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טתשע" לירחי כלה  

 
 

 סוגיא דכלה:

ועניני אסורות כשרות    מאכלות 

ם"שול עכויב  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אגודת ישראל באמריקה -  ועד למפעלים תורניים 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



מראי מקומות

שיעור הגרח"פ ברמן שליט"א

בענין בישול נכרים 
ופת פלטר



עבודה זרה ל"ח א'  )בחוברת זו עמ' ג(	 

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' ה(	 

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

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

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

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגרח"פ ברמן שליט"א
בענין בישול נכרים ופת פלטר



מאכלות אסורות | ג פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל ד | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | ה פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | ז פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל ח | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | ט פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל י | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | יא פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | יג פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  לטיבן ןברייןפבר ן נלעיש 



מאכלות אסורות | טו פטכל ןפל ינןכנבלוןיי ןינעב  ירחי כלה תשע"ט 



 



מראי מקומות

שיעור הגר"נ קפלן שליט"א

בישולי נכרים



בישולי נכרים

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

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגר"נ קפלן שליט"א

בישולי נכרים



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' ד(, ורש"י ע"ז דף ל"ח ע"א ד"ה מדרבנן   
)בחוברת זו עמ' ה(

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

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

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(.  

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

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

• עיין רעק"א גיטין דף נ"ב ע"ב )בחוברת זו עמ' כו( 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' כח(, 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' ל(  

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

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

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' לד(  

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



אגודת ישראל ד | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ה םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ז םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ח | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ט םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל י | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יא םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יג םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | טו םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל טז | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יז םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יח | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יט םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כ | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כא םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כב | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כג םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כד | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כה םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כו | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כז םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כח | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כט םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ל | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | לא םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל לב | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | לג םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל לד | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | לה םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל לו | מאכלות אסורות  וטילה ןליקהנ"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | לז םו ירוהקולובה ירחי כלה תשע"טה



 



מראי מקומות

שיעור הגרמ"א פרידמן 
שליט"א

פת עכו"ם בישול 
עכו"ם





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

דף ל"ז-ל"ח שלקות )בחוברת זו עמ' ה( ב( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

קיצור שו"ע ס' ל"ח ס' א'-ה' יב( 

ס' ע"ב ס' ו' )בחוברת זו עמ' כב( יג( 

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

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

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

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

אבני נזר יו"ד ס' צ"ד אות ג' יח( 

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

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

שבט הלוי ח"ו ס' קכ"ה כא( 

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

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

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

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגרמ"א פרידמן שליט"א

פת עכו"ם בישול עכו"ם



אגודת ישראל ד | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | ה ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | ז ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל ח | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | ט ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל י | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | יא ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | יג ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | טו ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל טז | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | יז ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל יח | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | יט ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל כ | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כא ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל כב | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כג ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל כד | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כה ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל כו | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כז ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל כח | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כט ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל ל | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לא ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל לב | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לג ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל לד | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לה ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל לו | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לז ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל לח | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לט ירחי כלה תשע"טה "הטעייפהיו ירהטעייפה



אגודת ישראל מ | מאכלות אסורות  וטיאה ןארישה אומרגה רועיש 



מראי מקומות

שיעור הגרב"מ אזרחי שליט"א





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגרב"מ אזרחי שליט"א



אגודת ישראל ד | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | ה הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | ז הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ח | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | ט הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל י | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | יא הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | יג הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | טו הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל טז | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | יז הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל יח | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | יט הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כ | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | כא הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כב | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | כג הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כד | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | כה הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כו | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | כז הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל כח | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | כט הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל ל | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | לא הה ירחי כלה תשע"טה



אגודת ישראל לב | מאכלות אסורות  וטיבה יבריאהש"ברוה רועיש 



מאכלות אסורות | לג הה ירחי כלה תשע"טה
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