו  אחד 

מקור מים חיים.סי'.קיג.סעי'.א.עד.ד"ה.והנה.יש.לי
]להג"ר.יעקב.מאיר.פאדווא.אב"ד.בריסק.וקארלין[

הודפס מחדש ע"י מכון שבתי
מבאר.דלכן.הוצרך.רש"י.לשני.טעמים.לאיסור.בישול.עכו"ם..דבעינן.לטעם.דחשש.חתנות.לבאר.אמאי.אסור.רק.היכא.דעולה.על.שלחן.מלכים,.שבתבשיל.
חשוב.כזה.יש.לחוש.לקירוב.הדעת.טפי..וכן.בעינן.טעם.דשמא.יאכילנו.דבר.טמא,.לבאר.אמאי.אסור.רק.אם.אינו.נאכל.כמות.שהוא.חי,.דאם.נאכל.כמות.

שהוא.חי.אין.לחשוש.כ"כ.שמא.יאכילנו.דבר.טמא,.כיון.שניכר.יותר.בתבשיל.אם.יש.בו.דבר.איסור,.ומביא.דברי.הב"ח.הנ"ל.ומקשה.דדוחק.הוא.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  390 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות מד�

בישול עכו"ם-סיבת האיסור

פתחי תשובה.סי'.קיג.סעי'.א
בשם.התפארת.למשה.הנפק"מ.בין.הטעמים.אם.יש.איסור.בישול.עכו"ם.במומר.



מאכלות אסורות | 391 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

מה קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם-סיבת האיסור

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.ז
הרמ"א.לא.התיר.בדיעבד.אלא.במקום.הפסד.מרובה.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  392 | מאכלות אסורות 

קהילות יעקב

קונטרס�מראי�מקומות מו�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

קהלות יעקב.מס'.עבודה.זרה.סי'.יד.עד.ד"ה.והנה.הרא"ש
מבאר.שיטת.רבינו.חננאל,.מאי.שנא.קרובי.בישולא,.מבישול.עכו"ם.עד.שיעור.מאכל.בן.דרוסאי.



מאכלות אסורות | 393 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

מז קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

שם ד"ה.והנה.הרא"ש
מקשה.על.הרא"ש.אמאי.הוצרך.לומר.דמאכל.בן.דרוסאי.הוא.רק.להקל.ולא.להחמיר,.הרי.הרא"ש.כתב.בסי'.כח.דהטעם.דבישלו.ישראל.כמאכל.בן.דרוסאי.

מותר.הוא.דהוי.כדבר.שנאכל.כמות.שהוא.חי,.ונשאר.בצ"ע..)וכן.מבאר.אמאי.לא.פירש.רבינו.חננאל.דמאכל.בן.דרוסאי.הוא.משום.דהוי.כמו.דבר.הנאכל.כמות.שהוא.חי.)



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  394 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות מח�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר



מאכלות אסורות | 395 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

מט קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

אגלי טל.מלאכת.אופה.סעי'.ז
]להגאון.בעל.אבני.נזר[

מן.התורה.אין.בישול.אחר.בישול,.וכל.שנתבשל.כל.צרכו.-.אפילו.אם.נצטנן.לגמרי.-.אם.בא.לחממו.פטור.אבל.אסור.מדרבנן..ואם.היה.מבושל.רק.כשיעור.
מאכל.בן.דרוסאי.וגמרו.בשבת,.נחלקו.הראשונים.-.י"א.שחייב,.וי"א.דפטור.אפילו.מדרבנן,.ורוב.הראשונים.ס"ל.דפטור.אבל.אסור.מדרבנן.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  396 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות נ�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

שם ס"ק.ז.-.ט
דעת.הטור.דמאכל.שנתבשל.כמאכל.בן.דרוסאי.אסור.מדרבנן.לגמור.בישולו.בשבת..ומבאר.האגלי.טל.דמקור.דברי.הטור.הוא.מן.הרא"ש.הנ"ל,.דאם.בישלו.

עכו"ם.כשיעור.מאכל.בן.דרוסאי.-.וגמרו.ישראל.הרי.זה.מותר.באכילה.-.דלא.חשיב.שנתבשל.כולו.ע"י.גוי,.הרי.דמדרבנן.עדיין.יש.בו.משום.בישול.
)ועי'.ס"ק.ג.-.ו.מש"כ.בביאור.שיטת.הרמב"ם.והרשב"א.)



מאכלות אסורות | 397 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

נא קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר

שם ס"ק.יח-יט
מקשה.לדעת.הרשב"א.דכל.שנתבשל.כשיעור.מאכל.בן.דרוסאי.ליכא.איסור.בישול.מה"ת,.מה.מחדש.רבי.יוחנן.במס'.ע"ז.דכל.שבישלו.ישראל.כמאכל.בן.
דרוסאי.אין.בו.משום.בישול.עכו"ם,.הא.אפילו.בשבת.דחמיר.טפי.אין.בו.עוד.משום.בישול,.ומתרץ.דכיון.דבישול.עכו"ם.תלוי.אם.עולה.על.שלחן.מלכים,.

וכשנתבשל.כשיעור.מאכל.בן.דרוסאי.ס"ד.דעדיין.אינו.ראוי.לעלות.על.שלחן.מלכים,.קמ"ל.דלא.
ולענין.הלכה,.נחלקו.הפוסקים.האיך.נקטינן.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  398 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות ני�

בישול עכו"ם – איזה בישול נאסר



מאכלות אסורות | 399 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

נג קונטרס�מראי�מקומות�

איזה בישול נאסר - להלכה

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.ח
לדעת.המחבר.מהני.ג"כ.מה.שישראל.מהפך.הבשר.או.מגיס.הקדירה,.כיון.שהם.מצרכי.הבישול.-.ומפני.הדוחק.יש.לסמוך.על.הרמ"א.דמהני.הדלקת.האש.

והשלכת.קיסם.
]מבואר דלכתחילה יש להחמיר כדעת המחבר.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  400 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות נד�

איזה בישול נאסר - להלכה

פתחי תשובה.ס"ק.ד
בשם.השל"ה.שיש.להחמיר.כהמחבר.דלא.מהני.בישול.ישראל.אחרי.שבישלו.עכו"ם.כשיעור.מאכל.בן.דרוסאי.

]אמנם להלכה למעשה נקטו הפוסקים כהש"ך.[



מאכלות אסורות | 401 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

נה קונטרס�מראי�מקומות�

איזה בישול נאסר - להלכה

שו"ת אבני נזר.יו"ד.סי'.ק
דן.אם.צלאו.ישראל.אחר.בישול.עכו"ם,.אם.מותר.או.לא,.ותולה.במחלוקת.הרא"ש.והרא"ה.הנ"ל.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  402 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות נו�

איזה בישול נאסר - להלכה



מאכלות אסורות | 403 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

נז קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם – דבר הנאכל במות שהוא חי

שער הציון.סי'.שיח.אות.קיד
לדעת.הרמב"ם,.רק.בדבר.הנאכל.כמות.שהוא.חי.ואינו.משתבח.כלל.בבישול,.ליכא.איסור.בבישולו.בשבת..אבל.אם.ראוי.לאכילה.חי.אבל.הוא.משתבח.

בבישול,.יש.בו.איסור.בישול.בשבת.והראי'.דהמבשל.מים.בשבת.חייב.
]והנה אי נימא דהרמב"ם ס"ל כהאיסור והיתר, מתורצת קושיא הנ"ל, דבשבת מותר רק אם הרגילות לאכלו כמות שהוא חי ואינו משתבח ע"י הבישול כלל, ואילו 

החידוש בבישול עכו"ם הוא דכל שראוי ליאכל כמות שהוא חי, אפילו אם משתבח ע"י הבישול - ג"כ מותר.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  404 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות נח�

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים

פרי חדש.סי'.קיג.ס"ק.ג.בא"ד.ויש.לדקדק.עד.בא"ד.ודע
]להג"מ.רבי.חזקיה.די.סילוה.-.מגדולי.חכמי.ירושלים[

גדר.'דבר.הנאכל.כמות.שהוא.חי'.תלוי.לפי.רוב.העולם,.ולא.כמו.הנהגת.בני.אדם.של.אותו.המקום.



מאכלות אסורות | 405 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

נט קונטרס�מראי�מקומות�

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים

שו"ת שבט הלוי.ח"ט.סי'.קסג
בענין.הנוסעים.למדינת.יפן.-.דמנהג.המדינה.שם.לאכול.דגים.חיים.)סושי).אם.מותר.לישראל.לאכול.שם.דגים.שנתבשלו.ע"י.גוי..ומביא.שיטות.הפוסקים.

אם.אזלינן.בתר.האדם.או.המדינה.או.רוב.העולם.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  406 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות ס�

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים

גליון מהרש"א.יו"ד.סי'.קיג.סעי'.א
]להג"ר.שלמה.איגר[

מסתפק.אם.דבר.הנאכל.כמות.שהוא.חי.תלוי.בהמין.או.באותו.הפרי.-.כגון.תפוחים.שעדיין.לא.נתבכרו,.שאינם.נאכלים.כמות.שהוא.חיים,.אבל.הם.מהמין.
הנאכל.כמות.שהוא.חי,.דתפוחים.שנתבכרו.כבר.נאכלים.כמות.שהן.חיים..ומוכיח.מן.האיסור.והיתר.הנ"ל.דתלוי.בהמין.ולא.בפרי.זה.



מאכלות אסורות | 407 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

סא קונטרס�מראי�מקומות�

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים

אגלי טל.מלאכת.האופה.ס"ק.יט.אות.ז.–.יז
]להגאון.בעל.אבני.נזר[

מבאר.דעת.הרמב"ם.דס"ל.דבדבר.הנאכל.כמות.שהוא.חי.ליכא.איסור.בישול.בשבת,.אבל.המבשל.מים.בשבת.חייב.אף.שראויים.לשתיה.כמות.שהם.חיים.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  408 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות סי�

דבר הנאכל כמות שהוא חי - דעת הפוסקים



מאכלות אסורות | 409 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

סג קונטרס�מראי�מקומות�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

פרי חדש.סי.קיג.ס"ק.ג.עד.ד"ה.כתב.האו"ה
]להג"מ.רבי.חזקיה.די.סילווא.מגדולי.חכמי.ירושלים[

והן. הפת. את. ללפת. שבאים. דברים. הן. שאוסר. המחבר. לדברי. המקור.

בגמ'. הרי. עליו. ומקשה. הנ"ל.. הרמב"ם. בשם. הטור. מן. הוא. פרפרת,.

מבואר.דדוקא.אם.עשוי.ללפת.את.הפת.אסור.דהיינו.רק.דברים.הבאים.
לעיקר.הסעודה,.ושכ"כ.הרמב"ם.בהל'.יז.

ולכן.חולק.על.המחבר.)והתו"ח).ומוכיח.דדעת.הרמב"ם.היא.דרק.מאכלים.

עכו"ם,. בישול. בהם. יש. .- הסעודה. לעיקר. .- הפת. את. ללפת. שבאים.

אין.בהם. דאדם.מזמן.חבירו.עליו,.אבל.דברים.הבאים.לקינוח.סעודה.
משום.בישול.עכו"ם,.דאין.אדם.מזמן.חבירו.עליו.

וכן.מבאר.דדעת.הטור.היא.כהרשב"א.דלא.בעינן.דברים.הבאים.ללפת.

את.הפת.דווקא,.אלא.כל.מאכל.העולה.לפרפרת.אסור,.ולכן.ס"ל.דגם.

דייסא.ואורז.אסורים.-.אף.דאינם.נאכלים.עם.הפת.-.כיון.דעולה.עש"מ.

למאכל..אבל.מ"מ.דברים.הבאים.לקינוח.סעודה.לכו"ע.אין.בהם.משום.
בישול.עכו"ם.

על  בישול עכו"ם  יש איסור  והריטב"א אם  נחלקו הרמב"ם  ]נמצא דלדבריו 
רק  והרשב"א  הרמב"ם  שנחלקו  יוצא  וכן  סעודה.  לקינוח  הבאים  דברים 
במאכל שאין נוהגים לאכלו בסעודה של פת - כגון דייסא ואורז - אם יש עליו 
איסור בישול עכו"ם. אבל מרקחת )jello and preserves( לכו"ע מותרת, דלא גרע 

מדברים הבאים לקינוח סעודה.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  410 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות סד�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

חדושי חתם סופר.על.שו"ע.יורה.דעה.סי'.קיג.ס"ק.ב
נקט.להלכה.כדעת.הפרי.חדש.בביאור.שיטת.הרמב"ם,.דכל.שבא.לקינוח.סעודה.אין.בו.משום.בישול.עכו"ם..ומה.שכתב.המחבר.פרפרת,.היינו.תבשיל.הנאכל.
.chickpeas.and(.וכן.אפונים.וקטניות.מבושלים.(chestnuts(.וערמונים.(mushrooms(.בסעודה,.ולא.פרפראות.הנאכלות.לקינוח.בעלמא.-.כגון.כמהין.ופטריות

lima.beans).שאינם.באים.לא.ללפת.בהם.את.הפת,.ולא.לפרפרת.בעיקר.הסעודה.



מאכלות אסורות | 411 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

סה קונטרס�מראי�מקומות�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.א
כל.שעולה.על.שלחן.מלכים.ללפת.את.הפת,.או.לקינוח.סעודה.או.בתורת.מאכל.-.הרי.זה.אסור.

]נקט להלכה כשיטת הרשב"א הנ"ל ד'ללפת בו את הפת' הוא לאו דווקא - וכן סבירא ליה כהתורת חיים והריטב"א דפרפרת כוללת גם קינוח סעודה.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  412 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות סו�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

הגהות רבי עקיבא איגר.סי'.קיג.סעי'.א
מביא.להלכה.דברי.התורת.חיים.דכל.שאינו.בא.ללפת.או.לפרפרת.-.כגון.מרקחת,.הרי.זה.מותר.

]בפשטות משמע דלהלכה נקט בשיטת המחבר, דכל דבר הבא לפרפרת אסור משום בישול עכו"ם אפילו אם בא לקינוח סעודה - ורק מרקחת )preserves - איינגעמאכטס 
ולכאו' ה"ה jello וכדו'( שאינו בא אפי' לקינוח סעודה אלא לאכילה בעלמא - מותר דלא הוי מאכל חשוב.[



מאכלות אסורות | 413 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

סז קונטרס�מראי�מקומות�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

קובץ מבית לוי הלכות.מאכלות.עכו"ם.אות.יד.-.טו
]פסקי.הלכות.מהגר"ש.וואזנר.זצ"ל[

פרטי.דיני.מאכלים.שעולים.ואינם.עולים.על.שלחן.מלכים.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  414 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות סח�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

כף החיים.סי'.קיג.ס"ק.ב
שלחן.מלכים.לאו.דוקא,.אלא.ה"ה.כל.דבר.הנאכל.בשלחן.השרים.שבארץ.ההיא.



מאכלות אסורות | 415 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

סט קונטרס�מראי�מקומות�

עולה עש"מ - ללפת בו את הפת ופרפרת

קובץ מבית לוי.הלכות.מאכלות.עכו"ם.הערה.ג
]פסקי.הלכות.מהגר"ש.וואזנר.זצ"ל[

שלחן.מלכים.היינו.כל.מה.שהציבור.אוכלים,.ואין.המלך.מדחה.אותו.מפני.פחיתותו.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  416 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות ע�

עולה על שלחן מלכים – המין או התבשיל

אמת ליעקב.יו"ד.סי'.קיג.הערה.מס'.42
]להג"ר.יעקב.קמנצקי.זצ"ל[

חטיפי.תפוחי.אדמה.)potato.chips).יש.בהם.משום.בישול.עכו"ם.כי.אזלינן.בתר.המין,.ומוכיח.כן.מהא.דמאכל.שנתבשל.ע"י.גוי.כמאכל.בן.דרוסאי.אסור.

משום.בישול.עכו"ם,.אע"פ.דכמות.שהוא.אינו.עולה.על.שלחן.מלכים,.ועל.כרחך.דאזלינן.בתר.המין..ומסיק.דקפה.ותה.שבישלום.עכו"ם.אין.חשש,.דהוי.
מיא.בעלמא.

]ולכאורה שאלתו גבי חטיפי תפו"א תלויה במחלוקת הנ"ל, אי אזלינן בתר התבשיל או בתר המין. ועי' להלן בדברי שו"ת תשובות והנהגות סי' תלח שג"כ נקט כן. דיני 
קפה ותה יתבארו להלן במדור בישול עכו"ם - קפה ותה.[

עולה על שלחן מלכים – המין או התבשיל



מאכלות אסורות | 417 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

עא קונטרס�מראי�מקומות�

עולה על שלחן מלכים – המין או התבשיל

פרי חדש.ס"ק.ב
]להג"מ.רבי.חזקיה.די.סילווא.מגדולי.חכמי.ירושלים[

קרביים.אסורים.אף.דאינם.מאכל.חשוב.כיון.שהם.מין.בשר,.ובשר.עולה.על.שלחן.מלכים.–.לא.חילקו.חכמים.בין.בשר.לבשר,.דאל"כ.נתיר.גם.בשר.כחוש.
דאין.בזה.חשיבות.

]בפשטות מבואר דעל כל מיני בשר יש איסור בישול עכו"ם כיון שהוא בכלל המין שעולה על שלחן מלכים, ויל"ע אם ה"ה אפונים מבושלים )cooked peas( וחטיפי תפוחי 
אדמה )potato chips( דאסורים משום בישול עכו"ם האם אסורים אפילו אם נתבשלו באופן שאינו עולה על שלחן מלכים, כיון דמין זה עולה על שלחן מלכים, וא"ש עם 
שיטת האיסור והיתר הנ"ל דפת קטניות ואורז ודוחן אסורה משום בישול עכו"ם, אם מינו עולה על שלחן מלכים כשהוא מבושל. אמנם יש לעיין בזה כיון דיש מקום 

לחלק בסברא בין הסיבה לאסור קרביים ובין לאסור אפונים מבושלים וחטיפי תפו"א שנתבשלו באו"א, ויל"ע.[



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  418 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות עי�

עולה על שלחן מלכים – המין או התבשיל

שו"ת אגרות משה.ח"ד.סי'.מח.אות.ה
מסתפק.בענין.חטיפי.תפוחי.אדמה.אם.יש.בהם.משום.בישול.עכו"ם.

]אמנם לא מבואר מדבריו אם ס"ל כן משום דאזלינן בתר המין – תפו"א – דעולה עש"מ, או משום דס"ל דהחטיפים עצמם עולים על שלחן מלכים. וטעם המקילים הוא 
דס"ל דאין איסור בישול עכו"ם בבתי חרושות )עי' במדור ליתר עיון דעת הפוסקים בזה(. ועי' במדור ליתר עיון בדברי שו"ת שלחן הלוי מש"כ בדעת הגר"מ פיינשטיין בזה.[



מאכלות אסורות | 419 "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  ירחי כלה תשע"ט 

עג קונטרס�מראי�מקומות�

בישול עכו"ם - קפה ותה

פרי חדש.סי'.קיד.ס"ק.ו.ד"ה.ועל.פי.עד.ד"ה.כתב.הרמב"ם
]להג"מ.רבי.חזקיה.די.סילווא.מגדולי.חכמי.ירושלים[

קפה.וגיקולאט"י.)שוקולד.–.hot.chocolate).אינם.בכלל.הגזירה.של.שכר.של.עכו"ם.ולכן.מותר.לשתותם.בביתו.של.גוי,.ואין.בהם.איסור.בישול.עכו"ם,.ואע"פ.
שאינו.נאכל.כמו.שהוא.חי.וגם.עולה.על.שלחן.מלכים,.מ"מ.אינו.עשוי.ללפת.הפת,.ועוד.יש.להתיר.עפ"י.דברי.התוס'.הנ"ל.דבטל.להמים.



אגודת ישראל "קפר ו   ע מ ואומ ופק וי  420 | מאכלות אסורות 

קונטרס�מראי�מקומות עד�

בישול עכו"ם - קפה ותה

שו"ת באר עשק.סי'.קה
]להג"מ.רבי.משה.שבתי.באר.מחכמי.איטליה.וירושלים.–.נפטר.בשנת.תל"ד[

הודפס מחדש ע"י מכון שבתי
מתיר.קפה.)ותה).שנתבשל.ע"י.עכו"ם.ומביא.שבעה.טעמים.אמאי.ליכא.איסור.בישול.עכו"ם.בזה.

]עי' בסמוך בדברי גליון מהרש"א.[

שאלה קה

הקאווי  על  רבא  לנו  צריך  ע"כ  לפיהו  האדם  עמל  כל  שאלה: 
נכרי  ע"י  עשוי  והוא  המזרח  בארצות  בפרט  ששותים 
בקאוואני  או  נכרים  של  בבתיהם  אותו  ושותין  גוים  של  ובכליהם 
שלהם שהוא חנות מיוחדת לכך אם יש בו חשש איסור, כי לכאורה 
לחוש  שיש  כליהם  געולי  ומשום  גוים  בשולי  משום  בו  שיש  נראה 
דאתו לערב בו פת של בעלי בתים או משום שתיית משקה של נכרי 

ויודיענו האדון. וכיוצא, הכל כאשר לכל  דאסור משום בנותיהם 

ואין  אסורים  גוים  של  דברים  אלו  אין מעמידין  פ'  תנן  תשובה: 
וכו'  נכרים  של  והשמן  והפת  וכו'  הנאה  איסור  איסורן 
פירש רש"י כל הני אסורין משום חתנות רבי ובית דינו התירו השמן 
וכו' והשמן ראו שלא פשט איסורו ונמנו עליו והיתירוהו, והשלקות 
וכו' פירש רש"י אפילו בשלו אותן בכליו של ישראל ובפניו שאין בו 
תערובת אסור משום בשולי גוים, ולא אסרו משום בשולי גוים אלא 
בו  ללפת  מלכים  שלחן  על  ועולה  חי  שהוא  כמות  נאכל  שאינו  דבר 
ע"כ,  גוים  בשולי  משום  בו  אין  מאלו  א'  חסר  אם  אבל  הפת,  את 
וסיים וכלהו משום חתנות, נקטינן מהכא שהשמן אין בו אחד מכל 
אלו ולפיכך נמנו והתירוהו ואפילו מבושל כתב הרמב"ם בפרק י"ז 
מהל' מאכלות אסורות ומי שאוסרו עומד בחטא גדול וכו' כדאמר 
ממרא,  זקן  לך  כתיבנא  לא  ואי  משחא  אכול  לרבי  שמואל  ליה 
ושמעינן נמי שאיסור בשולי גוים אינו אלא בדבר שאינו נאכל כמות 
נחזי  לכן  בו את הפת.  ללפת  שלחן מלכים  על  או העולה  חי  שהוא 
אנן דהקאווי הזה מותר בשתיה מהרבה טעמים. אחד, שאינו עולה 
אדם  בני  מקצת  אם  ואפילו  הפת,  את  בו  ללפת  מלכים  שלחן  על 
טובלין בו פת הבאה בכיסנין או הביסקוטו, אין רוב העולם נוהגין 
הפת  את  בו  ללפת  מלכים  שלחן  על  עולה  נקרא  אינו  ולפיכך  כך 

וכו'. יו"ד סי' קי"ג דבעינן רוב העולם  ודאי, כמ"ש הטור 

לפי שאיסור  גוים  בשולי  בו משום  ואין  הזה מותר  הקאווי  שנית, 
משקין  מיני  על  אלא  היה  לא  רבנן  דתקינו  גוים  בישולי 
שבשלו הגוים לאכילה כגון השכר וכדומה וכמו שכתב הטור בסימן 
ומי  וורדדים  מי  כגון  לשתיה  שהם  המשקין  על  לא  הנ"ל,  קי"ד 
הזארי שהם פרחי לימוני ואראנצי, וכן שאר מי פירות העשויים ע"י 
כמו  חתנות  ומשום  קדושים  מנהג  אלא  אינו  השכר  ואפילו  האש, 
גוים  של  בדבש  וכן  הביאו הר"י שם,  הבית  בתורת  שכתב הרשב"א 
לא מצינו בו שום איסור לא משום שהוא נאכל כמות שהוא חי בלבד 
אלא שלא תקנו עליו כמו שכתב הב"י שם א"כ הרי אין כאן איסור, 
אי משום שאינו עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת, אי שאין 

גוים כי לא תקנו על כיוצא בזה. בו משום בשולי 

שלישית, הקאווי הזה מותר לשתותו לפי שכל מיני משקה ושכר 
של גויים מותרין חוץ למקום קביעותן בביתם של גוים, 

ואפילו בביתם של גוים אם הוא דרך עראי מותר, וכתב שם ההגהה 
ז"ל ושכר של תבואה ושל דבש יש מתירין אותו בכל אופן ע"כ הוא 
מדברי הרא"ש, אם כן הקאווי הזה אפילו בקאוואני מותר לשתותו 
שאין שם מקום קביעותו לאסור אותו משום בנותיהם, כי הקאוואני 
חשש  שום  שם  בו  ואין  ורדים  מי  העושה  בשם  של  חנות  כמו  הוא 

איסור.

של  המבושלים  שהמים  לפי  הזה  הקאווי  לשתות  מותר  רביעית, 
גוים מותר גמור לשתותם שאין במים משום בשולי גוים, 
וליכא  לו  יש  צבועים וטעם מים מרים  והקאווי הזה הוא כמו מים 

לאסור אותו.

חמישית, גם הוא מותר לשתותו מטעם שגרעיני הקאווי כבר הם 
אפויים וצלויים קודם שיטחנו אותו ושישימו אותו במים, 
הגוי  יקלה  אלו  עצמך  הגע  במים,  בשול  ע"י  עוד  נאסרין  ואינן 
ודאי שהיה מותר לאוכלם  וכדומה ואח"כ בשלם  אפונים או קליות 
צרכו  כל  שנתבשל  תבשיל  לאכול  שמותר  כמו  מימיהם,  את  ולשתות 
צורכו  כל  נתבשל  מבעיא  ולא  ובשלו,  הגוי  חזר  ואח"כ  ישראל  ע"י 
לבד אלא אפילו לא נתבשל אלא מעט, ואפילו בספק אם בשלו הגוי 
כתב שם הטור בשם הרשב"א דמותר דספק של דבריהם הוא, א"כ 

אין כאן שום חשש איסור.

גוים שהיא מותרת  נלמוד מן המורייס דהיינו החרדל של  ששית 
כשאין בו חשש שהיה בה יין, ואעפ"י שאינה נאכלת כמות 
הפת  את  בה  ומלפתין  מלכים  שלחן  על  עולה  היא  וגם  חיה  שהיא 

כיון שנעשה מן האומן לא חיישינן לשום איסורא הכי נמי הכא.

וטעם שביעית נאמר כי אין כאן ספק תערובת שיהיה מעורב דבר 
נאכל  שאינו  דבר  עם  המים,  שהוא  חי  שהוא  כמות  הנאכל 
כמות שהוא חי שהוא הקאווי, כי אפילו היה לנו לחוש על זה, צריך 
שיהיה הרוב מדבר שאינו נאכל כמות שהוא חי. והכא אדרבא הרוב 
הם המים המבושלים ואין בהם בישול ולא שום איסור כאמור. א"כ 

יהיה בהם תערובת הקאווי אין שם שום חשש איסור. אפילו 

ועל מה ששאלת אם יש יש לחוש שיערב בו פת של בעלי בתים כבר 
כתב הטור סימן קי"ב שאין לנו לחוש לחששות רחוקות, ועוד 
שיהיה מפסיד אותו אם יערב בו דבר אחר ולא מרע אנפשיה, א"כ 
אלא  בקאוואני  מבעיא  לא  מהן  להנזר  לנו  שאין  בעצמי  אני  רואה 
אפילו בביתו של גוי ובמקום קביעותו שיש לחוש משום חתנות, אין 
אלו  מלין  ריש  סדרתי  דקאמרינן.  טעמי  הני  מכל  איסור  שום  כאן 
גמור  מותר  קדושים  ממנהג  שאפילו  לך  להראות  שכמותך  לחכם 
לא  לנסך  פנאי  לי  שאין  ולפי  ז"ל,  הרשב"א  בשם  וכמ"ש  לשתותו 
רציתי להאריך בראיות ולמודים מתוך משנה וגמרא, כי הכל כאשר 
אין  דפרק  וגמרא  המשנה  ועל  הפוסקים,  בספרי  כתוב  ימצא  לכל 
ומבין  חכם  וכבודך  לפניך  הם  פשוטים  דברים  כי  מלבד  מעמידין 

מדעתו הוא ושלום לך ושלום לעזריך.

שו"ת                          סימן ק"ה                          באר עשק
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בישול עכו"ם - קפה ותה

יד אפרים.יו"ד.סי'.קיד
]להג"מ.רבי.אפרים.זלמן.מרגליות.בעל.בית.אפרים[

מביא.שו"ת.שאילת.יעב"ץ.דבדרך.עראי.אין.לאסור.לשתות.קפה.בבית.הגוי,.ואין.בקפה.משום.בישול.עכו"ם..ומביא.שו"ת.בית.יהודה.שמציין.לדברי.הבאר.
עשק.הנ"ל,.ומסיק.דעיקר.ההיתר.הוא.הטעם.הראשון.דאינו.עשוי.ללפת.בו.את.הפת,.וכמש"כ.הפרי.חדש.הנ"ל.
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בישול עכו"ם - קפה ותה

פתחי תשובה.שם.ס"ק.א
מביא.שו"ת.פנים.מאירות.שחולק.על.הפר"ח.וס"ל.לאסור.שתיית.קפה.של.עכו"ם,.חדא.דלא.אמרינן.ביטול.בכי.הא,.ועוד.דעינינו.רואות.שהוא.עולה.על.

שלחן.מלכים.
]הפנים מאירות מבאר שם דהפר"ח אזיל לשיטתו דדבר העולה לקינוח סעודה אין בו משום בישול עכו"ם, אבל להלכה דנקטינן דגם דבר העולה לקינוח סעודה אסור, 

ה"ה קפה ותה שבישלו גוי אסור. וע"ע להלן קובץ מבית לוי הערה אות כב, ובמדור ליתר עיון בדברי שו"ת מהרש"ם ובשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' מד.[
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בישול עכו"ם - קפה ותה

חכמת אדם.כלל.סו.סעי'.יד
בא"ד.מביא.דברי.הפרי.חדש.להלכה,.ומעיקר.הדין.מותר.לשתות.אפילו.בביתו.של.נכרי.דכיון.דלא.שכיח.לא.גזרו,.אך.בזמנינו.כמה.קלקולים.באים.מזה.

ובפרט.שבאים.עי"ז.לידי.שתיית.קפה.עם.חלב.שהוא.איסור.גמור,.על.כן.כל.שיש.בו.ריח.תורה.ירחיק.מלהיכנס.לבתיהם.לשתות.שום.משקה.
]עוד בענין שתיית קפה בבתי עכו"ם להלכה, עי' במדור ליתר עיון בדברי החתם סופר.[
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בישול עכו"ם - קפה ותה

גליון מהרש"א.סי'.קיג
]להג"מ.רבי.שלמה.איגר[

מביא.להלכה.דברי.שו"ת.באר.עשק..ומעיר.דיתכן.שבזמנו.שתו.רק.קפה.שחור
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בישול עכו"ם - קפה ותה

שו"ת תשובות והנהגות.ח"א.סי'.תלח
אין.איסור.בישול.עכו"ם.בשוקולדה.)hot.chocolate).דדומה.לתה.וקפה.–.אבל.חטיפי.תפוחי.אדמה.אסורים.כיון.שהם.ממין.העולה.על.שלחן.מלכים.

]ס"ל כדעת הגר"י קמנצקי הנ"ל.[
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בישול עכו"ם - קפה ותה
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בישול עכו"ם - קפה ותה

קובץ מבית לוי.אות.טז.–.יז
]פסקי.הגר"ש.וואזנר.זצ"ל[

הלכה.למעשה.בענין.קפה.תה.)ושאר.מאכלים).
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בישול עכו"ם - קפה ותה
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בישול עכו"ם - קפה ותה

שם
מביא.רשימה.אלו.מאכלים.יש.בהם.משום.בישול.עכו"ם.ואלו.מאכלים.אין.בהם.משום.בישול.עכו"ם.

.mushrooms.,פטריות.-.שוואמען
.gizzards.,קורקבן.-.פופיקלעך

.corn.,תירס.-.קארן
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בישול עכו"ם-ליתר עיון

שו"ת שלחן הלוי.חלק.א.סי'.כה
]להגאון.רבי.ישראל.בעלסקי.זצ"ל[

.(pringles(.וחטיפי.פרינגלס.(potato.chips(.בירור.מקיף.בענין.חטיפי.תפו"א.מבושלים
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בישול עכו"ם-ליתר עיון
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בישול עכו"ם-ליתר עיון
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בישול עכו"ם-ליתר עיון
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בישול עכו"ם-ליתר עיון

סימן רסב
דכיון  והשבתי  עכו"ם,  בישולי  דין  בחלב  שייך  אם  נשאלתי 
ראויה  דביצה  ואף  בישולי עכו"ם,  ליכא משום  חי  לשתותו  דראוי 

סי'  ביו"ד  כמ"ש  עכו"ם  בישול  שייך  ואפ"ה  חיה  לגמעה  ג"כ 

קי"ג סעי' י"ד ועי' תוס' שבת )דף קמ"ג ע"ב( ד"ה הלכה שכתבו 

וכו',  דזתים  ד"ה  ע"א(  )דף מ"ח  בתוס'  וע"ש  חיה  לגמעה  דדרך 

מ"מ חלב עדיף. ומצאתי הדבר מפורש ברמב"ם פי"ז ממאכלות 

בישול  משום  בי'  וליכא  חי  נאכל  דחלב  דמפורש  הי"ד  אסורות 

עכו"ם ועדיף מביצה, וגם מהתוס' תענית )דף ל' ע"א( ד"ה ערב 

ט"ב וכו' מפורש כן, וכ"ה ברא"ש וש"ג שם ]וע"ש דבצלים אינן 

טיגון עכו"ם  וא"כ אם  לגוף כחרבות  חיים משום דקשין  נאכלין 

אסורים, וגם בתוס' שבת )דף מ"ח( שם מבואר כן, ועי' מג"א סי' 

רנ"ד סקי"ג בדין ערדעפיל, נראה דבבישול כיון שעולין בזה"ז על 

שלחן מלכים אסור משום בישול עכו"ם, אבל בצלוים ע"י עכו"ם 

אפונים  בדין  סק"ה  חדש  הפרי  גוונא  כהאי  כמ"ש  להקל  יש 

ועדשים שבסעי' ב' בהג"ה, דבקלוים מותרים ומכל מקום בבישול 

שפסק  ע"א  סי'  שבעה  נחלת  בשו"ת  ועי'  בזה.  וה"נ  אסורים, 

דהיכי דע"י הבישול עדיין אינו ראוי לאכילה אא"כ כובשין אותו 

אח"כ, אפי' נעשה הכל ע"י עכו"ם שרי, והוכיח מהא דסי' צ"ו 

שאינו  אף  עכו"ם  בישול  משום  בו  אין  יבש  דזנגביל  בהג"ה  ס"ב 

אדם  בני  לרוב  נאכל  שאינו  אף  חי  נאכל  דרטיבתא  כיון  חי  נאכל 

אלא לצורך רפואה וכדומה מ"מ גם היבש מותר מה"ט, וכן בכל 

נ"ט(  )דף  לע"ז  חיים  בתורת  ועי'  הליטווערק,  לענין  כה"ג, ע"ש 

בישול  משום  ליכא  פת  בו  מלפתין  שאין  כיון  דמרקחת  שהעלה 

כדבר  דינו  אם  סקי"ז  וש"ך  בהג"ה  ס"ב  צ"ו  סי'  ועי'  עכו"ם, 

חריף ועי' בט"ז א"ח סי' תמ"ז סוסק"י בזה ובמשבצות זהב שם 

החריפות  מבטל  דהדבש  ז'  דין  ס"א  כלל  חטאת  התורת  בשם 

דברכות  יונה פ"ו  רבנו  בתלמידי  וכ"ה  בזה,  יעקב  במנחת  וע"ש 

משיבת  תשו'  ועי'  קכ"ב,  סי'  משה  ובדרכי  וכו'  ומרקחת  ד"ה 

מקודם  אותם  שמבשלים  דכיון  הקאלמיסען,  בדין  ו'  סי'  נפש 

למתק המרירות ואינן עולין על שולחן מלכים, אף שמבשלין אותו 

אח"כ שנית עם צוקר ליכא משום בישול עכו"ם, ועי' מג"א סי' 

חי אלא עם דבר אחר  נאכל בעצמו  היכי שאינו  ר"ג סק"ד דגם 

בתורת  ועי'  עכו"ם,  בישול  משום  וליכא  חי  נאכל  בכלל  הוי  יחד, 

חטאת כלל ע"ה דין י"א בשם איסור והיתר ובסלת למנחה בדין 

אי עולה על שולחן מלכים ע"י תיקון לפרפרת, ועי' תשו' מהר"י 

בישולו  בפרהסיא  שבת  לחלל  במומר  דגם  ל"א  סי'  יו"ד  אסאד 

אסור משום בישול עכו"ם, ועי' פת"ש רס"י קי"ב בשם תפל"מ 

ועי' פמ"ג א"ח סי' שכ"ה סוס"ק כ"ב מ"ש בזה[.

בשם  קי"ד  סי'  ריש  תשובה  בפתחי  הביא  כבר  הקאווע  ובדין 
סי'  ח"ג  הרדב"ז  בתשו'  מצאתי  ואני  להחמיר,  מאירות  פנים 

כמו  נאכל  ואינו  זה  פרי  על  חקרתי  וז"ל  להקל,  שפסק  תרל"ז 

שהוא חי וכו' רק קולין אותם בכלים מיוחדים לכך, ומתרכך מעט 

ואוכלין גם המלכים וכו', וכן שותים המשקה וכו' אבל אינו עולה 

על שולחן מלכים ללפת בו הפת ולפיכך אין בו בישול עכו"ם, ואי 

יהי'  שלא  לזה  מיוחדים  כלים  להם  יש  הרי  נכרים  גיעולי  משום 

ואף על גב דלא סמכי' אסתם כלים  יפגום,  בהם טעם כלל שלא 

אינם ב"י לכתחלה, ובנדון דידן לכתחלה הוא ]עי' בט"ז סי' ק"ח 

בהג"ה  ס"ו  קכ"ב  בסי'  וכ"ה  להיפוך  תורת חטאת  בשם  סק"ד 

הוי  הישראל  לצורך  לכתחלה  כן  שעושין  הרדב"ז  בנידון  ואולי 

לכתחלה, וע"ש בש"ע בסוף הסעיף ותבין דבעל נפש יש לו ליזהר 

טעם  מכל  נקיים  שיהי'  זהירין  עצמם  דהם  קשיא  לא  הא  בזה[ 

וא"כ מותר לאכול ולשתות הקאווה, מ"מ לשתות במסיבת עכו"ם 

אין להקל לפי שנמשך מזה כמה תקלות וכו' עכת"ד. ובתשו' באר 

מלכים  שולחן  על  עולה  שאינו  להקל  ג"כ  פסק  ק"ה  סי'  עשק 

הבאה  פת  בו  טובלין  אדם  בני  מקצת  אם  וגם  הפת,  בו  ללפת 

רק  הוא  בש"ג  דאיסור  ועוד  כן,  עושים  רוב העולם  אין  בכיסנין 

במה שמבשלין לאכילה כגון שכר וכדומה ולא ע"מ שיהי' לשתי', 

ואפי'  וקביעותן  למסיבתן  חוץ  מותרין  משקין  מיני  דכל  ועוד 

בביתו של עכו"ם דרך ארעי שרי, והחנות ששותין בו הקאווע אינו 

מקום קביעות שיהי' שייך חשש חיתון, ועוד שהם רוב מים אלא 

מקודם  וקלויה  צלויה  כבר  שהקאווע  ועוד  בו,  הקאווע  שטעם 

אוסר  הבישול  אין  ושוב  כן  נאכלין  שאינן  מותרים  ואז  שטחנוה 

ובפרט מה שכתב  בהם,  לפקפק  יש  וטעמים האמצעים  עכת"ד. 

דשכר עומד לאכילה הוא תמוה, וכבר רמז ביד אפרים קצת שאין 

ואף  כן  פסק  הרדב"ז  הרי  העיקר  טעם  ומ"מ  נכונים,  דבריו 

שמלפתין בו הפת כשמעורב עם חלב הרי כבר נתבאר דבחלב ליכא 

משום בישול עכו"ם א"כ אין לאסור הקאווע משום בשולי עכו"ם 

מטעם תערובות חלב, ומצאתי בחידושי חתם סופר לע"ז )דף ל"א 

לגבי  בטלים  השעורים  אין  דבשכר  להסוברים  דגם  שהעלה  ע"א( 

המים כדעת הב"ח, מ"מ בקאווע שהגרעינין עצמן אינן נמוחים 

רק הטעם נכנס, לכו"ע אין בו בישול עכו"ם, ולכן שלא במסיבה 

איסור  ליכא  בטשיקילאדע  וכן  איסור,  שום  בו  אין  לצים  ומושב 

ע"ש,  בזה  שהחמיר  מאירות  פנים  כתשו'  ודלא  חי,  נאכל  שהרי 

ואין  יש בה חשש תערובות איסור  בזה"ז  כי הטשיקילאדע  ונודע 

יר"ש: לאכלה ולשתותה בלא הכשר מרב 

מהרש"םסימן רסבשו"ת

שו"ת מהרש"ם.ח"ב.סי'.רסב.ד"ה.ובדין.הקאווע
]להג"ר.שלום.מרדכי.הכהן.שבדרון.זצ"ל.אב"ד.ברעזאן[

הודפס מחדש ע"י מכון שבתי
מביא.בשם.שו"ת.הרדב"ז.דקפה.של.גוי.מותר,.ומפקפק.על.דברי.שו"ת.באר.עשק,.ומסיק.בשם.החתם.סופר.דקפה.כיון.שהגרעין.אינו.נמוח.רק.הטעם.נכנס.

להמים,.אזי.לכו"ע.-.אפילו.להחולקים.על.סברת.התוס'.ולא.אמרינן.שבטל.לגבי.המים.-.בכי.הא.ס"ל.דאין.בו.משום.בישול.עכו"ם.
]לכאורה סברא זו לא שייך בקפה נמס.[
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