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חברי בי״צ ועית מהירין

הגאון הרב מריכי גרוס, יו"ר בד״צ ועדת מהדרין, מאז הייסוד. תלמידם המובהק של הגאון הגדול 
רבי שלמה זלמן אויערבך והגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר זכר צדיקים לברכה. נמנה על באי 
ביתו הקרובים של הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. יצק מים על ידי ראש ישיבת פונוביז', 
בעל "אבי העזרי", הגרא"מ שך זצ"ל. מקובל כסמכות הלכתית בתחום תעשיית המזון והכשרות. 
מצודתו פרושה על קהילות רבות בארץ ובעולם. יושב על מדין כגאב"ד בחמישה בתי דין: חניכי 
הישיבות, שערי ציון, בי"ד קריית ספר, בי"ד מעלה אדומים ובית-דין צרפת, בפריז. פירסם ספרים 
הלכתיים רבים ומאמרים בענייני הלכה, סוגיות הש"ס, מנהגים, אגדה, דברי השקפה ודרוש. פעיל 

ומעורב מאד בכל הליכי הייצור וסדרי הכשרות המהודרת במחלבות תנובה. 

רבי  הגדול  הגאון  של  בבית-דינו  דיין  מהדרין,  ועדת  בד״צ  יו"ר  שטרן,  מאיר  יעקב  הרב  הגאון 
שמואל הלוי וואזנר זצ״ל, דומ"צ חסידי ויזניץ, בני ברק, מו"צ ודיין בבית הוראה "זכרון מאיר". 
ספריו ההלכתיים: "משנת הסופר" על ענייני סופרי סת"ם )הופיע במספר רב של מהדורות(, "אמרי 
ברורים הלכתיים,  פירסם  וערלה.  ישראל, חלה  דיני ארץ  ב'  א' של שו"ע הרב, חלק  יעקב" חלק 
איסור  טריפות,  כשרות,  בנושאי  רבות  תשובות  ובהם  השו"ע  חלקי  בכל  ותשובות  הלכה  פסקי 

והיתר ותערובות.

נושאי  במגוון  הלכתיים  ספרים  של  מחברם  כשרות,  בענייני  מומחה  אירעי,  עמרם  רבי  הגאון 
לענייני כשרות של הראשל"צ הגר"מ אליהו  כיועצו  כיהן  ותעשיית המזון.  כשרות, שחיטה, פסח 
זצ"ל, בהיותו הרב הראשי לישראל. ראש צוות שוחטים מטעם הרבות הראשית; מפקח על הכשרות 
והשחיטה מטעם בד"צ "ישא ברכה". בין חיבוריו: הכשרות כהלכה השלם; אנציקלופדיה לכשרות 
המזון; מזון מן החי; מזון מן הצומח; מזון מלאכותי; חומרי עזר בתעשיית המזון וכשרותם; עמא 
דבר שו"ת בענייני כשרות, 3 חלקים; כשרות המשקאות; הכשר כלים; כשרות לפסח; המטבח הכשר 

- מדריך לכשרות המזון, ועוד. הצטרף לבד״צ ועדת מהדרין לפני למעלה ממספר שנים.

קהל  דומ"ץ  שימש  ברק;  בני  סופר  חתם  חוג  בד״צ  חבר  הורוויץ,  יהושוע  אברהם  רבי  הגאון 
"מחזיקי הדת" בעלזא באר"י רמת אלחנן, בני ברק; חבר ביה"ד המיוחד לענייני כשרות; חבר בד"צ 
"חניכי הישיבות", בני ברק. במשך שנים הסתופף בצילם של פוסקים נודעים בריכוזים התורניים 
הגדולים בארץ ישראל ובארה"ב ומהם שאב את דרכי ההוראה והפסיקה. עם שובו לארץ ישראל 
התבקש לשבת על מדין בבתי דין ידועים ולהיות דיין בהרכבים העוסקים בדיני ממונות, כשרות 

ועוד. הצטרף לבד״צ ועדת מהדרין לפני מספר שנים.

הגאון רבי יוב לניאו, מומחה ובר-סמכא במכלול נושאי כשרות ותעשיית המזון, בארץ ובעולם. 
זה כעשרים וחמש שנה כותב ומפרסם בבמות תורניות וכתבי עת מאות מאמרים וברורים הלכתיים 
ומצוות  בכשרות  נושאים העוסקים  ובהם  ספרים הלכתיים  מחבר  שונים.  בנושאים אקטואליים 
התלויות בארץ. מוזמן להשמיע שיעוריו בענייני כשרות בכינוסי רבנים. יועץ כשרות מוכר לוועדות 
כשרות ובעבר רב פוסק של מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל. ר"מ בישיבות דחסידי גור. 

חבר פעיל בבד״צ ועדת מהדרין מאז הייסוד.
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קריית  בעלזא  חסידי  ורב  בעלזא,  הדת  מחזיקי  בד"צ  חבר  פיווא,  לייבוש  פנחס  הרב  הגאון 
ולאחר מכן כשבע שנים אב"ד של  ומו"צ  בקהילת בעלזא בציריך   דיין  גת. שימש כעשרים שנה 
קהילת מחזיקי תורה באמסטרדם. בעל נסיון רב ומוניטין בתחום הכשרות במפעלי מזון גדולים 
באירופה, שעמדו תחת השגחתו. עלה המכשיר ארצה ומשמש בקודש כרב הקהילה בקרית חסידי 
בעלז בקרית גת. כמו כן משמש כרב פוסק של מערכת הכשרות בד"צ מחזיקי הדת בעלזא וחבר 
בית הדין המיוחד לכשרות. מזה עשרים שנה מפקח מטעם מערכת הכשרות בתנובה על הכשרות 
במפעלי מזון באירופה. מחבר סידרת "פלאות עדותיך" שו"ת בהלכה, סוגיות על מס' יומא, ו"פני 

אלי וחנני" על סדר התפילה. הצטרף כחבר מן המנין לבד״צ ועדת מהדרין. 

הרב יוסף מריכי זילבר, יועץ בד״צ ועדת מהדרין לחומרי גלם. מגדולי המומחים בתחום כשרותם 
של חומרי גלם לתעשיית המזון - בכלל, וענף החלב - בפרט. הממונים על מחקר ופיתוח המוצרים 
רואים בו בר-סמכא לעיצוב ופיתוח המוצר על רכיביו השונים. בעבר אחראי על חומרי גלם בוועד 
הכשרות של בד"צ מחזיקי הדת בעלזא. מרבה לפקח על הליכי הייצור והכשרות במפעלים רבים 
ברחבי העולם. גורמי כשרות מכל העולם מרבים להוועץ בו בענייני כשרות. מפרסם מאמרים רבים 
בבמות תורניות חשובות בנושאי כשרות וייצור מוצרי מזון. פעיל בבד״צ ועדת מהדרין מאז הייסוד.

תחומי הכשרות  בכל  פועל  תנובה.  במחלבות  מהדרין  ועדת  בד״צ  מפקח  שלזינגר,  אברהם  הרב 
חרקים.  ללא  ירקות  וכשרות  החלב  כשרות  בענייני  בקיא  בכשרות מהודרת.  מזון  מוצרי  ובייצור 
בענייני  מאמרים  מפרסם  העולם.  ברחבי  רבות  יהודיות  ובקהילות  בישראל  כשרות  לגופי  קשור 
מהדרין  ועדת  בבד״צ  פעיל  מגוונות.  תורניות  במסגרות  אלה  בנושאים  שיעורים  ונותן  כשרות 

מאז הייסוד. 
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בפתח נתיב החלב

אחד הקריטריונים החשובים שעל פיהם נבחנת רמתה של מערכת כשרות הוא מידת המעורבות 
והידע של הרבנים נותני הכשרות בנעשה בפועל במפעלים עליהם הם אחראים. לעתים קיים פער 
לא קטן בין הנהלים, ההנחיות הרצונות ומה שהרבנים וראשי מערכת הכשרות חושבים שנעשה 

במפעל ובין מה שנעשה ומתרחש בפועל.

ייחודה ויתרונה הגדול של מערכת הכשרות של תנובה, שמודרכת ומונחה ע"י בד"צ ועדת מהדרין 
הוא, שב"ה אין כמעט פער בין מה שבד״צ ועדת מהדרין מנחה, וקובעת ודורשת ובין מה שנעשה 
בפועל ברפתות, בדירים ובמחלבות. זאת, בזכות מערכת מקצועית ומנוסה של משגיחים ומפקחים, 
יראי ה', שהשכילו בין השאר ליצור מערכת יחסים מעולה ושפה משותפת עם הרפתנים, הרופאים, 
חברות ההובלה ועם עובדי ומנהלי תנובה באופן שנוצר שיתוף פעולה יוצא דופן של כל העוסקים 
כל  על  ומושלם למען שמירה מוחלטת  כולם מגוייסים באופן מלא  ומוצריו כאשר  בייצור החלב 

הנחיות הכשרות בהקפדה ובהידור.

השליטה  מבחינת  עצום  יתרון  לו  מקנה  מתנובה  נפרד  בלתי  חלק  הינו  הכשרות  שצוות  העובדה 
המוחלטת שיש לו בכל הנעשה במפעלים. מערכות המיחשוב והתוכנות, שעל בסיסן עובדות כל 
מערכות הייצור, ההזמנות והבקרה, פתוחות בפני הצוות שיודע כיצד לנצל מערכות אלו להשגחה 
על הכשרות. ייצור המזון היום נעשה כמעט כולו בעזרת תוכנות מחשב, כאשר משגיח כשרות שלא 
שולט במערכות המחשוב של המפעל, לא יכול להשגיח על הכשרות. וגם אם הוא יושב ומשגיח כל 

היום במפעל בהשגחה צמודה אין לכך כל ערך ותועלת. 

בזכות היותנו חלק מבלתי נפרי מתנובה הרי שכל תוכנית חישה וכל חומר גלם חיש וכל מערכת 
שההשגחה  כך  מאיתנו  נסתר  לא  יבר  ושום  ולהכוונה  לייעוץ  לאישור,  לפנינו  מובאים  חישה 
לצרף  עלינו  שתמיי  שוכחים,  לא  כמובן  אנו  זאת  עם  ביותר.  המיטבי  באופן  להיעשות  יכולה 
לעבויתנו היומיומית גם תפילה גיולה שלא תארע תקלה על ייינו ושמוצרי החלב כולם יהיו 
ברמת הכשרות הגבוהה והמהוירת ביותר, וכפי שאנו מצהירים ומתחייבים עליהם בפני הציבור.

מן  מהדרין  ברמת  החלב  בכשרות  העוסקים  והרבנים  הבד"צים  את  מעסיקים  נושאים  מספר 
המהדרין:

במצלמות  להשתמש  שלא  שעייף  או  ההשגחה  רמת  שירוג  הינו  במצלמות  השימוש  האם  א. 
להשגחה? עמדתנו הברורה, שאותה אנו מובילים בעולם הכשרות מזה קרוב לעשרים שנה היא, 
שהמצלמות הינן שירוג עצום מבחינת רמת ההשגחה, ובוודאי כיום שאין מה להשוות בין המערכות 
בהן השתמשנו לפני כעשרים שנה לאלו שאנו משתמשים בהם היום. המשגיחים הנעזרים במערכת 
מצלמות משוכללת ואמינה ביותר מצליחים להכפיל את יכולת השגחתם עשרות מונים מעבר למה 
שהם יכולים לעשות ללא שימוש במערכות המשוכללות בהן אנו משתמשים היום. על כן, לדעתנו, 
הסתמכות על מצלמות בהשגחה כיום הינה יתרון והייור גיול שמעלה את רמת ההשגחה בכמה 

וכמה דרגות.

השגחה?  תחת  ניתוחים  שעברו  מפרות  שנחלב  בחלב  משימוש  בהימנעות  הייור  יש  האם  ב. 
מניסיון רב שנים ברור לנו שאיסור גורף על ניתוחים יביא לפגיעה ברמת הכשרות ובשיתוף הפעולה 
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שבין מערכת ההשגחה ובין הרפתנים. לעומת זאת, העובדה שאנו מאפשרים לרופאים ולרפתנים 
לטפל בפרות טיפול כירורגי המחזיר אותם לרפת והם לא נדרשים להוציא פרות טובות שיש להם 
בעיה איתן - מביא לשיתוף פעולה מבורך, שיש לו יתרון וערך רב מבחינה כשרותית. באופן כזה 
ייעשו  שהניתוחים  לכך  להביא  מצליחים  ואנו  בהיחבא  שנעשים  ניתוחים  למנוע  מצליחים  אנו 
בשיטה שאיננה פוגעת באיברים פנימיים ובאופן שאינו מעלה ספקות לגבי כשרות הפרה. ומעל 
לכל, העובדה שהמשגיחים זמינים לכל קריאה של רופא גם בימי שישי וערבי חג וגם בחול המועד 
וגם בשעות מוקדמות מאוד בבוקר מביאה לשיתוף פעולה פורה ולכך שכל ניתוח נעשה בהשגחה 

צמודה מתחילה ועד גמירא - דבר המביא ערך מוסף גבוה ביותר לכשרות החלב.

גם בתחום שמירת השבת בענף החלב זכינו להתקדמות גדולה ומשמעותית.

הדרישה מצד הציבור למוצרי חלב מהדרין הביאה להתקדמות גדולה ומשמעותית בשמירת השבת 
בענף החלב בכלל, וברפתות בפרט. עשרות רפתות שחלבו בעבר תוך כדי חילול שבת, עובדות היום 
זוכים להיות שותפים  וגם  זוכים ליותר חלב מהדרין  וע"י כך אנו גם  באופן מותר ותחת השגחה 

בחיזוק שמירת השבת בארה"ק.

לאחרונה יצא ספר מקיף על כשרות החלב שנכתב ע"י הרב חנוך בלעייר שליט"א, שלמד בעיון את 
כל הנושאים הקשורים בכשרות החלב ודיבר עם רבנים מהשגחות רבות בארץ ובעולם ובין השאר 
כמובן עם חלק גדול מחברי בד"צ ועדת מהדרין תנובה, שהערותיהם ועמדותיהם משוקעים ברבים 
מאוד מדפי הספר. בקובץ שלפנינו נמצא בין השאר סקירה על הספר וכן מאמר מתוך הספר שבו 
דן המחבר בכשרות אלכוהול המופק ממי גבינה, בכשרות מי הגבינה בכלל כמו גם בכשרות תרופות 
המיוצרות מחומרים המופקים ממי גבינה אלו. כמו"כ נמצא בקובץ דיון בין מחבר הספר לדיין הרב 

פנחס פיווא מחברי בד"צ ועדת מהדרין בנושא ההשגחה הנדרשת בתחילת חליבה. 

בד״צ  חברי  ומוצריו.  החלב  לכשרות  הנוגעים  תורניים  בחומרים  וגדוש  מלא  הקובץ  זאת  מלבד 
ועדת מהדרין וצוות הכשרות והמפקחים והיועצים כותבים בנושאים שונים ומגוונים:

יו"ר בד״צ ועדת מהדרין הרב יעקב מאיר שטרן עוסק בהכשרה מחלב נכרי ולפסח ללא המתנה 
מעת לעת, והרב מריכי גרוס יו"ר בי״צ ועית מהירין עוסק בניתוחי פרות ובאפשרות לשימוש 
ערוכים  )קטעים  וייצורה  החמאה  בכשרות  עוסק  אירעי  עמרם  הרב  כזו.  להשגחה  גם  במצלמה 
מספרו על כשרות החלב ומוצריו(, הרב יוב לניאו עוסק בכשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים 
מהם, כאשר לדבריו מגיב הרב יוסף מריכי זילבר מגדולי מומחי הכשרות המשמש כיועץ הועדה 
בעניינים שונים ובעיקר בחומרי גלם ובמערכות ייצור; הרב יוסף מריכי זילבר מבהיר במאמר נפרד 
את סוגיית מערכות הקיטור ודרכי ההתמודדות עם נושאי כשרות הנובעים מהשימוש במערכות 
והרב אליעזר  לייבוש פיווא עוסק בנושא הכשרת מפסטר בעת עשיית חמאה  הרב פנחס  אלו. 
הרב  עוסק בשאלה אם פיסטור החלב דורש בישול ישראל. מפקח בד״צ ועדת מהדרין  הורוביץ 
שלזינגר מרחיב בנושא שאלות הכשרות המתעוררות באריזות נייר ופלסטיק בפסח ובשאר ימות 
כמה  אסף  הגלם  חומרי  נושא  על  תנובה  של  הכשרות  במערכת  האחראי  בורו  יעקב  הרב  השנה. 
מפסקי מערכת הכשרות OU שהינה מערכת הכשרות הגדולה ביותר בעולם בענייני כשרות החלב.

 OU-הקשרים עם מערכות הכשרות בעולם מביאים לקובץ גם מאמר של ראש ארגון הכשרות של ה
הרב מנחם גנאק, שכותב על בישול נכרים בתעשיית המזון והרב אברהם ז'ורוועל מנהל מחלקת 

חומרי הגלם ב-OU שכותב על ייצור גבינת ישראל במפעל מודרני בבעלות נכרים.
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בקובץ מתפרסמים גם מאמרי אורחים. האדמו"ר מקאליב שליט״א שואל שאלה את הרב יצחק 
זילברשטיין שליט״א חתן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנושא פרה שעושה מלאכות בעת החליבה ובקובץ 
מובאת תשובתו של הרב זילברשטיין שליט"א ושל מרן הרב יהודה אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, שאף 
הוא התייחס לשאלה זו. הרב לוי יצחק הלפרין יבלט״א עוסק בשאלה שנדונה כבר בעבר בקובץ 
בנתיב החלב וזו שאלת כשרות החלב בימינו כאשר ידוע שחלק ניכר מהפרות הנשחטות נמצאות 

טריפות לאחר שחיטתן.

שני אורחים נוספים בקובץ הם הרב שמואל דוד רבה של העיר עפולה ובעבר רב קיבוץ ראש צורים 
למשקי  הנוגעים  הלכה  בענייני  רבות  העוסקים  והארץ  התורה  מכון  מרבני  אייגנר  יצחק  והרב 

החקלאות בארץ. שני הרבנים עוסקים בשאלות שונות הנוגעות לתפעול דירים ורפתות בשבת.

כינוס הכשרות  בו אנו עורכים את  ביום  יוצא  הקובץ הנוכחי, השביעי במספר של בנתיב החלב, 
בכינוסים  שנשאלו  לשאלות  מוקדש  בקובץ  חשוב  ומדור  החלב  מוצרי  כשרות  בנושא  השביעי 
קודמים ובקובץ ניתן למצוא תשובות מפורטות לשאלות אלו, שחלקן ניתנו בכינוסים וחלקן, אלו 

שלא הספקנו לענות עליהן בכינוסים, נענים במסגרת קובץ זה.

חג פסח כשר ושמח,

זאב וייטמן - רב תנובה 

ער"פ ה'תשעח
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ביצוע ניתוחי בהמות באופן שלא יאסר החלב
)ההתייחסות להתקדמות הטכנולוגית ושמירת מסורת ההלכה בשלימות( 

א. אין חוששים לטרפות הבהמה בלא שיש ריעותא
ב. שינויים ביולוגיים ואנטומיים

ג. הבעיות בניתוחים השונים
י. השגחה באמצעות מצלמות

ה. חליבה בטכנולוגיה מתחדשת

"ואנשי קודש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" )שמות כב, ל(. הווי אומר; הימנעות מאכילת 
הקדושה,  אצל  שייך  אסורות  מאכלות  ענין  כי  קודש',  'אנשי  של  מציאות  היוצרת  היא  טרפה 

וכדמצינו שהרמב"ם שיבץ הלכות אלו בחלק 'קדושה'.

א. אין חוששים לטרפות הבהמה בלא שיש ריעותא
אף שהיוצא מן הטרפה )כחלב( אסור, כמבואר בשו"ע )יו"ד סי' פא סעיף א(  במקום שאין טעם 
לחשוש, אזלינן בתר רובא שרוב הבהמות כשרות, ואין לחשוש שמא בהמה מסוימת טרפה היא 
שאינן  חומרות  מחמת  אלא  הדין  מן  הטרפות  אין  וכיו"ב,  רבות  סרכות  שיש  ואף  אסור.  וחלבה 
מעיקר דין־תורה וכמבואר בפר"ח )סי' לט סק"ג( וכ"ה בתבואות שור )סי' לט סק"א( שמעיקר 
אנו  שאין  והחומרות,  הספקות  מחמת  אלא  אינו  הטרפות  וריבוי  הן,  כשרות  הבהמות  רוב  הדין 

בקיאים בבדיקה בכמה דברים. 

ויתכן שאין שיעור שישים כנגד  ואף במחלבה, שיש בה חלב מבהמות רבות, ובתוכם אף טרפה, 
החלב האסור, אזלינן בתר רובא והחלב מותר, כמבואר ברמ"א )שם ס"ב( שכשיש שישים בהמות 
החלב  מקום  מכל  טרפה,  של  חלב  גם  בהן  ויש  מטרפות,  עדיין  נבדקו  ולא  חיות  שהן  אף  בעדר, 

מתבטל בהם1. 

ויסוד העניין כבר התבאר בשו"ת משכנות יעקב שבשונה מן הבשר שיש עליו חזקת איסור, על חלב 
הבהמה אין חזקת איסור, ואין לחשוש בו לטרפות כל זמן שאין ריעותא או טעם לחשוש2.

1.  ואף שברמ"א איירי ביש שישים בהמות בעדר יעויי"ש בנו"כ דיסודו דסמכינן אדאו' דבטל ברוב ועיין בט"ז שם )סק"ד( 
שכתב דאף בלא שישים כך הדין. )הערת עורך: ועיין במאמרו של הרב לוי יצחק הלפרין בקובץ זה(.

2.  כי אף שחיוב בדיקת הריאה מכריח שיש לכה"פ כעשרה אחוזי טרפה, שאל"כ לא היה נחשב הדבר בכלל 'מיעוט המצוי' 
לחשוש לו ולחייב בדיקה, מ"מ חזינן שהתירו שתיית החלב בלא בדיקת הבהמה שאינה טרפה, אף שלא הותרה אכילת 
כיוון שהבהמה בחייה  נבדקה(  ולא  רבים אסורה הבהמה מדינא אם אבדה הריאה  )ולדעת  ללא בדיקת הריאות  הבשר 

הרב מריכי גרוס
יו"ר בד"צ ועדת מהדרין תנובה
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כשפרה נצרכת לעבור ניתוח, עשוי להיווצר חשש טרפה. על כן, יש לתת את הדעת כיצד להבטיח 
שלא יגרם לה דבר המטריף, ולא יאסר ַחלבה מחמת כן.

אחר  הנעשה  האסורים  חלקים  ושאר  הנשה  גיד  הדם,  החלב,  ניקור  )מלבד  חיים  בעלי  ניתוחי 
השחיטה( לצורך לימוד נידונו בפחד יצחק הקדמון )ערך תלתא( בענין בדיקת טרפות בקנה הלב 
א-ז(  סעיפים  נו  )סי'  בשו"ע  המבואר  הגידים  צומת  מקום  בירור  ולצורך  ניתוח,  כעין  בו  שעשו 
ובכרתי ופלתי )שם אות ז(. וכן בנודע ביהודה )תנינא סי' כח( שביקש לדעת טיבה של קשקשת 
בדגים. ואפילו  בגמרא )בכורות מה.( שתלמידי רבי ישמעאל עשו כן כדי לדעת את מספר העצמות 

שבאשה.

ב. שינויים ביולוגיים ואנטומים
בהם  יש  אם  היו מטריפים הבהמה,  דברים שבעבר  פי  על  וקביעת מציאות טרפה  בעצם פסיקת 
להכריע כיום, כבר מצינו ע"כ בגמרא )בכורות ג: וע"ז כד:( שבהמה בת שנתיים אינה יולדת אלא רק 
בת שלש, וכתבו התוס' שם שכיום השתנו הזמנים ואף בת שנתיים יולדת. כ"כ מצינו אף שינויים 
בריאת  מצויה  שאינה  מז.(  )חולין  בגמרא  שמבואר  דורדא  כעינוניתא  הבהמה,  בגוף  אנטומיים 
הבהמה, וכיום היא מצויה בכל הבהמות )וכמבואר שם בתוספות(. הוי אומר כי ברור הדבר שחלו 

שינויי הזמן הן במציאות והן בגוף הבהמה. 

)כמבואר  חודש  עשר  משנים  יותר  חיה  שאינה  בכך  שיסודם  אף  טרפה,  לדיני  הנוגע  בכל  אמנם 
בגמרא חולין נז:( כבר התבאר בדברי הרשב"א )שו"ת ח"א סי' צח( שאף אם נמצא טרפות שחיות 
י"ב חודש )ואכן יש מהטרפות שקבעום חז"ל או שהתבארו בשו"ע שאמנם חיות י"ב חודש( מ"מ 

לא נשתנה דינן והרי הן בכלל טרפה.

כתב הרמב"ם )שחיטה פ"י הלכה יב-יג(: "ואין להוסיף על טרפות אלו כלל, שכל שיארע לבהמה או 
לחיה או לעוף, חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים, והסכימו עליהן בתי דיני ישראל, אפשר 
שתחיה ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות. וכן אלו שמנו ואמרו שהן טרפה, אע"פ 
שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו 

חכמים, שנאמר 'על פי התורה אשר יורוך'". 

וכבר התבאר הדבר בדברי החזו"א )יו"ד סי' ה( שטרפות הבהמה נקבעו בב' אלפים של תורה3, והיו 
קביעות הטרפות כפי השגחתו יתברך בזמן ההוא, והמה הטרפות שאסרתן התורה בין בזמן ההוא 
ובין בזמן של הדורות הבאים, ודינם כפי מצבם באותה העת, ואין לנו תורה אחרת אחריהם. לעומת 
זאת, דיני טרפות באדם תלויים ברפואה, ואף דבר שהיה בזמנם בגדר טרפה, אם יאמרו הרופאים 

שיש לו עתה רפואה, אינו בכלל טרפה4.

בחזקת איסור. והארכנו בזה במקו"א ואכ"מ. 
3.  למבואר בגמרא )ע"ז ט.( 'תנא דבי אליהו, ששת אלפים שנה הוי העולם, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים 

ימות המשיח'.
4.  ועל כן אין בדברי הרמב"ם ובדברי הרשב"א הנ"ל שכתב שנשאר דין טרפה אף אם תחיה הבהמה יותר מי"ב חודש לסתור 
לדברי התוס' שהתבאר בהם שיש שינויי זמן או מציאות בבהמה )ואמנם חזינן שהרשב"א בע"ז )כד:( כתב אף הוא כדברי 

התוס' שם(. וע"ע בספר מכתב מאליהו )ח"ד עמ' שלה( באחיעזר )יו"ד סי' טז אות ו( ובאג"מ )יו"ד ח"ג סי' לו(.
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ג. הבעיות בניתוחים השונים
- מצוי במדינות דרום אמריקה, שפעמים מחמת שמקבלת הבהמה מזון לח,  ניתוח ייקור כרס 
הדבר יוצר אצלה גזים וגורם להתנפחות הכרס. הטיפול מתבצע באמצעות נקב ע"י סכין, הגורם 
לפציעה קלה שנסגרת בדקות מועטות, אך משאירה רושם. דבר זה גורם להטרפת הבהמה, אך לא 

נעסוק בניתוח זה שאינו מצוי כאן בארץ.

ניתוח קיסרי - נעשה בדופן הבהמה מעט לפני הירכיים, בשטח של כארבעים ס"מ לרוחב הבהמה 
כלפי מטה. במהלכו מוציאים את הוולד, ויש לחוש בו לטריפה מחמת שנחתכה האם, דהנה בגמרא 
)חולין נד. וסנהדרין לג.( איתא דניטל האם כשרה וכדנפסק בשו"ע )סי' מה ס"א( וברמ"א כתב 
שיש אוסרים בניקב וע"כ יש להחמיר כשאין הפסד מרובה, ובשו"ת שבט הלוי )ח"ב סי' טז( כתב, 
והתיר  מרובה,  הפסד  הוא  אא"כ  להתירו  ולא  כבניקב  להחמיר  יש  האם  מן  מקצת  בנחתך  שאף 

בצירוף שישים כנגדו5.

ניתוח קיבת פרה -  ניתוח מצוי, מתבצע כאשר מתהפכת הקיבה מחמת שנשמטה, ויש לקושרה 
על דופן הבטן כדי שלא תתהפך שוב על ידי תפירת חוט הנקשר )שלא אל עור הקיבה שאם כן היה 
בזה להטריפה כדין קיבה שנקבה אלא( אל חלב הקשתא שעל גבה, שהיא רקמת השומן המגיעה 

עד הקיבה )הקרוי 'אומנטום'( באופן שמרחיקים כשני סנטימטרים מהקיבה.

מגע  ללא  נעשה  הקיבה(  )כולל  הפנימיים  אבריה  בפני  החוצץ  הפרה  של  הפנימי  הקרום  פתיחת 
בהם. מוציאים את הקרום החוצה באמצעות מלקחיים, ורק לאחר מכן תופרים אליו את הקיבה, 
כשבשלב ראשון מחדירים את המחט לֵחלב הקיבה, הנמצא כמעט כולו מחוץ לגוף הבהמה, ובשלב 

שני נעשית הקשירה המצמידה את חלב הקיבה אל דופן כרס הבהמה.

על המנתח לדקדק ולכוון את המחט, אל תוך קשת הקיבה עצמה בקצה עיגולה, במקום שמכוסה 
וטמונה היטב בחלב, ולא יחדיר את המחט מצידו הקדמי של החלב, אלא מצידו האחורי של החלב, 
שיש בו גבול מוחשי בין גבול החלב לגבול הקיבה עצמה. אך כמדומני שדבר זה מכביד מעט על 
ראיית המשגיח העומד מן הצד הקדמי, ואינו רואה אלא את הצד האחורי של משטח החלב, ומ"מ 
כיון שהוא רואה את ראשי המחטים היוצאים למשטח החלב מצידו הקדמי, יכול הוא במיומנותו 
להבחין שלא נגעה הקשירה בקיבה עצמה. ועיקר השגחתו היא להבחין היטב בתנועות ידי הווטרינר 

המנתח, ולבדוק שהעברת המחט היא כלפי מטה לעור הבטן התחתון, מבלי להיתקל באבר אחר. 

רגילה קשה  כי בהסתכלות  לרגע,  ולו  עיניו  יסיר את  לא  הניתוחים,  על  כן, המשגיח המפקח  על 
להבחין בדבר זה, כיון שהגבול החיצוני של סיבוב הקיבה, מגולגל כצינור הנמשך, ושוקע אל תוך 
אם  מבחין  כמו"כ, המשגיח  לחוץ.  מוצאת  כיון שהקיבה  להבחין,  יוכל  היטב  ובעיון  החלב  עומק 

במקרה יש יציאת אויר או פרש מן הקיבה, דבר המוכיח על הימצאות נקב והווי טריפה.   

כ"כ צריך להיזהר בזמן החדרת המחט, שהרופא לא יביא לנקיבת שאר האברים הפנימיים, ואף 
בהוצאת המחט יגן עליה על ידי גומי או בכף ידו.

אמנם מצד ההרדמה המקומית אין לחשוש, כיון שההזרקה נעשית מתחת לעור, וכן מצד מיקום 
הפתיחה עצמה, בחיתוך העור והשרירים בצד הבטן, הנעשית )בד"כ בדופן ימין של הבהמה( בסמוך 
ממש לצלע האחרון, ועכ"פ לא בשליש התחתון בגובה הבהמה כדי לא להגיע לטריפה מחמת יציאת 

5.  ואין בזה החסרון דאין מבטלין איסור לכתחילה דלא חמירא משאר ספק איסור שאין בו דין דאין מבטלין. 
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המעיים והכנסתן שלא כסדרן6 או מחמת טריפה של בשר החופה את רוב הכרס.

כשנעשה הניתוח במקום שהוא בשר החופה את רוב הכרס7, אם נחתך בשיעור טפח הרי הוא טרפה 
כמבואר בשו"ע )סי' מח( והב"ח כתב דטעם הטרפות אינו מצד עצמו אלא מחמת מה שסוף הכרס 
הפנימי להינקב, ומטעם זה מועיל אם עלה קרום מחמת המכה )כמבואר סי' מא ס"ח לגבי ניקב 
הטרפש שאם הוא נקב מפולש הוא טרפה ואם נסרכה בסירכה לצלע כשרה, והש"ך )ס"ק יד( והט"ז 
)סק"ט( כתבו שכיון שאינו טרפה מחמת עצמה מהני ביה קרום שעלה( דלא כדעת הט"ז )בדף 

אחרון( הסובר שטרפות בשר החופה היא טרפות מצד עצמה וכ"ה במשב"ז )שם סק"ה(8.

כמובן, ההשגחה אינה מתירה רק את החלב, אלא גם את אכילת בשר הבהמה, שהרי כשבודקים את 
הבהמה קודם השחיטה ומבחינים בתפרים, או מבחינים בהם בזמן בדיקת פנים, מכשירים אותה 
על פי עדות המשגיח שהניתוח נעשה ללא הטרפת הפרה9. אמנם פיקוחו על החלב קל יותר, שהרי 
לג' הימים אחר שנעשית טרפה כמבואר  )והחשש הוא רק  נותנת חלב,  בהמה טרפה בד"כ אינה 
ביו"ד סי' פא ס"ב( ובלא"ה אין לוקחים חלב מבהמה שנותחה בימים שלאחר מכן, כיון שמעורבת 

בו אנטיביוטיקה. 

זה לא די בנאמנותו של המשגיח שהסתכל היטב על אופן עשיית הניתוח, אלא צריך  מטעם כל 
שידע ויכיר את אברי הבהמה, את הֵחלב את הקיבה ואת האברים שלצידה, ועל כן מן הראוי שיהיה 

כמה וכמה פעמים בבית המטבחים. 

וכבר הארכנו במקו"א, שלמפקח ומשגיח יש נאמנות מדין ע"א שנאמן באיסורים. ואף שבכה"ג 
שאיתחזק איסורא כמו בשחיטה, ואפשר שגם לגבי חשש טרפות, אין נאמנות ע"א מועלת, ובפרט 
שבקל יש חשש לטרפות הבהמה, מ"מ התבאר בדברי הראשונים )גיטין נד וקידושין סו( שהממונה 

על דבר דנינן ליה כאילו הוי הדבר 'בידו' ואכמ"ל.

יטריף  ושלא  לאומנותיה,  מרע  אומן  שאין  לצרף  ניתן  מ"מ  זו,  סברה  פי  על  מתירים  שאיננו  אף 
ביטול  שיעור  בו  ויש  נמוך,  זה  בעניין  הטרפות  אחוז  כלל  ובדרך  במעשיו10.  הבהמה  את  המנתח 

בשישים כדין מין במינו.

י. השגחה באמצעות מצלמות
נידונה בעבר הצעה שמא אין צורך כלל במשגיח, אלא די במצלמה המונחת אצל הרופא, שיוכלו 
לבדוק על ידה בבירור היאך נעשה הניתוח, היכן נכנס עם המחט היאך יצא וכיצד קשר, והוחלט 

6.  ועיין בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד סי' נז(.
7.  לדעת מהר"ם אלשקר )הו"ד בבית לחם יהודה סק"ז( היינו בחופה במצב של הליכה ועמידה ולא בשוכבת או מתהפכת 
)ובש"ך שם סק"ד כתב שכן היא דעת רש"י בחולין נ: אף שאינו במודפס( שלא כרמב"ם )שחיטה פ"ט ה"ה( שסובר שכל 
מקום יכול להגיע להיות כנגד הכרס הרי הוא בכלל בשר החופה )עיין בטור שכתב כלשון רש"י ובשו"ע שהביא כר"מ אמנם 

לא ברירא דאיפליגו ועיין נמי בגר"ז )סוף ח"ו בשו"ת סי' טו((.  
8.  אמנם אף לדבריהם יש לדון עפ"י מש"כ הט"ז )סי' כז משמיה דמהר"י הלוי( שדין זה שאין מועיל קודם העולה מחמת 
מכה, הוא רק בנקב האוסר במשהו, אבל במקום שיש בו שיעור לפסול כדהכא דבעינן טפח מועיל האי קרום )ועיין עוד 

בשבות יעקב יו"ד ח"א סי' נ דנקט הכי שלא כפמ"ג במשב"ז דפליג וע"ע באבני נזר יו"ד סי' סא(.
9.  עכ"פ בתורת 'כשר', ולענין חלק - גלאט אכמ"ל. 

10.  אף שמטעם זה יש לדון בו אף לאידך גיסא, דשמא יטריף בשוגג בלא שהמשגיח יתן דעתו לכך, ולא יאמר זאת כדי 
לא להרע אומנותו, ומ"מ איכא חזקה מעצם התאמצותו למניעת הטרפות ואכמ"ל. לגבי נאמנות המפעל או המשגיח מצד 

החזקה שלא מרע אנפשיה, יעויין בשו"ת משיב דבר )ח"א סי' עא( אם יש לחזקה זו אף בדבר דלא עביד לגלויי.
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על דעת רבני בד״צ ועדת מהדרין שלא לאשר דבר זה בשום אופן, ולא לסמוך על מצלמה מבלי 
משגיח ומפקח, כי מלבד הפירצה שבדבר )שסמכינן על צילום הרופא(, אף יכול להיגרם עי"ז חלילה 
שיבטלו בדיקת פנים לריאות הבהמות, ויסמכו על בדיקת שיקוף )רנטגן( שתראה את הסירכות 
והרירין, שבוודאי אין לסמוך עליה ללא בדיקה11. אך בנוסף למשגיח, הרופא יכול להצמיד מצלמה 

לראשו לפני הניתוח ולאחריו לבדוק אם עשה כדין.

אף שיש בטכנולוגיה מעלות רבות ואפשרויות להוספת הידורים, אין להשתמש בה אלא כשהיא 
לנגד  לדור.  מדור  המקובלת  המסורת  את  לשנות  באה  כשהיא  לא  וחלילה  ומקדמת12,  מסייעת 
עינינו עומדים תדיר דברי החתם סופר )יו"ד סי' ה( שכתב: "ואם נבא להורות על שיקול דעתנו 
ולא נאמין למשמשי חכמים שראו מנהג רבותם, אלא כל אחד ידון על פי שכלו, ישתנה צורת מנעל 
החליצה בכל דור ודור, וסידורי הגיטין וכדו' ח"ו וכן לא יעשה". והזהיר שלא להתחכם על דורות 
קודמים, ולהאמין שהיו להם ידיעת התורה והמציאות האמיתית, כמבואר בסנהדרין )ק.( בתלמיד 
שאמר לרבי יוחנן רבי דרוש ולך נאה לדרוש, כשם שאמרת כך ראיתי. א"ל ריקה אם לא ראית לא 

האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה13.

וכ"כ בשו"ת דברי יואל )או"ח סי' ט( "וזה דרך המתחדשים להתחכם על דורות הקודמים במעטה 
החסידות ר"ל וכל המשנה ידו על התחתונה", פעמים שייכא כל המוסיף גורע, היום יאמר שהוא 
מוסיף ולמחר יגרע14. ובבני יששכר המליץ בזה על הפסוק 'שמרה נפשי כי חסיד אני' )תהלים פו ב( 

דחסידות הוא לפנים משורת הדין, ולכן צריך שמירה שלא יפגע בדין תורה15.   

ה. חליבה בטכנולוגיה מתחישת
ישנה אפשרות לסלק חשש חלב טמא, באופן שתיעשה החליבה על ידי רובוט מיוחד ללא מגע יד 
אנושית כלל, כשכל פרה החשה בצורך להיחלב ניגשת אל הרובוט, והרובוט המכיל זיכרון ממוחשב 
ידי משדר מיוחד המחובר לצווארה או לרגלה, ובשעה  האוגר את נתוני הפרות, מזהה אותה על 
שהיא עונה על הדרישות לחליבה, הוא שולח זרוע שיש בה כוסות יניקה, ומצמיד אותה אל עטיני 
הפרה. באופן זה אין לחוש כלל לחלב טמא, כיון שכוסות היניקה מתאימות אך ורק לעטיני פרה 
ולא לשום יונק אחר, הגדרות המובילות את הפרות לבית החליבה ובחזרה לשדה, מותאמות רק 

11.  ואף שבתרגום יונתן )במדבר יט ג( מבואר, שפרה אדומה שהיתה בזמן משה נבדקה משמונה עשר טרפות, והתבאר 
במפרשים שהיא נבדקה ע"י עמוד הענן, ועפ"י המבואר בתוס' )שבת כב:( שהיה עמוד הענן מאיר וראו על ידו את כל הנמצא 

בתוך החביות, כי ודאי אין לדמות שום מציאות שיקוף בת זמננו לדבר זה.  
12.  כעשיית בתי תפילין שאמצעי המידה המצויים כיום מאפשרים לעשות ריבוע מדויק, או אמצעים טכנולוגיים המאפשרים 
לעשותו ללא חורים ודבקים, דבר שבעבר לא היה ניתן לעשותו באופן כה מושלם. וכיו"ב לגבי סכיני השחיטה העשויים כיום 
מחומרים איכותיים וחזקים יותר באופן שלא היה אפשרי בעבר. וכן  גידולי שדה שהטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת לגדלם 

באופן שלא יהיה בהם חשש חרקים וכיו"ב.
ומופתים  אותות  רבוא  בשישים  כח  אין  בישראל  וזקנות  נשים  מנהג  כי  תיח(  סי'  )ח"א  הרשב"א  בשו"ת  וכמבואר    .13
לדחותם, כי מנהגי ישראל הם למעלה מהטבע. מלבד מה שרבים מן הפרטים נצרכים לשימוש חכמים וכמבואר בדברי רש"י 

)ויקרא יא מז( שכתב 'לא בלבד השונה אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן'.
14.  ומטעם זה אף סמכינן על רוב בהמות שכשרות הם לגבי שתיית החלב וכיו"ב, ולא יעלה על הדעת להחמיר בזה ולאסור 
החלב או אכילת הבשר, מחמת אפשרות הבדיקה המצויה היום לבדיקת הי"ח טרפות ע"י צילום רנטגן, כי מחומרא זו יבא 

לידי חטא )עיין שו"ת משנה הלכות )חלק יא סי' קיד וחלק ב סי' רסה(.
15.  ראה עוד אריכות דברים בשו"ת חבצלת השרון )מהדו"ת סי' יב( שאין לתקן תקנות לזכות הרבים אם לא בבירור קודם 

להיות בטוח שלא יוכל לצמוח שום הפסד ותקלה לדת תוה"ק. וכן בדבריו ביו"ד )סי' צד(.
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לפרות ולא לבהמות אחרות, וישנו רישום מדויק של כמות החלב שנתנה כל פרה, והסך הכולל של 
כמות החלב חייב להתאים לכמות החלב שהצטברה במכלי החליבה. אמנם לא ברור שניתן לסמוך 
על דיוק הרישום וכיו"ב ולכן נצרך משגיח יוצא ונכנס. כששאלתי את מו"ר מרן הגריש"א זיע"א 

בדבר השיב שאפשר להתיר בצירוף דבר אחר עמו ואכמ"ל.

מוכן  האדם  אם  היא,  אסורות  ממאכלות  להינצל  שהדרך  זיע"א,  הרי"ם  החידושי  בדברי  ונסיים 
למסור את נפשו לדבר זה, באופן שאם חלילה עלול הוא להיכשל ואפילו באיסור דרבנן, מוכן הוא 
להסתלק מן העולם ולא לעבור איסור חלילה, וכשמנוי וגמור דבר זה אצלו, ברור שישמרנו הבורא 
שלא יכשל בדבר זה, כמו שמצינו שר"ע היה משתוקק כל ימיו למות על קידוש השם, ובסוף ימיו 
כשהיה בבית האסורים ולא היו בידו די מים,  לא רצה לאכול בלא נטילת ידים, ואמר מוטב אמות 
מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חבריי לאכול בלא נטילה )עירובין כא(. חזינן שאף שהשתוקק 
למות על קידוש השם, אעפ"כ ביקש למות במיתת עצמו, כדי שלא להיכשל ולעבור על נטילת ידים, 

אף שאינה אלא גרמא דגרמא של מאכלות אסורות, וכל שכן באכילת דבר איסור עצמו.



15

בנתיב החלב  ז

כשרות החלב ומוצריו 

חשש תערובת חלב טריפות................................................... 16 הרב לוי יצחק הלפרין 
25 ......................... סדרי בדיקה והשגחה )התכתבות הלכתית( הרב פנחס לייביש פיווא 
כשרות החמאה וייצורה......................................................... 28 הרב עמרם אירעי 
35 ..................................... ייצור גבינה כשרה במפעל של נכרים הרב אברהם יצחק זורוועל 
כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם........................... 38 הרב יוב לניאו 
תגובה למאמר....................................................................... 44 הרב יוסף מריכי זילבר 
תגובת המחבר....................................................................... 45 הרב יוב לניאו 
תגובה למאמר....................................................................... 46 הרב זאב וייטמן 
אלכוהול ממי גבינה............................................................... 47 הרב חנוך בלייער 
51 ............... נספח א: נטילת תרופה העשויה ממי חלב של נכרי                               
52 ............ נספח ב: היתר שתיית חלב ומי חלב מבהמה טהורה                               



16

הרב לוי יצחק הלפרין    

הרב לוי יצחק הלפרין
ראש מכון מדעי טכנולוגי בענייני הלכה

חשש תערובת חלב טריפות1

א. צדדי השאלה
ב. הטעם שלעולם יש רוב כשרות

ג. הוכחה מדברי הרמ"א
י. ראיה נוספת מדין בישול הבשר

ה. ברובא דליתא קמן לא איתחזק איסורא כלל 
ו. דין החלב קיל טפי מדין הבשר

ז. מסקנה

כידוע, לפי הנהוג כיום חולבים את החלב במשקים שיש בכל אחד מהם עשרות או מאות פרות, 
ובמכוני החליבה מתערב יחד החלב של כולן, ולאחר מכן, במחלבות עצמן, מתערב שוב החלב עם 
חלב של משקים אחרים, כך שבכל שקית חלב מעורב חלב של פרות רבות. האם יש לחוש בזאת 
כך, לצרוך חלב שנחלב מפרה אחת  יש מקום להחמיר, בשל  והאם  לתערובת של חלב טריפות? 

בלבד ולא התערב עם חלב של פרות אחרות?

א. צייי השאלה
הנה קיי"ל שחלב של בהמה טריפה אסור, וכמש"נ בשו"ע )יו"ד, סי' פ"א, ס"א(, ואפ"ה חלב של 
בהמה שלא נשחטה ולא נבדקה מותר, ולא חיישינן שמא טריפה היא, דאזלינן בתר רוב בהמות 

שהן בחזקת כשרות.

הבהמות  שרוב  רובא  בתר  דאזלינן  אחת,  מבהמה  שנחלב  חלב  לגבי  רק  זה  שכל  דאפשר  אלא 
בחזקת כשרות, ונקטינן שגם בהמה זו היא מן הרוב וחלבה מותר, משא"כ במקום שמערבים יחד 
חלב של הרבה בהמות, ומבחינה סטטיסטית יש לנו להניח בודאות שבתוך כמות כזו של בהמות 
ישנן גם כמה שהן טריפות, דמהכ"ת דגם בכה"ג אזלינן בתר רובא לומר על כל בהמה ובהמה בפנ"ע 
שהיא מן הרוב כשרות, דמאחר שלפי הנתונים הסטטיסטיים בודאי יש בתוך הבהמות הללו גם 
מן המיעוט טריפות, אולי יש לנו לדון את החלב שמעורב מחלב כולן כחלב שמעורב בו גם חלב 
טריפות, שצריך ששים של חלב היתר כדי לבטלו, כדין תערובת לח בלח שאפי' מין במינו אינו בטל 
אלא בששים, וכמש"נ בשו"ע )שם, סי' צ"ח ס"א(, וכן נתבאר בשו"ע )שם, סי' פ"א ס"ב( לענין חלב 

טריפה שנתערב בחלב כשרות שצריך ששים כנגדו כדי לבטלו.

וייס ובתשובותיו בנושא זה שהובאו שם  זו בקובץ בנתיב החלב ד במאמרו של הרב אשר  1. הערת העורך:  ראה בסוגיה 
ובמאמרו של הרב ארי סט. עמודים 22 עד 39. וראה בקובץ בנתיב החלב ו עמוד 95 סעיף ד. 
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מאחר שודאי שאחוז הטריפות המצוי בבהמות הוא מעבר לאחד מששים,2א"כ אם נתייחס לכל 
כמות הבהמות שמהן מעורב החלב כאילו יש בתוכן גם מיעוט טריפות הרי אין לנו ששים בחלב 

הכשרות כדי לבטל את חלב הטריפות.

נוסף על כך, קיימים נתונים המצביעים על כך שבמקומות מסוימים ששוחטים בהם פרות מבוגרות 
)ולא עגלים( אחוזי הטריפות עלולים להגיע לסביבות ה- 50%, דבר שלכאורה יכול להעמיד בספק 

את ההסתמכות על רוב בהמות כשרות.

ב. הטעם שלעולם יש רוב כשרות
לגבי אחוזי הטריפות - שלעתים הם עולים על אחוזי הכשרות - כבר דנו בזה הפוסקים, והעלו שאין 
לחוש לזה. ועי' בברכ"י )בשיורי ברכה, שם סי' פ"א סק"ו( לגבי גיבון גבינות, שכתב שיש מקומות 
דרוב הבהמות הן טריפות והבודק לא יכשיר א' מעשרה ואפ"ה מגבנין גבינות מחלבן ולא היה אדם 
שערער, ומשום דסמכו על כך דרוב הטריפות אינן מעיקר דין התלמוד, ואיכא נמי כמה טריפות 
דבעו בדיקה ולא בקיאינן בה. וע"ע בפ"ת )שם סק"ד( שהביא בשם שו"ת תפארת צבי )חיו"ד סי' 
ג'( ע"ד שפקפק רב אחד דבמקומו דשכיחי טריפות כמו כשרות איך אפשר לאכול חמאה וחלב, 
דהא במקום זה ליכא רוב כשרות, והשיב לו שיש היתר לזה מתרי טעמי. ועד"ז הביא גם הדרכ"ת 

)שם סקי"ח, בשם כסא אליהו אות א', ובשם ד"ק ריש דיני חלב(, יעויי"ש בדבריו.

ובדומה לזה כתב הפר"ח )שם, סי' ל"ט סק"ג( לענין אם נאבדה הריאה קודם שנבדקה, שהבהמה 
מותרת משום דרוב בהמות בחזקת כשרות הן, דאע"ג דהאידנא ברוב המקומות שכיחי טריפות 
טפי מכשרות מ"מ טעמא דמילתא משום שמחמירין הרבה חומרות שאינם מעיקר דין התלמוד, 
וכן איכא מילי טובא דבעו בדיקה ולא בקיאינן בבדיקה ומטרפינן להו, וכן כמה בהמות דמטרפינן 
להו מחמת ספק, אבל היכא שנאבדה הריאה ודאי אזלינן בתר רובא, שהרי מעיקר הדין כשרות 
הן. וע"ע במש"כ התבו"ש )סי' ל"ט, בשמ"ח ס"א( בעיקר הך דינא דרוב בהמות כשרות הן ואינן 
צריכות בדיקה מי"ח טריפות, דאע"ג דהאידנא חזינן לפעמים שהטריפות הן יותר מהכשרות הוא 
הרוב  הדין  מעיקר  אבל  דברים,  בכמה  בבדיקה  בקיאים  אנו  ושאין  והחומרות  הספיקות  משום 

כשרות הן, ורוב גמור הוא שאפי' לכתחילה סומכין עליו.

סוגי  בכל  אנו מחמירים  הבהמה  דבנוגע לאכילת בשר  הוא, דאע"ג  ברור שיסוד הדברים  ונראה 
נשחטה  שאם  לחומרא,  אזלינן  בפנ"ע  וחומרא  ספק  כל  על  דנים  דכשאנו  משום  היינו  הטריפות 
זה או  נטרפה מחמת  ואנו מסופקים אם היא  ריעותא אחרת  כל  ונמצאה בה סירכא או  הבהמה 
לאו, משום שנחלקו הפוסקים בכגון דא או משום דבעי בדיקה ואנן לא בקיאינן בבדיקה זו וכן 
כל כיו"ב, הרי מספק ומחסרון ידיעה או מחסרון הכרעה נקטינן לחומרא ומטרפינן לה, וכן לגבי 
כל ספק וספק שנולד בכל בהמה. אלא דכל זה בנוגע לכל ספק וספק בפנ"ע, אבל אליבא דאמת 
ידעינן בבירור שלא כל הספיקות הם טריפות, ובודאי שחלק גדול מתוכם או רובם )שמצד חסרון 
הידיעה או ההכרעה אין יודעים ומכירים עתה איזה הם( דינם להקל והן כשרות. וממילא בבואנו 
לדון על כללות הבהמות מצד הנתונים הסטטיסטיים המורים שרוב או מחצית הבהמות נמצאות 
טריפות פשיטא שיש לנו להתחשב גם בכך שלא כל הטריפות הן מעיקר הדין, והרבה מתוכן או רובן 

רובא דליתא קמן של  לנו  ניתוחים שעלולים להטריף אלא לעובדה שיש  נוגע לבעיית  2. הערת העורך: הדיון כאן איננו 
פרות טריפות, כלומר הסטטיסטיקה מורה שבדרך כלל יש אחוז משמעותי של פרות טריפות וממילא בחלב יש מן הסתם 

תערובת של חלב כשר עם חלב טריפות.
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הן כשרות, ובניכוי הבהמות שאנו מחמירים להטריפן אף שמדינא הן כשרות בודאי יש לנו לעולם 
רוב כשרות מכלל כל הבהמות. ואע"פ שלמעשה לא ידעינן איזו מהן הן הכשרות מדינא מ"מ סגי 
בהכי כדי לקבוע רוב כשרות על כללות הבהמות, ואין שום מקום להחמיר בזה מצד החומרות שאנו 

מחמירים למעשה כשאנו דנים על כל ספק וספק בפנ"ע וכנ"ל, ודו"ק היטב.

וא"כ ה"ה בזמננו, שבודאי יש להתייחס בכל המקומות )ואפי' במקום שאחוזי הטריפות של פרות 
מבוגרות נעים בסביבות ה- 50%( לכללות הבהמות כאילו יש מהן רוב כשרות, ואין שום מקום 

לחוש כלל לשתיית חלבן, וכפי הכרעת כל הפוסקים הנ"ל.

יש  סטטיסטית  שמבחינה  בהמות,  הרבה  של  מחלבן  שמעורב  החלב  לגבי  לדון  יש  דאכתי  אלא 
ביניהן גם מיעוט של טריפות, האם דין חלב זה כדין חלב שמעורב בו חלב טריפה שצריך ששים 

כנגדו מחלב היתר כדי לבטלו )וכנ"ל באות א'(.

ג. הוכחה מיברי הרמ"א
אמנם נראה דממקום שבאנו גופא יש להוכיח בראיה ברורה שלא חששו הפוסקים לתערובת של 
חלב שנחלב מהרבה בהמות אפי' במקום שמבחינה סטטיסטית יש להניח שבודאי יש בין אותן 
בהמות גם אחוז מסויים של טריפות שהוא יותר מאחד בששים. דהנה בשו"ע )שם, סי' פ"א ס"ב( 
כתב המחבר לענין גבינות שנעשו מחלב בהמה שנשחטה אח"כ ונמצאה טריפה, שאם ידוע שנטרפה 
קודם שחלבו אותה הרי כל הגבינות שנעשו מחלבה אסורות. וע"ז כתב עוד: "ואם היתה בעדר עם 
בהמות אחרות ונתערב חלבה עם חלב האחרות הולכים בו אחר שיעור ששים". והרמ"א שם הוסיף 
ע"ז: "הגה, ואם יש ששים בהמות בעדר ולא ידעינן בודאי שחלב מן הטריפה הוא יותר מחלב אחת 

האחרות אמרינן מסתמא דאיכא ששים ומותר )סברת עצמו(", עכ"ל.

בהמות  ששים  של  חלב  בתוך  מתבטל  ודאית  טריפה  של  שחלב  הרמ"א,  מדברי  להדיא  ומבואר 
דרוב  סמכינן  מ"מ  עדיין  נבדקו  שלא  דאע"ג  סק"ו(  )שם  הש"ך  וכמש"כ  נבדקו,  שלא  אחרות 
בהמות בחזקת כשרות הן, ומבטלינן בששים ומתייחסים לכל הבהמות ככשרות אף על פי שבוודאי 

כשיישחטו יימצאו חלק מהן טריפות.

והנה נפסק בשו"ע )שם, סי' ל"ט ס"א( שא"צ לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם חוץ מן הריאה 
שצריך לבודקה אם יש בה סירכה, וכמש"כ הש"ך )שם סק"ב( שהריאה עלולה ליטרף מפני הסירכות 
ושאר טריפות דשכיחי בה. ומקור ד"ז הוא בדברי רש"י )חולין דף י"ב ע"א, ד"ה פסח( שכתב בתו"ד 
וז"ל: "אלא ודאי הל"מ הוא דסמכינן ארובא אפי' היכא דאפשר, א"נ אחרי רבים להטות וכו', ואהא 
מלתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טריפות, ונקובת הריאה משום דשכיח בה ריעותא בדקינן" וכו', 

עכ"ל. וכמו שציינו בבאה"ג )שם אות א'( ובביאור הגר"א )שם סק"א(.

ונראה פשוט דהא דנקטינן שהריאה שכיחי בה ריעותות וטריפות ומשו"ה הצריכוה בדיקה היינו 
שהן לכה"פ בגדר של מיעוט המצוי. וע"ד שנפסק בשו"ע )שם, סי' פ"ד ס"ח( לענין בדיקת תולעים, 
שכל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים אסור לאוכלם ללא בדיקה, וכתב ע"ז הרמ"א 
שם: "ולא מהני בהם אם בדק הרוב אלא צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט דשכיח". וכמש"כ הש"ך 
)שם סקכ"ח( וז"ל: "וכל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב, ודומה לבדיקת הריאה בר"ס ל"ט, 
שהוא מיעוט המצוי ואין סומכין המקצת על בדיקת הרוב" וכו'. ומקור הדברים בדברי הרשב"א 
)בחידושיו למס' חולין דף נ"ח ע"א, ובתורת הבית, ב"ג ש"ג בסופו, ובשו"ת ח"א, סי' רע"ד( והר"ן 
)חולין פ"ג, בדף י"ט ע"א מדפי הרי"ף( שכתבו שהצריכו בדיקה לפירות שמצוי בהם תולעים אע"פ 
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שהוא מיעוט, ומשום דלמיעוט המצוי חששו כענין שחששו לסירכות הריאה. וכ"ה גם לשון התבו"ש 
)סי' ל"ט, בשמ"ח ס"א( לגבי טריפות הריאה, שהואיל והוא מיעוט המצוי גזרו חז"ל לבדוק אחר 

כל טריפות שבה.

ותרתי אני בלבי( שכתב להוכיח ששיעור של מיעוט  י"ז, ד"ה  )חיו"ד סי'  ויעויין בשו"ת משכנ"י 
להיות  פירות  "המניח  ע"א(:  ל"א  דף  )גיטין  דתנן  מהא  לעשרה,  אחד  הוא  בדיקה  הטעון  המצוי 
מפריש עליהן תרו"מ וכו', ר"י אומר בשלשה פרקים בודקין את היין" וכו', ופירש"י )שם(: "בודקין 
את היין, שהניחו להיות מפריש עליו צריך לבודקו שמא החמיץ ואין תורמין מן החומץ על היין". 
תרומה  עליה  להפריש  החבית  את  בודק  "היה  ע"א(:  ע"ט  דף  )קידושין  דתניא  מהא  משמע  וכן 
והולך" וכו', ופירש"י )שם(: "היה בודק את החבית, תמיד שלא תחמיץ, והניח אותה החבית להיות 
מפריש עליה והולך, כלומר להיות סומך עליה בהפרשת תרומותיו" וכו'. דמבואר מזה, שחבית של 
יין שמפרישין עליה תרו"מ צריכה בדיקה מפעם לפעם כדי לראות שלא החמיץ היין. והלא שיעור 
היינות שעלולים להחמיץ הוא אחד לעשרה, וכמו שעולה מהא דתנן )ב"ב דף צ"ג ע"ב( שהמוכר 
מרתף של יין לחבירו מקבל עליו עשר קוססות למאה, וכפי' הרשב"ם )שם( דסתם מאה חביות 
אורחייהו בעשר קוססות ומחיל איניש. וא"כ מדחיישינן לענין חבית של יין שמפרישין עליה תרו"מ 
שמא החמיץ היין והצריכוהו בדיקה חזינן דמיעוט של אחד לעשרה חשיב כמיעוט המצוי להצריך 

בדיקה. 

ומעתה נמצא דמדהצריכו בדיקת הריאה מוכח לכאורה ששיעור טריפות הריאה הוא לכה"פ אחד 
לעשרה, דמחמת שיעור זה דינו כמיעוט המצוי הטעון בדיקה. ואפשר ששיעור הטריפות שבריאה 
הוא גם למעלה מזה, וכמו שמצינו בדברי הפוסקים שהיו זמנים ומקומות שרוב הבהמות או חציין 
ויעויין בזה גם בשאג"א )סי' ס"ד(,  עכ"פ היו טריפות, וכפי שהבאנו לעיל )באות ב'( מדבריהם. 
שדן לגבי שחיטת בהמה ביו"ט במקומות אלו בשנים הללו שלאחר בדיקות הריאה מתברר שכמות 
הטריפות שווה לכמות הכשרות. ואע"פ שכבר נתבאר לעיל )שם( דנקטינן שלעולם יש רוב בהמות 
יודעים בבירור שחלק גדול או רובן של הטריפות שהן רק מצד ספיקות או  כשרות משום שאנו 
חומרות הן כשרות מדינא, אבל מ"מ מסתברא לפי"ז דגם הטריפות מדינא הן עכ"פ למעלה מעשרה 

אחוז מכלל הבהמות.

ובפרט שאם נוסיף ונצרף לכמות הטריפות המצויה בד"כ לאחר בדיקות הריאה גם את שיעור שאר 
הי"ח טריפות העלולות להמצא בבהמה הרי שמבחינה סטטיסטית בודאי שאחוז הטריפות הוא 
למעלה מעשרה. שכן אע"פ ששיעורו של אף אחד מסוגי הטריפות הללו אינו מגיע לעשרה אחוז, 
דאל"ה היה גם הוא טעון בדיקה, אבל מ"מ בצירוף כל אחוזי הטריפות של כל אחד מהם )שלגבי 
כ"א בפנ"ע הם פחות מעשרה אחוז, שהוא בגדר מיעוט שאינו מצוי שאינו טעון בדיקה( יש לנו 
ומעבר  רבות הוא מעל  להניח מבחינה סטטיסטית ששיעור הטריפות המצוי בכמות של בהמות 

לעשרה אחוז.

ועכ"פ שיעור טריפות של אחד לעשרה בודאי יש לנו מבחינה סטטיסטית בכל כמות של בהמות 
מחמת טריפות הריאה דשכיחי בה, וא"כ מתוך ששים בהמות יש לנו להניח שלכה"פ שש מתוכן הן 
בחזקת טריפות, ואפ"ה נתבאר בדברי הרמ"א שאם נתערב חלב של טריפה ודאית בתוך חלב של 
ששים בהמות אחרות, הרי לא זו בלבד שאין החלב נאסר מחמת חלבן של ששת הבהמות הטריפות 
לכאורה המעורבות בו, אלא שכולן מצטרפות להשלים לשיעור ששים של חלב היתר כדי לבטל את 

חלב הטריפה הוודאית שנתערב בהן.
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הרי לנו, דמאחר דידעינן שרוב בהמות כשרות הן מותר לשתות את חלבן אפי' באופן שנתערב חלב 
מהרבה בהמות ומבחינה סטטיסטית יש להניח שבוודאי מעורב שם גם חלב טריפות בשיעור שאין 

בחלב הכשרות ששים כנגדו כדי לבטלו.

וכך עולה מסתימת דברי הפוסקים, שדנו בכמה מקומות לגבי שכיחות טריפות הריאה בבהמות, 
וכפי שהזכרנו לעיל )באות ב'( שהיו זמנים ומקומות ששיעור הבהמות הטריפות עלה על שיעור 
הבהמות הכשרות, או שהיו מחצה על מחצה, ובפרט מתו"ד אלו שדנו בזה בנוגע לחלבן של הבהמות 
הללו והגבינה הנעשית מהן, ואפ"ה לא חשו כלל להזכיר שיש להזהר עכ"פ שלא לערב חלב מכמה 
בהמות באופן שיש להניח בודאות שיש ביניהן גם טריפות, ולא העירו כלום ע"ד המחבר והרמ"א 

בשו"ע שהזכרנו לעיל, דמבואר מדבריהם שאפשר לערב חלב של כו"כ בהמות.

י. ראיה נוספת מיין בישול הבשר
וגם לענין הבשר עצמו לא נזכר כלל בדברי הפוסקים שיש להזהר שלא לבשל יחד בשר של כמה 

בהמות באופן שיש להניח שיש ביניהן גם טריפות ואין ששים כנגדן.

דהנה לגבי חתיכה של איסור שנתערבה בחתיכות אחרות של היתר שהן מין במינה נפסק בשו"ע 
)שם, סי' ק"ט ס"א(: "חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין במינה יבש ביבש 
)דהיינו שאין נבלל והאיסור עומד בעצמו אלא שנתערב ואינו מכירו( )ב"י בשם תשובת הרשב"א 
יאכל  לא  אבל  עצמה,  בפני  אחת  כל  אחד  אדם  לאכלן  ומותר  בטיל  בתרי  חד  וסה"ת(  והרמב"ן 
הגה, וכן יש לנהוג לכתחילה" וכו'.  שלשתם יחד, ויש מי שאוסר לאכלם אדם אחד אפילו זא"ז, 
ועוד נפסק בשו"ע )שם ס"ב(: "יבש ביבש שנתבטל חד בתרי אם בשלן כולן כאחד ואפי' לאכול 
כל א' בפני עצמו אסור אם אין ששים, מפני שהרוטב בנותן טעם ונבלע בחתיכות וכו', הגה, וי"א 
דאם נודע התערובת קודם שנתבשלו ביחד הכל שרי, דאין חוזרין ונאסרים מאחר שנתבטל ביבש 
)טור בשם הרא"ש, ור' ירוחם בשם התוספות, וכתב שכן עיקר(, ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי 
המקילין ולהתיר". ועי' בפר"ת )שם סק"ה( דכולהו אחרונים קיימי בסברת הרשב"א דבכל ענין 
אסור לבשלן יחד, וכמש"כ המחבר, ואין לזוז ממנו. וע"ע בדרכ"ת )שם ס"ק ס"ט( שהביא בשם יד 
יהודה )בסי' ע' בפיה"א סק"י, ובסי' ק"ט בפיה"א סקי"ג( שכתב דהעיקר לדינא דלא אמרינן בשום 

גווני שנהפך האיסור להיות היתר אפי' כשנודע התערובת קודם שנתבשלו.

מן  הרבה  כדעת  שפסק  הריאה,  טריפות  לגבי  ס"ב(  ל"ט  סי'  )שם,  בשו"ע  המחבר  בדברי  ויעויין 
)שם  הש"ך  וכמש"כ  באכילה,  הבהמה  מותרת  שנבדקה  קודם  הריאה  נאבדה  שאם  הראשונים 
סק"ז( דהיינו משום שרוב בהמות בחזקת כשרות הן. וכן נקטו להלכה הפר"ח )שם סק"ד( והפר"ת 
יש להתיר,  גדול  וגם הרמ"א שם שהביא שיש מחמירין בזה מודה שבמקום הפסד  )שם סק"ג(. 

יעויי"ש בדבריו.

במקום  להזהר  צריך  היה  סטטיסטית  מבחינה  טריפות  של  לתערובת  לחוש  באנו  אם  ולכאורה 
שנשחטו כמה בהמות ונאבדו ריאותיהן קודם שנבדקו ומבחינה סטטיסטית יש להניח שבודאי 
יש בתוכן גם טריפות שלא לבשל את בשר כולן, וכדין חתיכה של איסור שנתערבה בחתיכות של 
היתר ואין בהן ששים כנגדה כדי לבטלה, שלפ"ד המחבר אם בשלן כאחד אסור לאוכלן אפי' כ"א 
בפנ"ע, וגם הרמ"א שהביא דעת הרא"ש דס"ל שאם נודע התערובת קודם שנתבשלו מותר כתב 
שאין לסמוך ע"ז אלא רק במקום הפסד, ועוד שבמקום שרק לאחר הבישול נתברר הדבר שבישלו 
בקדירה אחת בשר של כו"כ בהמות )דהיינו בנדו"ד שנודע התערובת רק לאחר שנתבשלו( כו"ע 
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מודו שאין להתיר בשום אופן. ולא מצינו בדברי הפוסקים מי שהעיר ועורר ע"ז לגבי דין נאבדה 
הריאה.

ויתר על כן, דהא לעולם גם בבהמות שנבדקו ריאותיהן ונמצאו כשרות עדיין יש מקום לחוש לי"ח 
טריפות אחרות, אלא שאינן טעונות בדיקה מטריפות הללו משום שכל אחת מהן אינה שכיחה 
והיא פחות משיעור מיעוט המצוי ולא חיישינן לה, ואזלינן בתר רוב בהמות שהן בחזקת כשרות, 
אבל מ"מ לכשנצרף את כל אפשרויות הטריפות הללו הרי בודאי שמתוך כללות כל הבהמות יש 
ומבחינה  ג'(,  )באות  לעיל  שכתבנו  וע"ד  הריאה,  טריפות  מלבד  טריפות  של  מסויימים  אחוזים 
סטטיסטית ניתן לכאורה לקבוע בודאות שמתוך כמות מסויימת של בהמות שנבדקו ריאותיהן 
ונמצאו כשרות עדיין יש בתוכן גם מיעוט טריפות אחרות בשיעור שהוא למעלה מאחד מששים מן 
הבהמות הכשרות, ואפ"ה לא ראינו ולא שמענו מעולם ולא מצינו מי שעורר על כך שאסור לבשל 
)ולפ"ד הרמ"א אם לא נודע התערובת עד שנתבשלו, או אפי' אם נודע קודם לכן ושלא במקום 

הפסד( בקדירה אחת כו"כ חתיכות של בשר שנלקחו מכמות כזו של בהמות.

מכל האמור מוכח לכאורה דבכ"מ דסמכינן על רוב בהמות כשרות אין בזה שום חילוק אם אנו 
הרבה  של  כמות  על  דנים  שאנו  או  הרוב כשרות,  מן  שהיא  ונקטינן  בלבד,  אחת  בהמה  על  דנים 
בהמות שמבחינה סטטיסטית יש ביניהן למעלה מאחד מששים מן המיעוט טריפות, דגם בכה"ג 

איכא למימר שכולן מן הרוב כשרות.

ה. ברובא יליתא קמן לא איתחזק איסורא כלל
שבמקום  אמרינן  ולא  בכה"ג,  גם  רובא  בתר  אזלינן  באמת  מה  מפני  בעי,  טעמא  דאכתי  אלא 
שאוכלים בשר או שותים חלב שמעורב מהרבה בהמות, באופן שמבחינה סטטיסטית יש להניח 
שבודאי יש ביניהן גם מיעוט טריפות, הרי דינם כדין חתיכות בשר היתר שמעורבות בהן חתיכות 

של איסור וכדין חלב של היתר שנתערב בו חלב איסור.

והנה איתא בגמ' )חולין דף י"א ע"א(: "מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא, מנלן דכתיב 
אחרי רבים להטות, רובא דאיתא קמן כגון ט' חנויות וסנהדרין לא קא מיבעיא לן, כי קא מיבעיא 
לן רובא דליתיה קמן כגון קטן וקטנה מנלן" וכו'. ומייתי התם בסוגיית הגמ' כו"כ הוכחות למילף 
מינייהו דאזלינן בתר רובא. ובסוף הסוגיא איתא )שם ע"ב(: "א"ר אשי אמריתא לשמעתא קמיה 
דלא  היכא  אפשר  דאפשר  היכא  ודלמא  וא"ל  שימי,  דרב  קמיה  כהנא  רב  לה  ואמרי  כהנא,  דרב 
אפשר לא אפשר, דאלת"ה לר"מ דחייש למיעוטא ה"נ דלא אכיל בישרא, וכ"ת ה"נ, פסח וקדשים 
מאי איכא למימר, אלא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר, ה"נ היכא דאפשר אפשר 
ודאי  "אלא  וז"ל:  בא"ד(  פסח,  ד"ה  ע"א,  י"ב  )בדף  ופירש"י  ע"כ.  אפשר",  לא  אפשר  דלא  היכא 
הלל"מ הוא דסמכינן ארובא אפי' היכא דאפשר, א"נ אחרי רבים להטות משמע בין רובא דאיתיה 
קמן בין רובא דליתיה קמן, דמאי שנא האי מהאי, ואהא מילתא סמכינן ולא בדקינן כל י"ח טרפות, 

ונקובת הריאה משום דשכיח בה ריעותא בדקינן" וכו', עכ"ל.

וצ"ב בכל עיקר הסוגיא, דמעיקרא קס"ד דא"א למילף רובא דליתא קמן מאחרי רבים להטות, 
דלא שמעינן מהתם רק רובא דאיתא קמן, ואין לדמות לזה גם רובא דליתא קמן, ואילו למסקנת 
הסוגיא קיי"ל דאחרי רבים להטות משמע בין רובא דאיתא קמן ובין רובא דליתא קמן, וכפירש"י 

שם, ומעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר.



22

הרב לוי יצחק הלפרין    

ונראה בזה, דמעיקרא קס"ד דמאחרי רבים להטות שמעינן דאזלינן בתר רובא רק במקום שהרוב 
לפנינו ואנו יודעים בודאות שמתוך אלו שאנו דנים עליהם יש כאן רוב, כמו בתשע חנויות, דידעינן 
בבירור שכולן מוכרות בשר שחוטה ורק אחת מוכרת בשר נבלה, או בסנהדרין, שידוע לנו שיש 
ומשום דבכה"ג  ליכא למילף מהך קרא,  רובא דליתא קמן  רוב מחייבים, משא"כ  רוב מזכים או 
על  מסתמכים  שאנו  וקטנה,  בקטן  וכגון  סטטיסטיים,  נתונים  ע"י  רק  נקבעה  הרוב  מציאות  כל 
זו  זה או בשעה  רוב קטנים דעלמא אינם סריסים, אבל מ"מ אפשר דהשתא במקום  כך שבד"כ 
כולם הם מן המיעוט דוקא. אבל במסקנת הסוגיא ס"ל איפכא, דאדרבה רובא דליתא קמן עדיפא 
מרובא דאיתא קמן, דברובא דאיתא קמן יש לנו לפנינו בודאות גם מן המיעוט, וכגון בתשע חנויות, 
שידועים  בסנהדרין,  או  איסורא,  ואיתחזק  נבלה  בשר  שמוכרת  אחת  חנות  גם  שם  יש  שבודאי 
נתונים  לנו גם המיעוט שמחייבים או המיעוט שמזכים, משא"כ ברובא דליתא קמן שנקבע ע"י 
סטטיסטיים אין לנו כלל לפנינו מיעוט שסותר לרוב, דלא איתחזק איסורא כלל, ואין הרוב צריך 
ומה"ט מסקינן  רבים להטות.  נכלל בכלל אחרי  זה  וא"כ פשיטא שגם  כנגד חזקת איסור,  לברר 
דברובא דליתא קמן אפי' היכא דאפשר לברורי סמכינן ארובא וא"צ לברר, ורק בטריפות הריאה 
מדברי  שעולה  וכמו  מדרבנן,  אלא  זה  ואין  ריעותות,  בה  דשכיחי  משום  בדיקה  להצריך  החמירו 
הראשונים שהובאו בב"י )שם, ר"ס ל"ט(, וכמבואר בדברי הש"ך )שם סק"ג וסק"ח( והפר"ח )שם 

סק"א(.

ואח"כ מצאתי שכבר נתבאר כן בשו"ת חת"ס )חאהע"ז ח"ב, סי' קמ"ז(, וז"ל שם: "וצ"ל לפי מה 
שהארכתי בכמה מקומות, דליתא קמן, נהי בתחילה קאמרינן בפ"ק דחולין תינח רובא דאיתא 
קמן, ר"ל דאתחזק רוב התירא קמן, רובא דליתא קמן, כגון קטן וקטנה, דלא אתחזק רוב התירא 
קמן, אלא כך מנהג העולם רובא דעלמא אינן סריסים ואיילוניות, אבל לא אתחזק רוב התירא קמן, 
דאפשר דכל קטן וקטנה דהאי דרא כולם סריסים, א"כ מנ"ל דאזלינן בתר האי רובא, דמבואר מזה 
לפי הס"ד דרובא דליתא קמן גריע מרובא דאיתא קמן, מ"מ היינו להס"ד דפריך מנ"ל, אבל לפי 
המסקנא דהל"מ היא דאזלינן אפי' ברובא דליתא קמן שוב עדיף ליתא קמן מדאיתא קמן, דאיתא 
קמן עכ"פ אית כאן לפנינו מיעוט הסותר לרוב, ואפשר שיזדמן לפנינו מן המיעוט המוחזק לפנינו 
ומעורב בין הרוב, אלא שגז"ה הוא דאזלינן בתר רובא, וארוב כזה כ' שטמ"ק פ"ק דב"מ בשם תוס' 
הרא"ש בסוגיא דקפץ א' מן המנויין לתוכו דהוה רק ספיקא אלא רחמנא התירו, אבל רובא דליתא 
קמן אין כאן שום חזקת איסור, דאפשר כל הקטנים בדור הזה כולם בני אולודי אין גם א' מהם 
סריס, ואין כאן אפי' ספק, וסברא זו בהר"ן פ"ק דביצה גבי ספנא מארעא ע"ש בד"ה ודוקא דאיכא 
בהדה יע"ש", עכ"ל. וכ"כ החת"ס בקצרה גם בחידושין )חולין מהדו"ק, דף י"א ע"ב, ד"ה ובזבחים 

ר"פ התערובת( יעויי"ש.

י"ג ע"ב, בסוגיא דראוה מדברת(, שכתב  ועד"ז נתבאר גם בדו"ח רעק"א )ח"ב, חי' כתובות, דף 
בתו"ד: "וזה הסברא י"ל ג"כ לענין הרוב, ולחלק בענין הרוב שטבע עולם כן, כמו רוב מצויים, או 
רוב בהמות כשרות וכדומה, בזה הוי רוב מעליא, משא"כ ברוב פסולין וכדומה, דגם המיעוט לפנינו, 
רק דגזה"כ לומר דכל דפריש, ופשיטא דאין סברא לומר דהוא מהפסול יותר מהכשר, רק דהתורה 

אמרה לתלות ברוב" וכו'. וע"ע בשערי יושר )שער ג' פ"א( מש"כ בזה.

דלפי"ז איכא למימר בנדו"ד, דהיינו טעמא נמי שאין דין רוב בהמות כשרות משתנה אפי' בשעה 
מבחינה  בתוכן  המעורב  טריפות  למיעוט  לחוש  לנו  ואין  בהמות,  הרבה  על  לדון  באים  שאנו 
סטטיסטית, ומשום דבכה"ג מעולם לא איתחזק איסורא, דהא ברובא דליתא קמן עסקינן, שאין 
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לנו בפנינו שום מיעוט ידוע של טריפות, דמחמת הנתונים הסטטיסטיים גרידא לא חלה מעולם 
חזקת איסור על אף אחת מהבהמות, ומצד נתוני הרוב אין שום סתירה לומר שכולן כשרות הן ואין 
ביניהן טריפות כלל, ולפיכך גם בבואנו לדון על הרבה בהמות לענין אכילת בשרן או שתיית חלבן 

שפיר אמרינן על כולן דזיל בתר רובא שהן בחזקת כשרות.

ו. יין החלב קיל טפי מיין הבשר
מדין  טפי  קיל  טריפות  חשש  ספק  בהן  שיש  מבהמות  שנחלב  חלב  שתיית  דין  דעיקר  ובפרט 
אכילת בשר הבהמות ללא בדיקה, וכפי שנתבאר בשו"ת משכנ"י )שם, ד"ה ומה שהקשה מעכ"ת(, 
שנתפשטה  טריפה  חשש  בדיקת  חיוב  לגבי  אפרים  הבית  בעל  הגאון  עם  בארוכה  שם  שנתווכח 
בימיהם, ולדעתו יש להחמיר בה משום שחשש זה הוא בכלל מיעוט המצוי שטעון בדיקה, ובתו"ד 
כתב להוכיח שיש לחלק בין היתר שתיית החלב להיתר אכילת הבשר, שאין לדמותם זל"ז וא"א 

להוכיח מהיתר החלב על היתר הבשר.

ונחוש  וז"ל שם: "ומה שהקשה מעכ"ת, שאם באנו לחוש אף אנו נוסיף לחוש פן יצא מגדר רוב 
לחלב ולגבינות כו', נפלאתי מאד, ומה יעשה כת"ר לרבותיו של רש"י ז"ל וכל גדולי צרפת שהחמירו 
בנאבדה הריאה, והשיב רש"י ז"ל אתמול אכלנו מחלבה כו', והמה לא חשו לכך. ועיין חי' רשב"א 
כל  עכ"פ  ז"ל.  דבריו  על  הקשה  והרשב"א  ע"ש,  כו'  הוא  חידוש  דחלב  ע"ז  הלוי  ר"י  תשו'  שכתב 
הגדולים המחמירים לא חשו לקושיא זו. ובאמת הדבר מוכרח לחלק בזה, דאל"כ למה לא מוכחינן 
דחייש  לר"מ  וגם  ברורה,  הוכחה  שהוא  באכילה,  חלב  דשרינן  ממה  רובא  בתר  דאזלינן  בגמרא 
למיעוטא הו"ל לאקשויי היכי אכול חלבא. אלא ודאי שיש חילוק בין היתר חלב לבשר, וכדברי 
רבותיו של רש"י ז"ל. וגם יש ליתן טעם שהחלב בחזקת היתר עומד יותר מן הבשר שעכ"פ בחיים 

אסור כאבר מן החי".

ועוד כתב שם בהמשך דבריו )בד"ה ובהג"א(: "ובהג"א ביצה כתב במקום שמצוי הטריפות כמו 
לא  ואעפ"כ  בעלמא,  מחומרא  ולא  הדין  מן  בטריפות  דמיירי  וצ"ל  ביו"ט,  לשחוט  אין  הכשירות 
שאין  וע"כ  בש"ע,  בדברי האחרונים  גם  הדבר  הובא  ולאוסרו,  ההוא  במקום  לחלב  שחשו  מצינו 

להחמיר בחלב כמו בבשר" וכו'.

בהמות  מהרבה  בשר  חלקי  יחד  לבשל  לאסור  חשו  לא  בהמות  בשר  לגבי  שאם  פשוט,  דלפי"ז 
קודם  ריאותיהן  שנאבדו  באופן  וכגון  טריפות,  גם  ביניהן  שיש  להניח  יש  סטטיסטית  שמבחינה 
שנבדקו, או מכמות כזו של בהמות שלפי הנתונים הסטטיסטיים אפשר לקבוע שיש בתוכן גם שאר 
טריפות מי"ח טריפות שאינן נבדקות, וע"ד שנתבאר לעיל )באות ד'(, הרי כ"ש שלגבי שתיית חלב 
המעורב מחלב של הרבה בהמות אין לחוש לזה, שהרי דין החלב קיל טפי מדין הבשר וכמבואר. 
וגם לפי מה שהעלינו לעיל )באות ה'( די"ל דברובא דליתא קמן דלא איתחזק איסורא אזלינן בתר 
רובא אפי' בשעה שאנו דנים על הרבה בהמות, ואנו סומכים על כך שאפשר שכולן מן הרוב כשרות, 
הרי שלגבי החלב בודאי איכא למימר הכי, שהרי החלב בחזקת היתר עומד יותר מן הבשר, וכמש"כ 

המשכנ"י.

ולאור כל האמור נראה ברור, שאין כל בית מיחוש בשתיית חלב המעורב מחלבן של הרבה בהמות, 
ואין שום מקום להחמיר לשתות יוקא חלב שנחלב מבהמה אחת ולא נתערב בחלב אחר. ילעולם 
סמכינן על כך שרוב בהמות בחזקת כשרות, ולכל ענין אזלינן בתר הך רובא, בין כשאנו ינים רק 
על בהמה אחת ובין כשאנו ינים על הרבה בהמות. ולא הצריכו חכמים בייקה רק במקום מיעוט 
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וכגון בדיקת הריאה לאחר שנשחטה הבהמה, או בדיקת תולעים  והיכא דאפשר לברורי,  המצוי 
בפירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים וכיו"ב. אבל לגבי חששות שאינן בגדר מיעוט המצוי )כגון 
בדיקת כל שאר הי"ח טריפות מלבד טריפות הריאה( לא הצריכו בדיקה. וה"ה נמי דכל היכא דא"א 
לברורי אזלינן בתר רובא אפי' לגבי חששות שהם בגדר מיעוט המצוי, ומה"ט מותר לשתות חלב 
בהמה אע"פ שלא נבדקה ריאתה, ולענין זה לא חיישינן שמא היא טריפת הריאה. וכשם שאין אנו 
מחמירים לבדוק את כל שאר הי"ח טריפות )שלכאורה לפמשנ"ת אפשר שיש מקום להחמיר בזה 
יותר מאשר לגבי החלב, ועי' בדרכ"ת )סי' ל"ט סק"א( לענין הרוצה להחמיר על עצמו לבדוק גם 
אחר שאר טריפות שאינן טעונות בדיקה מעיקר הדין(, וכן אין אנו מחמירים שלא לשתות חלב 
שנחלב מבהמה אחת, ולא חיישינן שמא היא טריפה, כך מותר לכתחילה גם לשתות חלב שמעורב 

מחלבן של הרבה בהמות וכמשנ"ת.

ז. מסקנה
מותר לשתות את החלב ללא כל חשש, ואין כל מקום להחמיר לצרוך חלב שנחלב מפרה אחת 

בלבי ולא התערב עם חלב פרות אחרות.
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הרב פנחס לייביש פיווא
בד"צ מחזיקי הדת בעלזא

חבר בד״צ ועדת מהדרין

סירי בייקה והשגחה
)התכתבות הלכתית עם הרב חנוך בלייער, מחבר "חלב ישראל כהלכתו"(

אל מע"כ הרה"ג מורה"ר חנוך בלייער שליט"א
מח"ס החשוב "חלב ישראל כהלכתו"

אחדשה"ט כראוי וכיאות

מכתבך קיבלתי ואני מבקש סליחה על איחור התשובה.
וזה לשון שאלתכם:

רציתי לשאול חוות דעת רומעכ"ת שליט"א על קושיא שעלתה בדעתי והיא: 

במשך הלימוד של הסוגיות של חלב והמסתעף, נשארתי בעצם בצ"ע על קושיא אחת, והוא, זה 
שמבואר בסוגיא ומובא גם להלכה, שאם אין לעכו"ם דבר טמא בעדרו אז מהני מה שישראל עומד 
בחוץ במקום שאינו יכול לראות החליבה ממקום עמידתו, ואם יש לו דבר טמא בעדרו, אז בעינן 
שבמקום עמידתו מבחוץ יכול אם ירצה לראות וכו'. ובפשטות הדברים, כל שיש דבר טמא בעדרו, 
הפירוש הוא, אם יש לו בהמות טמאות בעדרו, וכל שיודעים שאין לו, אפשר לעמוד בחוץ. ולכן 
ארון,  כל  ובתוך  הרפת  של  ופינה  פינה  בכל  הגוי,  בבית  חמץ"  "בדיקת  לעשות  צריך  אם  בשאלה 
לראות אולי שם באיזה מקום חלב טמא להשתמש בו. התשובה היא, דלא בעינן מאחר שלא מצינו 

כן בפוסקים ובגמרא, כי אם "בתוך עדרו" והיינו לבדוק עדרו, אם יש בהמות טמאות או לא.

החליבה,  בתחילת  ישראל,  חלב  בעשיית  החשובים  הדברים  על  בחזרתי  לי,  נתקשה  היום  אולם 
)ומקורם  הפוסקים  בדברי  מצינו  כלים,  בדיקת  להצדיק  הדבר  ובטעם  וכו',  וכו'  הכלים  ובדיקת 
מדברי הראשונים( תרי טעמא: א. שמא נשאר צחצוחי חלב מהחליבה הקודמת, חלב עכו"ם מאחר 
החלב  עם  מעורב  שיהיה  בכדי  טמא  חלב  הכלי  בתחתית  שם  שמא  ב.  השגחה;  עליו  היתה  שלא 
)הכשר( הבא אחר כך. ולהך טעמא )טעם ב( נמצא שצריך לחוש שהחביא בתוך ביתו בקבוק חלב 
טמא, ולכן יש לו מה לשים בתחתית הכלי, דלאוקים שאיירי דווקא שיש לו דבר טמא בעדרו, הוא 
דחוק מאוד. ומנא למדין חששא זו, ואם יש לחוש לזה, צ"ע קושיתינו לעיל, דבכדי לוודא שאין 
לו דבר טמא בעדרו, יצטרכו לעשות בדיקה גמורה בכל פינה ופינה של הרפת? ותו, זה שמאשרים 
עמידתו בחוץ על אף שמשם אינו יכול לראות החליבה, משא"כ ביש לו דבר טמא בעדרו שצריך 
בעדרו,  טמא  דבר  לו  שאין  דבמקום  הוא  החילוק  עמידתו,  ממקום  החליבה  לראות  בידו  להיות 
החשש הוא רק שילך לחוץ ויחזור עם החלב הטמא, ולכן אין צריך לראות החליבה כי על זה אין 
חשש, משא"כ צריך לשמור הכניסות ויציאות של מקום החליבה, כי רק על זה יש חשש, וביש דבר 
טמא בעדרו, דהחשש הוא על החליבה גופא מאחר שיש לו בהמות טמאות בעדרו, אז צריך להיות 
בידו לראות החליבה. ולפי הנ"ל, דיש חשש שמא החביא בתוך ביתו חלב טמא, לא יהיה חילוק בין 
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יש לו בהמה טמאה או לא, דאף באין לו בהמה טמאה, עדיין צריך לראות החליבה מאחר שיש חשש 
על עירוב חלב טמא ממה שהחביא בביתו, וצ"ע בכל זה.

ונראה בזה לומר  בזה בפשטות שכיון שכאשר הישראל עומד יראה מה שהנכרי עושה הוא מירתת 
לערב איזה דבר או לעשות שום פעולה שיודע שאסור לישראל שקונה החלב ולמה יקלקל הגוי 
לעצמו אם יהודי יתפוס אותו מערב . אך כאשר יש לו דבר טמא בעדרו יש להגוי סיבה וכדאי לקחת 

סיכון ולערב חלב הטמא ברגע שהיהודי יושב ולא רואה ומקווה שהיהודי לא יתפוס אותו.

וכעין זה שמעתי בעצמי מהגוים בעלי הרפתות בגרמניה שיש להם גם סוסים, ואמרו לי מה אתה 
חושב כאשר הסוסה יש לה חלב, אחר שנולד סוס , ובדרך כלל הסוס הצעיר שותה חלב אמו אך אם 
מוכרים הולד הצעיר והסוסה מצטערת מחמת החלב וחייבים לחלוב החלב שלא יצטער , ואף שלא 
יוצא הרבה חלב רק 3 או 4 ליטר , מכל מקום איננו רוצים לשפוך החלב ואף שלא שוה רק כמה יורו 

ולא יותר אין שום סיבה לזרוק החלב רק מערבים חלב הסוסה לתוך חלב הפרה

יצר גדול לערב חלב ההוא לתוך חלב הפרה וכדאי לו  ולכן כאשר יש לו דבר טמא בעדרו יש לו 
הסיכון, משא"כ כשאין לו דבר טמא בעדרו אחן לו שום סיבה ולא מרוויח כלום מזה 

ועוד שאלתם וז"ל:
)יו"ד סימן קט"ו( להלכות חלב  באיזה שלב של החליבה נשתנה החלב מהלכות חלב עכו"ם 
המופקד ביד גוי )שם סימן קי"ח( והנפק"מ , שאם הוא מצד ההלכות שבסימן קי"ח יש מקום 
, למשל אם לא ירוויח מהחלפה וכו' , משא"כ מצד חלב עכו"ם שנגזרה  להקל בכמה אופנים 

בגזירת חז"ל נאסרה בכל מקום אף אם אין חשש ע"כ.

או  עכו"ם  ביד  המופקד  ישראל  בחלב  מדובר  קי"ח  בסימן  הלא   , שאלתכם  הבנתי  לא  באמת 
שהעכו"ם יש לו מפעל לעשיית גבינה ועושה הגבינה מחלב ישראל והיהודי השאיר חותם הכשרות 
ביד העכו"ם , וכיון שהחלב נחלב בכשרות ויש על זה חזקת כשרות ונשאר בחזקתו ככשר עד שיהיה 
סיבה לחשוש שהגוי החליפו , משא"כ בחלב עכו"ם שנחלב ללא ראיית ישראל נאסר במניין אין 

בזה חזקת כשרות כלל ואפילו כאשר אין להגוי שום סיבה לערב חלב טמא אסור
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שוב כתב אלי הרב בלייער שליט"א 
וז"ל במה שכתבתם באות א.  קשה לי הלא מצינו, לגבי ההלכה של בדיקת הכלים לפני החליבה, 
חלב  צחצוחי  נשאר  שמא  א.  טעמא,  תרי  הראשונים(  בדברי  הוא  )ומקורם  הפוסקים  בדברי 
מהחליבה הקודמת , חלב עכו"ם מאחר שלא היה על זה השגחה . ב. שמא יש בתחתית הכלי חלב 
טמא שיתערב עם החלב הכשר הבא אח"כ. ולהך טעמא )טעם ב'( נמצא שצריך לחוש שהחביא 
, דלאוקים שאיירי דווקא  ולכן יש לו חלב טמא להכניס להמיכל  בתוך ביתו בקבוק חלב טמא, 
כשיש דבר טמא בעדרו , הוא דחוק מאוד , ואם כן מהו הקולא כשאין דבר טמא בעדרו הלא חייבים 

לעשות בדיקה יפה כבדיקת חמץ גם בביתו לראות שאין לו בשום מקום חלב טמא להביא ע"כ.

אני עונה בקיצור נמרץ ואי"ה כשיהיה לי פנאי אאריך יותר.

כל בסיס של ההשגחה בחליבה של ישראל עומד בחוץ וגם של ישראל יוצא ונכנס הוא "חזקה" 
דהיינו דאחר שיש לנו חזקה שהכל כשר, קל להעמיד החזקה

ניקח לדוגמא ז' נקיים שהם מדאורייתא שהאשה עושה ב' בדיקות ביום ועל זה סומכים ואומרים 
בוודאות שלא ראתה כל הז' ולכאורה למה לא נצטרך מוך דחוק כל ז' ימים כי לוודא במאה אחוז 
שלא ראתה, והתירוץ הוא דכיון שיש לנו "חזקה" שמעיינה סתום ורק שהתורה חייבה לבדוק שלא 

קרה שינוי בחזקתה די לנו בבדיקות כל שהוא.

כל  על  יותר  הרבה  ומחמירים  ובסדקים  בחורין  טהרה  הפסק  צריכה  החזקה  "לייצר"  כדי  אבל 
שאלה, והסיבה דכדאי "לעשות" חזקה צריך בדיקה יסודי, אבל כדי "להחזיק" החזקה די בבדיקה 

כל שהוא.

צריך  זה   ועל  "לייצר" חזקת כשרות  חייבים  אנו  לפני החליבה  הוא בחליבה, כאשר מתחלים  כן 
בדיקה יסודי שהכלים ריקים ואין שם חלב טמא - אפילו כשהוא רק חשש רחוק מאוד, ואחר שיש 

לנו חזקה די בבדיקה קלה של יוצא ונכנס ומשמר בחוץ.

וכן הוא ברפת, באמת אין חוששים על חשש רחוק שיביא מתוך ביתו ורק לפני פעם הראשון בודק 
להחזיק  רק  צריך  ומאז  הרפת  על  כשרות  חזקת  ועושה  בעדרו  טמא  דבר  שאין  מגעת  שידו  כפי 

החזקה ובזה די בבדיקה קלה של משמר מבחוץ.

פינחס ליבוש פדווא
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כשרות החמאה וייצורה1

א. חמאה וחובצה 
ב. טעם המתירים והאוסרים

ג. חמאה מבושלת
י. הלכה ומנהג המקום

ה. כלים שנתבשלה בהם חמאת גוי וכן אם נתערבה חמאת גוי בחמאת היתר
ו. כשרות החמאה בימינו

א. חמאה וחובצה
החמאה היא שומן החלב שעובד עד להתמצקות ע"י חביצה. בייצור ביתי אפשר להעמיד את החלב 
לאחר החליבה עד שהשמנת נפרדת וצפה על גבי החלב. בשלב זה, קולטים את השמנת ומנערים 
השמנת  מפרדה,  ע"י  מהחלב  השומן  מופרד  תעשייתי  בייצור  לחמאה.  נהפכת  שהיא  עד  אותה 

עוברת פסטור ולאחר מכן חביצה במחבצה תעשייתית. 

סיבוב  באמצעות  אחיד  לגוש  מתלכד  זעירות  בכדוריות  המפוזר  השומן  בו  תהליך  היא  החביצה 
מי חובצה הם המים המופרשים מהשמנת  וניעור השמנת בתוך המחבצה שהיא מיכל מסתובב. 

לאחר הפיכתה לחמאה.

יכולה  חמאה  חלב!  ליטר  בכ-25  צורך  יש  שומן  אחוז   80 מעל  שמכילה  חמאה  ק"ג  לקבל  כדי 
להשתמר במשך חודשים ארוכים בקירור ובהקפאה.

ב. טעם המתירים והאוסרים
טעם המתירים: חז"ל לא גזרו על חמאה שנעשתה ע"י גוי אלא על חלב בעין ועל גבינות, ולתערובת 
חלב טמא אין לחוש, שחלב טמא אינו עומד ואי אפשר לעשות ממנו חמאה2, ואיסור גבינת גויים 
הוא מפני שמעמידים אותה בעור קיבת נבלה וטעם זה לא שייך בחמאה, לפי שאינה צריכה העמדה 

בעור הקיבה3. וכן אין לחוש בחמאה לגילוי.

בה  שנישאר  החלב  צחצוחי  מפני  אסרוה  מהגאונים  שמקצת  כתב  הרמב"ם  האוסרים:  טעם 

1. הערת העורך:  קטעים ערוכים מהפרק העוסק בכשרות החמאה מספרו של הרב עמרם אדרעי "מוצרי החלב וכשרותם".
2.  עי' רמב"ם פ"ג מהמ"א הלט"ו ומאירי חולין קטז: ד"ה חמאה, ושע"ד שם בטעם בני בבל, ואפילו אם היה מעורב בו חלב 

טמא, הרי נפרד ממנו, ואין החמאה אלא מן הטהור )שע"ד שם(.
3.  או"ה שם דין א.

הרב עמרם אירעי
חבר בד"צ ועדת מהדרין
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אין  בחמאה  שהרי  חלב,  צחצוחי  בלא  אפשר  לגבינה  בניגוד  שבחמאה  סבורים  )כשהמתירים 
היה בדעת הנכרי  )ואולי  בו חלב בהמה טמאה5  עירבו  ובכל חלב שלהם חוששים שמא  גומות4( 
מתחילה לשתות החלב כמו שהוא, ועירב בתוכו מעט חלב מבהמה טמאה, ואחר כך עשה מהשומן 
חמאה6(, וכן כתב הטור, וכן משמע מהרבה אחרונים שמלפנים נהגו במקומות רבים לאסור חמאת 
גויים7 והיא בכלל גזירת הגבינה8, וכל שכן חמאה שהיא לחה ואינה עומדת לגמרי כגבינה, שיש 
לחוש בה יותר9. וכן אמרו שיש לחוש לגילוי אף בחמאה10. ויש שכתבו שהטעם הוא משום בשולי-
גויים11, שמרתיחים החלב ועושים ממנו חמאה12. ויש מן הראשונים שגורסים בירושלמי שאיסור 
חמאת גוי הוא בכלל שמנה-עשר-דבר שגזרו תלמידי שמאי והלל13, ולדעה זו חמאת גוי אסורה אף 
במקום שאין לחוש משום דבר איסור, שלא חלקו חכמים בגזירתם, כדרך שאמרו בגבינת גויים14. 

לטעם שאמרו שאיסור החמאה הוא משום צחצוחי חלב, כתבו ראשונים שאין אומרים שהאיסור 
יבטל ברוב, שהרי הקום שבחמאה אינו מעורב עם החמאה כדי שיבטל במיעוטו. ואף על פי שבכל 
בחמאה  אבל  לבדו,  ניכר  שאינו  לפי  זה  הרי  מעורב,  שאינו  אפילו  בהיתר  מתבטל  איסור  מקום 
האיסור ניכר אלא שאי אפשר לבררו15. או להיפך: שכיון שאפשר להפריש הקום מן החמאה, הרי 
גזירת חכמים  ולא תהיה  לנו,  ונאסור הקום, לא ישמעו  נתיר החמאה  כל החמאה אסורה, שאם 
הראשונים  מן  ויש  לכתחילה17.  כך  על  לסמוך  אין  אבל  בטל,  בדיעבד  שדווקא  או:  מתקיימת16, 
שפירשו הטעם שאינו בטל, לפי שבאיסורים אלה לא הלכו חכמים אחר נתינת טעם, כדי להתרחק 
האיסור  כל  נפרד  החמאה  שכשעושה  פי  על  שאף  שהוסיף,  הראשונים  מן  ויש  גויים18.  מאיסורי 

4.  תשו' ר"ת שם; או"ה שם. ועי' הגהות ר"פ לסמ"ק סי' רכג וחמאה אין בה שום גומות הלכך אין בה שום איסור, וצ"ב אם 
כוונתו שאין לחוש לגילוי או לצחצוחי חלב. ועי' תשב"ץ שם שכ' הטעם שבדורות הללו לא חששו לגילוי.

ומשום  כו'  רואהו  ישראל  ואין  גוי  גוי אסור מפני חלב שחלבו  ובני א"י אומרים שחמאת  ועי' שע"ד שם  5.  רמב"ם שם. 
תערובות חלב טמא. ועי' הגהות רמ"י בעיטור שם אות ש.

6.  העיטור ח"ב שער א; מרדכי ע"ז סי' תתכו; שערי דורא סי' עח בשם ר"א מטוך; המנהיג סי' קלד; תשב"ץ ח"ג סי' י. והוא 
מן חילוקי הדינים שבין בני בבל ובין בני ארץ ישראל. עי' בערוה"ש סי' קט"ו סע' כ"ב. 

7.  וכך כתב בערוך השלחן קטו סע' כ"ז וכ"כ בשו"ת צ"צ יו"ד סי' ע"ה "שנתפשט המנהג להחמיר בכל מדינתנו" וע"ע בב"ח 
בסוף הסימן.

8.  מאירי ע"ז עמ' 113. ועי' באור הגר"א ס"ק יז שהגאונים נחלקו אם טעם איסור גבינה הוא מפני שמעמידים כו' או משום 
צחצוחי חלב.

9.  שו"ת הרשב"א ח"א סי' קי. ועי' פר"ת ס"ק ח שמטעם זה כ' הרמב"ם הטעם של צחצוחי חלב אע"פ שבגבינת גויים אינו 
סובר טעם זה.

10.  המנהיג שם.
11.  שע"ד שם בטעם בני א"י, ודחה שהרי נאכל כמות שהוא חי.

12.  הגהות מהרש"ל בשע"ד שם.
13.  סמ"ג לאוין קלב בשם ס' העתים שגורס כן בירושלמי שבת פ"א ה"ב וגבינותיהם וחמאותיהם, ושלא נמצא כן בירושלמי 
שלפנינו, הובא בהגמ"י שם אות ל, ובשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' י ובב"י יו"ד קטו, וכ"כ בהמנהיג שם בשם ירושלמי ע"ז פ"ב, 
ובאו"ה שם כ' שבבבלי אינה מי"ח דבר. ועי' תשב"ץ שם שגרסא משובשת היא בירושלמי. ועי' ירושלמי כפשוטו שבת שם, 

וע"ע שמנה עשר דבר.
14.  מנחת יעקב לתו"ח סי' עח ס"ק ה.

15.  כ"מ וב"י ביו"ד קטו בתירוץ קו' הרשב"א בתוה"א בית ג שער ו, וכעי"ז במאירי חולין קטז ב, ועי' מאירי ע"ז עמ' 114.
16.  מ"מ שם, עי"ש ובלח"מ ובכנה"ג הגב"י ס"ק מ. ועי' ישועות יעקב ס"ק ז שפי' הטעם שהרי אפשר להפריד האיסור על 

ידי בישול.
17. ב"ח שם.

18.  הרשב"א בתוה"א שם; מ"מ שם.
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ממנה, ואין לחמאה גומות שיישארו בה צחצוחי החלב, מכל מקום אף החלב עצמו שממנו נעשית 
האיסורים,  בכל  הוא  הדין  שהרי  ועוד  לעולם19,  באיסורו  ונשאר  חכמים  מגזירת  נאסר  החמאה 

אפשר לסחטו אסור20. 

ג. חמאה מבושלת
יש סוברים שאם לקח חמאה מן הגוי ובישלה עד שהלכו להם צחצוחי החלב - היינו שניתכו על 
ידי האש ולא נשארו בה כלל21 - הרי זו מותרת, שאם תאמר נתערבו עמה ונתבשלו כולם, בטלו 
במיעוטם22. ואף לכתחילה מותר לעשות כן, אף על פי שאין מבטלים איסור לכתחילה, שהרי אינו 
ודאי אין מבטלים, אבל  ועוד שדווקא איסור  עליו היתר, אלא שממסמס את האיסור23,  מוסיף 
כאן הרי זה ספק, ושמא אין בחמאה גזירת חכמים שיחשב הספק כודאי כמו בגבינה24, או שהרי 
זה ספק-ספקא, שמא לא נתערב כאן חלב טמא, ואף אם נתערב שמא לא נשאר ממנו כלום, ואם 
נשאר שמא ניתך על ידי האש25, אלא שמכל מקום אין נכון לכתחילה לקחת חמאה מן הגוי כדי 
לבטל האיסור26. וכתב מרן הב"י שגם לכתחילה מותר לבשל את החמאה ואין בכך משום מבטל 
ממנו  ליהנות  ולא  האיסור  את  לכלות  כוונתו  שכל  לכתחילה,  איסור  מבטל  נקרא  ואינו  איסור 
ולאוכלו כשאר ביטול איסור, אלא אדרבא להסירו וכך לתקן החמאה והוי כמו הגעלה וליבון שלא 
נקרא מבטל איסור אלא מתקן את הכלי, לכן לא שייך כאן חשש משום מבטל איסור לכתחילה ואף 
לכתחילה מותר לבשלה27. ואפילו לדעת הסוברים שגבינה או חמאה שעשה אותה ישראל מחלב 
גוי אסורה אף על ידי בישול, הרי זה לפי שגזרו על חלב גוי ולא חילקו בגזירתם, אבל על חמאה לא 

גזרו28. 

ויש מן הראשונים שהתירוה אף בלא בישול29, אלא שבאופן זה יש סוברים שאינה מותרת אלא 
לחוש  אין  שאז   - יום30  שלשים  לאחר  שכתבו  ויש   - ימים  ארבעה  לאחר  היינו  יבשה,  כשהיא 
לתערובת נסיוב החלב, אלא שאם יודע בודאי שלא נתערב בה נסיוב החלב מותרת מיד, ואף אם 
יש ספק בדבר, הרי ספק דרבנן להקל31, ויש סוברים שאף אם יש בה נסיוב החלב מותרת, שאין 

19.  או"ה שם דין ב.
20. שם.

21.  כ"מ וב"י שם בד' הרמב"ם.
22.  רמב"ם שם הט"ז יראה לי כו'.

23.  או"ה שם; כ"מ שם; ש"ך ס"ק כח.
24.  או"ה שם. ובתו"ח סי' עח ודילמא אין כאן איסור כלל.

25.  כ"מ וב"י שם. ועי' ט"ז ס"ק יב. ועי' ישועות יעקב ס"ק ז שאף אם נשאר קצת נתברר שא״א להפרידו וממילא בטל. 
26. ט"ז שם.

27.  וכ"כ הפר"ח או' כ"ג וע"ע בש"ך סקכ"ח. ובכה"ח ס"ק מ"ג כתב בשם הזב"צ או' ל"ב שבעיר בגדאד נהגו היתר בחמאה 
של גויים ואין פוצה פה בדבר, וכהוראת הרמב"ם ומר"ן ז"ל, מיהו מי שהוא יר"ש אין לאכול חמאה עד שיבשלה וכמ"ש 
הרמב"ם ומר"ן ז"ל, וכן אנן בדידן מעת שעמדנו על דעתנו נהגנו שאין לאכול החמאה בלי בישול, וכן ראוי לנהוג עכ"ד. אך 
בחכ"א כלל ס"ז בסוס"ט כתב שבמדינתו נהגו איסור בחמאה, וא"כ אין היתר אפי' ע"י בישול, שדווקא במקום שאין מנהג 

קבוע סמכינן על הרמב"ם שמתיר לבשל עכ"ל.

28.  כ"מ וב"י וב"ח וט"ז שם, ועי' ש"ך ס"ק כח.
29.  ר"פ בהגהות לסמ"ק סי' רכג; טור שם בשמו. ועי' להלן בשם ר"ת, ובלח"מ שם שאף הרמב"ם לא הצריך בישול אלא לד' 

האוסרים ועי' מאירי עבודה זרה לה ב: ואנו נוהגים להקל בחמאה בכל עניין.
30. או"ה שם.

31.  תשו' ר"ת, הובאה בשע"ד שם ובל"ו שערים למהרא"י שער כז ובב"י בשם הג"מ, והוא בתשו' מיימוניות למאכ"א אות 
ותשב"ץ לתלמיד  ב"ב סי' קצג  ובתשו' מהר"ם  ר"ת,  ע"פ הוראת  ע"ז סי' תתכו, שבצרפת אוכלים אותה  ועי' מרדכי  טו, 



31

בנתיב החלב  ז

נסיוב החלב מצוי אלא מחלב טהור32. 

הראשונים  מן  יש  חלב,  אכילת  לצורך  הגוי  חלבו  החמאה  ממנו  שנעשית  החלב  אם  מקום  ומכל 
אין  מספק  אבל  לחמאה,  כשנמלך  בו  מקילים  אין  שוב  גוי,  חלב  משום  שנאסר  שכיון  הסוברים 

חוששים שמא נעשה כך33. 

ויש מן הראשונים החולקים על כל הנ"ל וסוברים שכל האיסורים הנוהגים בגבינת גויים נוהגים 
הדבר  מכוער  כמה  ונתמעט,  האיסור  שהלך  פי  על  שאף  אסורה,  בישלה  אם  ואף  גוי,  בחמאת 
שנסתלק ממנו חשש איסור מפני ביטולו ברוב34. ועוד, שכאמור איסורים אלה הלכו בהם להחמיר, 
להתרחק מאיסורי גויים, ואין להם תקנה לעולם35. ויש שהוסיף שלא אמרו חלב טמא אינו עומד 
אלא לעניין שיקפה וייעשה קשה כעין גבינה, אבל אפשר שנקפה קצת ונתעבה ונתערב עם שאר 

החלב36. 

י. הלכה ומנהג המקום
חמאה שנעשתה ע"י גוי מחלב בהמה טהורה אין מוחין לאנשי מקום שנוהגים בה היתר37. וכן פסק 
נוהגים איסור  ויש מקומות שנהגו להחמיר ולאסרה. ובמקום שרוב בני המקום  בטור ובשו"ע38. 
וכן  כמנהגה40.  ומדינה  מדינה  כל  בזה  לעשות  הניחו  הקדמונים  ורבותינו  לשנות39.  אין  בחמאה, 
כתבו הפוסקים שהולכים אחר המנהג41, ובמקום שאין מנהג, אם בישלה עד שהלכו צחצוחי החלב, 
מותרת42 אף לכתחילה43. ויש שסובר שאף במקום שנהגו איסור, מותרת על ידי בישול44. ומותר 
לאוכלה גם אם בישלה גוי, ואין לאוסרה מחמת כליהם שמבשלים בהם איסור, שסתם כלי גוי אינו 
בן יומו ואינו אוסר45. ויש אומרים שבמקומות שנהגו בה איסור, אסור לאוכלה אפילו אם נתבשלה 
)כן משמע מלשון שו"ע שם, והנה הפר"ח שם השיג עליו דמשמע ברמב"ם שאפילו במקום שנוהגים 

מהר"ם סי' שנד וארחות חיים ח"ב סי' עב בשם ר"ת ור"ח שמתירים.
32.  שע"ד שם; או"ה שם. וכן יש שהקפידו על המחמירים שלא לאכלה, שכן אמרו: כשם שאסור להתיר את האסור, כך אסור 

לאסור את המותר )תשו' ר"ת שבתשו' מיימוניות שם ובב"י שם, בשם ירוש'. ועי' ירוש' תרומות סופ"ה וש"נ(.
33.  מרדכי שם בשם ר"ת, הובא באו"ה שם ופי' הכוונה ע"פ ד' ר"ת שהובא לעיל, שכיון שחולב לאכילה יש לחוש שיערב חלב 
 טמא; שע"ד שם ואין לחוש כו'. ועי' ד"מ אבל ברמ"א לא הביאו, ובשו"ת אבני נזר יו"ד סי' קג שנ' שהרמ"א אינו סובר כן להלכה.

הערת העורך: שלא כמו בגבינה כל חמאה מיוצרת מחלב שנחלב לאכילה ואין חמאה המיוצרת מחלב הנחלב מראש לחמאה 
כי החמאה מיוצרת משומן החלב והחלב עצמו משמש לאכילה. 

34.  הראב"ד בהשגות שם הובא במ"מ; הרשב"א בתוה"א שם וטור בשמו. ועי' תשב"ץ ח"ג סי' י בד' הרמב"ם, שהרי רצו בגמ' 
להתיר חלב גוי ע"י תיקון אלא שלא מצאו לו תיקון, עי' לעיל: באין חשש לחלב טמא.

35.  הרשב"א שם ובתשו' ח"א סי' קי.
36.  שו"ת רדב"ז ח"ו ב"א רצא, עי"ש שהעידו לו שראו חמאה מחלב גמלים ושאין זו סותר קבלת חז"ל. ועי' פר"ת ס"ק ח 

ששמע שמערבים חלב טמא בטהור ועושים ממנו חמאה ע"י אומנות.
37.  כך פסק הרמב"ם פ"ג מהמ"א הלט"ו.

38.  יו"ד סי' קט"ו סע' ג'.
39.  שו"ע שם וכ"כ הרמב"ם 

40.  או"ח שם דין ג.
41.  שו"ע שם ורמ"א, ועי' תו"ח סי' עח. ועי' פר"ח ס"ק כא שרוב העולם נוהגים בו היתר.

42.  שו"ע שם. ועי' תשב"ץ שם וסי' רנח שבמקום שנהגו היתר מותרת אף בפסח.
43.  רמ"א שם. ועי' שו"ת נוב"ת יו"ד סי' סו אם מועילה הדחה.

44.  פר"ח ס"ק כב, שהרי הרמב"ם התיר ע"י בישול אף לד' האוסרים, ועי' פר"ת שם שדחה.
45. רמ"א שם.
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איסור מותר לבשלה46(.

במקומות  כשנעשית  אלא  כן  נהגו  שלא  ראשונים  כתבו  גוי,  בחמאת  היתר  שנהגו  במקום  אף 
שיש להם מרעה של בהמות הרבה ואין עוסקים שם אלא בחלב ובמיני חלב ואין מערבים אותה 
בכלי בשר, אבל אם נעשית במקומות שאין רוב בהמות במקום אחד ומאספים החלב מעט מעט 
בבתיהם, ואין נזהרים מלערב בה איסור ומשתמשים בקערות של איסור, נהגו שלא לאכלה כלל47, 
ואף  אותה48.  שאוכל  מי  כל  מנדים  בֵחלב,  אותה  שמזייפים  ממקומות  להביאה  משהתחילו  וכן 

במקום ובאופן שנהגו היתר, המחמיר תבוא עליו ברכה49. 

במקום חדש שאין שם מנהג קבוע בזה, יש שכתבו שהולכים לפי רוב בני המקום, שאם רוב אנשי 
העיר באו ממקום שנהגו לאסור חמאת גויים, יש לה דין של מקום שנהגו לאסור ואסור לכל בני 

העיר לאכול חמאת גויים, ואם רובא באו ממקום שנהגו להקל בה מותרת50. 

ואפילו  גויים למקום שאוכלים אותה, אוכל שם עמהם,  מי שהלך ממקום שאין אוכלים חמאת 
שדעתו לחזור למקום שנהגו בה איסור, אוכל עמהם, משא"כ בשאר איסורים51, דמה שאוכלים 
כאן  עושים  היו  ואילו  בעולם,  חשש  בלא  עושים אותה בהכשר  דשם  משום  במקום ההוא  אותה 
כמוהם היו ג"כ אוכלים אותה52. ויש שכתבו הטעם לפי שהוא איסור קל53, או לפי שאף במקום 

שנהגו איסור לא קיבלו עליהם אלא במקומם54. 

ההולך ממקום שאוכלים שם חמאת גוי למקום שנוהגים בה איסור, אין צריך לומר שאסור עמהם55, 
ואפילו שעושים אותה במקום זה בהכשר בלא חשש, אלא שהחמירו על עצמם, אסור עמהם, כדין 
ואסור להביאה  נהגו בהם איסור, שאי אתה רשאי להתירם בפניהם56  ואחרים  דברים המותרים 
עמו ולאוכלה במקום שנוהגים בה איסור, אם לא שיש בה היכר שהיא ממקומות המותרים57. ויש 
אוסרים אפילו שיש בה היכר, שמאחר שמחלוקת הגאונים היא, אפשר שבמקום זה נהגו כדעת 

46.  ועי' בנו"ב מה"ת יו"ד סי' ס"ו שיישב את דברי מרן השו"ע. והרשב"א חולק ואוסר ע"פ דינא דגמרא אפי' ע"י בישול, וכן 
הוא דעת הראב"ד כפי מש"כ מרן בב"י, ולכן חשש מרן הב"י לדעת הראב"ד והרשב"א במקום שמנהג לאסור ולא סמך על 

היתר של הבישול רק במקום שאין מנהג וכ"כ בחכ"א כלל ס"ז סע' ט'.
47.  שע"ד שם ואו"ה שם דין ג; ד"מ ס"ק ה. ועי' שו"ת מהרי"ל סי' לה.

48.  תשו' מהר"ם ב"ב ד' לבוב סי' קצג מתשו' ר' נתן מאפריקה, הובא בארחות חיים ח"ב סי' עב ותשב"ץ לתלמיד מהר"ם 
סי' שנד. ועי' תשו' פסקים ומנהגים למהר"ם ח"ב עמ' מט מתשו' אחרת שמפקפק ע"ז. ועי' שו"ת דעת כהן סי' רכד.

49.  שע"ד שם, ובהגהות מהרא"י שכן נוהגים איסור בכל ארצות ואין אחד מקל כלל, וכ"כ העיטור ח"ב עמ' יט.
50.  דכ"ת סקמ"ג בשם הצ"צ.

51.  באה"ט סקי"ט בשם ד"מ בשם או"ה; ש"ך ס"ק יג. ועי' תו"ח כלל עח דין ב שאם דעתו לחזור אסור, שאפשר שנהגו שם 
איסור כדעת האוסרים ולא משום שעושים אותה באיסור, והוסיף שכמדומה שנהגו להקל והנח להם לישראל כו'..

52.  רמ"א שם; ט"ז ס"ק יג.
53.  לבוש סעיף ג. ועי' ט"ז שם שדחה.

54.  פר"ח ס"ק כד.
55.  או"ה שם דין ד; רמ"א שם.

56.  שו"ת מהרי"ל שם, ועי' באור הגר"א ס"ק כג.
57.  או"ה שם; רמ"א שם. וע"ע חשד. ובילקו"י ח"ט או"ה ב סי' פא בסוף הערה כב כתב בשם שו"ת נודע ביהודה )מהדורה 
תנינא חלק יו"ד סימן סד( שכתב לדון באחד שהיה גר במקום שנהגו היתר בחמאה של עכו"ם, ואחר כך קבע דירתו במקום 
שנהגו איסור. והביא החמאה אתו ממקום ההיתר, דיש מי שהתיר לאכול החמאה שהביא עמו, כיון שהייתה בידו בשעה 
שהייתה מותרת לו, ועכשיו שבא למקום איסור ונהג חומרת מקום שהוא עתה שם אי אפשר לחומרה זו לחול, אך דעת 

הנודע ביהודה שאסור לאכול החמאה אם הביאה למקום שנהגו איסור. וראה מה שהעיר עליו בפתחי תשובה שם.
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האוסרים, ולא משום שעושים אותה באיסור58. וכן נוהגים59 ומכל מקום אם דעתו לחזור, מותר60. 

ה. כלים שנתבשלה בהם חמאת גוי וכן אם נתערבה חמאת גוי בחמאת היתר 
אף במקום שנהגו איסור בחמאת גוי, אינה אוסרת את הכלים שנתבשלה בהם, ולא תערובת שלה, 
שאם נתערבה בהיתר הכל מותר61, אם יש רוב בהיתר62, שהרי לא נתערב בה איסור ודאי כלל, אלא 
שמחמירים באותו מקום לכתחילה מחשש תערובת נבלה, או קערות שהשתמשו בהם איסור, אבל 
בדיעבד אין מחזיקים האיסור וסומכים שהאיסור בטל בששים, ואף משום מראית עין אין כאן, 
שהרי לא נתפשט האיסור ברוב המקומות63. ויש מן הראשונים שכתב שאינה בטלה אלא בששים64. 
וכן במקום שנהגו היתר, אלא שיש שנמנעים מלאכלו, מותרים הם להשתמש בכלים שנתבשלה 
בהם, שכיון שיש גאונים וראשונים המתירים, אין להם להחמיר כל כך65. וכן מותר להם לאכול עם 
המתירים על ידי תערובת66, אבל בעין אסור להם לאכול עם מי שאינו נזהר, ואפילו בסעודת מצווה 
עיקר  כדרך שאמרו בפת-גויים, שדווקא בפת שהוא  אין להתיר משום איבה,  עם,  רוב  שיש שם 

הסעודה, אם כולם אוכלים והוא לא יאכל שייך איבה, מה שאין כן בחמאה67. 

ו. כשרות החמאה בימינו
היום, עם התגברות ייצור החמאה באופן תעשייתי במפעלים, יש מחמירים בחמאה לקנותה רק 
בהכשר, כיוון שהתפרסם שיש מקומות המערבים בחמאה שומן מן החי ודברים אסורים ועל כן אין 
לאוכלה ללא בירור כשרותה או בהכשר והשגחה על ייצורה )ראיתי באחת המדינות בחו"ל שעל 

אריזות החמאה מודפס שמכילה שומן בהמה בכמות של 20-40 אחוזים(.

שנהגו  במקום  גויים  ע"י  שנעשתה  חמאה  לאכול  מותר  הדין  שמן  פי  על  שאף  האחרונים  וכתבו 
להתיר, בימינו יש לחשוש שמא עירבו בתוכה דברים אסורים. על כן אין לאוכלה ללא בדיקה ובירור 
תחליפים  והמצאת  המזון,  טכניקות  התפתחות  עקב  בימינו,  כי  איסור  תערובת,  בה  שאין  יסודי 
גם  וכן  מזונות  בהרבה  איסור  חששות  הרבה  ויש  המזון  בתעשיית  הזיופים  רבים  רבים,  למזונות 

בתעשיית החמאה68.

58.  שו"ת מהרי"ל שם; ד"מ ורמ"א שם. ועי' מנחת יעקב לתו"ח שם ס"ק ה שאפילו שלד' האוסרים הוא משום חשש איסור 
מ"מ לד' הסוברים שהוא מי"ח דבר, עי' לעיל, אסור בכל אופן.

59.  רמ"א שם. ועי' שו"ת נוב"ת שם אם מועיל התרה ע"י פתח וחרטה,
60.  מנחת יעקב שם ס"ק ו.

61.  עי' או"ה שם דין ה; רמ"א שם א.
62.  ט"ז ס"ק ח וש"ך ס"ק יז.

63.  או"ה שם. ועי' באור הגר"א ס"ק יא שכיון שאינה אסורה אלא מן המנהג דינה כפת עכו"ם.
64.  נמוק"י יבמות פב ב, הובא בש"ך שם, עי"ש בשם שו"ת באר שבע שתמה.

65.  תשו' מהר"ם ב"ב סי' קצג; אר"ח שם; תשב"ץ לתלמיד מהר"ם שם; או"ה שם.
66.  שו"ת מהרי"ל שם, והוסיף דלא עדיף מתערובת דמאי.

67.  מהרי"ל שם; ב"י יו"ד קיב בשם תשו' אשכנזית.
68.  ואעתיק כאן בעניין זה מה שכתב מרן אור החיים הקדוש בספרו "פרי תאר" )יו"ד סי' קט"ו סעיף ג'( וז"ל: ולא יכולתי 
כי בזמנים הללו חדשים מקרוב באו הגויים שבזמנינו נתחכמו  להתאפק מהודיע את אשר שמעו אזני מפי מגידי אמת, 
לעשות הרבה באומנות אשר נתחכמו אליה ומערבים חלב גמל בחלב טהור ועושים ממנו חמאה, הגם כי בפ"ע אינו נקפא, 
בדרך הרכבה זו עושים חמאה משניהם יחד כאשר העידו על זה עדים נאמנים את אשר ראו עיניהם ככל הדברים האלה, 
כי באמצעות הרכבת חלב גמל עם חלב טהורה מוציאים חמאה בהפלגה ומספקים כל בני היישוב, ולפי עדות זה נראה לי 
ברור לאסור החמאה והגם שאמרו ז"ל חלב טמא אינו נעמד, לא בחנו רז"ל אלא בחלב טמא בלא הרכבת טהור ודמיא 
להא אשכחן בפרק כיסוי הדם וכו'... הכא נמי במציאות שלפנינו מאי דקאמר הש"ס חלב טמא אינו נקפא בפני עצמו הוא 
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שנבחן אצלם ולא ע"י תערובת. והגם שבהכרח שסוברים דאפי' בתערובת לא קפי דאל"כ יהיה נאסר מחמת התערובת, 
אולי לא עלה על דעתם דש"ס דבר זה מצד שעדיין לא נמצא ולא היה דבר זה ולא נודע אצלם, דאי חכום דרי במילי דעלמא 
בתחבולות להמציא טרף אדם, וכל העולם הם ננסים על גבי ענקים שמתחכמים במלאכות והמצאות, אלא דאין לאסור 
אלא במקומות שנמצאים חלב טמא )מגמלים( דווקא. עוד אין לאסור אלא החמאה שהיא נוטה לירקון, כי על פי עדות 
המעידים אמרו כי חמאה הנעשית מהמורכב גוונה נוטה לירקון ולזה הלבנה מותרת. עוד נראה לי לאסור כל שיש חשש 
לתערובת חלב )וכן שומן( במקומות שהחמאה ביוקר והחלב בזול, ונחשדו לערב אסור וכמו שהגידו עדים שראו חתיכה 

חלב מעורבת תוך החמאה, וזה אינו קרוי גזירה אלא חשש איסור דאורייתא, ושומר נפשו ירחק ממנה. עכ"ל. 

וע"ע בכף החיים ס"ק מ"א שכתב ג"כ ע"כ ובסוף דבריו כתב שאף במקום שנוהגים לאכול חמאה של גויים אין לקנות מהם 
אלא מי שבקי בעניינים אלו ושומר נפשו ירחק מזה. ובס"ק מ"ה כתב שבעירו היו הגויים מערבים בחמאה המבושלת ֵחֶלב 
ושומן של אליה ורוב החמאות הם מזויפות ובדוחק ימצא מעט מן המעט שאין מזויפים. ובסוף דבריו כתב שגם במקום 

שנהגו היתר יש להשגיח תמיד ע"ז כי אפשר שהעניין ישתנה לפי הזמן. עכ"ד. 

וכן עיין בספר "נהר מצרים" להגאון ר' רפאל אהרון בן שמעון זצ"ל במנהגי ירושלים )אות ט"ו( שכתב על דין החמאה שנהגו 
בירושלים להקל. וכן נהגו במצרים. וכתב )הלכות מאכלות אסורות אות ג'( שיש להבחין "בין חמאת גויים ערביים כפריים, 
מכפרים הסמוכים למצרים, שעושים אותה שם ומביאים אותה בדמות דפוסים בדוריים קרושים, שבחמאת הערבים האלה 
אין לחוש לזיוף כי הם פראים ולא חכמו לזייף החמאה. אמנם החמאה הבאה מערי אירופה ובפרט החמאה הבאה מצרפת 
ואמריקה ויון, אשר מביאים אותה החנונים הנוצרים, שומר נפשו ירחק מהם. כי הם מלומדים וחכמים בענייני ההרכבה 
והתערובת" והביא שם הטעם שהיום מומחים לזייף בתערובת שומן בשר. והוסיף שם "ומעיד אני שבהיותי בעיר אחת מערי 
צרפת בא אלי איש אורח ירא ה' ותמים דרך. ולע"ע קנה לו לסעודת ערבית מנה יפה מחמאה לבנה כשלג ונאה במראיתה. 
ואכל לשבעה, ולא הרגיש בה לא בטעמה ולא בריחה. ולמחר כאשר הגיד לי זאת, אמרתי לו תמיה אני איך מצאת בעיר 
זו חמאה יפה ובזול כ"כ מה שלא מצאתיה אני הקודם לך בעיר הזאת כמה שבועות, ועם היותי מדבר בשפת צרפת שפת 
המדינה המוזרה לך. ולמחר לקחתיו עמדי אל החנות אשר קונה ממנה החמאה הנז' והראני גם הקערה הגדולה שבה צבורה 
החמאה. ולדאבון לבב מצאתי כי הוא שומן חזיר מהותך ומזוקק היטב עד שהרואה יטעה בה שהיא חמאה גמורה, ונצטער 
בו  שיטעה  עד  לבדו  בהיותו  גם  חזיר  שומן  לזקק  מלומדים  כ"כ  הם  שאם  ק"ו  אדם  כל  יקיש  ועכ"פ  האיש.  אותו  הרבה 
האדם, ק"ו בתערובתו עם החמאה, שטעם החמאה גובר ומכסה על כל מומיה שבקרבה. כי ע"כ אנו במצרים נזהרים הרבה 
תו"מ  ניכרת  כי  מתירים,  אנחנו  הערבים  הישמעאלים  בחמאת  ורק  הגויים,  לחנויות  מקר"ח  הבאה  מחמאה  ומתרחקים 
בטעמה ובריחה ובטיפות החלב שיש בה עדיין, ותן לחכם ויחכם עוד". ועל כן בימינו אין לקנות חמאה ללא בירור ובדיקה 

וללא הכשר והשגחה מוסמכים בכל מקום.

ועי' בדכ"ת ס"ק מ' שכתב שבזמנינו שהמציאו מכונות שעושים חמאה מֵחֶלב ושומן הלב וכו', והוא בזול הרבה מהחמאה 
האחרות, והיא דומה בטעמה וריחה ומראיתה כחמאה ממש עד שא"א להכירה בשום אופן, ובכן באסיפת הרבנים שהייתה 
בשנת תרס"א ביום ב' פנחס בק"ק אוהעל, והיינו שם לערך ע"ב רבנים ונגמר בינינו דעתה גם באיזה מקומות שבמדינתנו 
שנהגו היתר בחמאה של עכו"ם, מוכרחים לשנות המנהג ולאסרה, שכיוון שנודע בבירור שבעל הפבריקי"ן של הקונס"ט 
בוט"ר שולחים משלוחים למכור החמאה וכו', ע"כ אף שהעכו"ם אומר שהוא חמאה אמיתית והוא מפרתו אין לסמוך על 
דבריו, ולא מטעם גזירה אלא מחשש איסור דאורייתא וכו עי"ש. ובחכמת אדם )סוף כלל ס"ז( כתב, שבזמן הזה שמענו 
בבירור שמזייפים החמאה בשומן של חזיר באכסניה )בתעשייה ביתית(, ולכן ראוי לכל בעל נפש שלא יאכל כי אם מהחמאה 
שמוכרים במקומות גדולים על השוק, אבל לא מה שמוכרים בבתים חתיכות חתיכות וכו' וע"ע בערוה"ש שם שמביא בשם 
התשב"ץ ובתשובות ר' נתן, ומסכם שהנוהגים היתר בחמאה צריכים עכ"פ לידע בבירור שאין בזה זיוף ותערובת איסור. וכן 

נפסק לאסרה ע"י הראשל"צ מהר"י נסים זצ"ל מהטעמים הנ"ל )בספרו "יין הטוב" חיו"ד עיי"ש(.

ועי' עוד מש"כ על כך כתב בתשב"ץ סי' שנ"ד והביאו הב"ח בסוף הסי' וז"ל: על החמאה של נוכרים בתשובת הגאונים כתבו 
להתיר, וכן ר"ת ור"י מתירים, אמנם בתשובת רבי נתן מאישפור"ק כתוב: עד עכשיו נוהגים היתר, אבל משהתחילו לזייפו 
בֵחֶלב היו מנדים כל מי שאוכל אותה, ויישר כוחם של אותם שאנן אוכלים אותה עי"ש. וכן כתב הרה"ג עמרם אבורביע 
)בספרו "נתיבי עם" יו"ד סי' קט"ו( שהחמאה של נכרים מלפנים היו נוהגים בה היתר בירושלים עפ"י הרב הלק"ט )ח"א סי' 
א'( והפר"ח )בסק"כ וכ"א( ומזה ארבעים שנה בערך שאסרוה מפני מעשה שהיה שערבו בה ֵחֶלב. והכריזו ע"ז בבתי כנסיות, 
ואף במקום ספק, יש להחמיר ולא לאוכלה. וכן יש המערבבים בה מרגרינה שיש בה הרבה חששות כשרות. וע"כ בימינו ובכל 
מקום אין לאכול שום חמאה שנעשית ע"י מפעלי מזון או ע"י מקום שאין מכירו ללא הכשר והשגחה מוסמכים. ויש פוסקים 

שפסקו שבזמנינו אין להתיר שום חמאת גויים מחשש שעירבו בה דבר איסור והיא אסורה.

זיוף לערב בחמאה בתוכה חלב, המנהג כיום בארץ  בילקו"י ח"ט או"ה ח"ב סי' פא סעיף כב שאם יודעים בבירור שאין 
ישראל לאכול חמאה של גויים. אבל אם אין יודעים בבירור שאין בה זיוף לערב בה איסור, גם כיום אין לאכול חמאה של 

גויים.
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בנתיב החלב  ז

 ייצור גבינה כשרה במפעל של נכרים 

א. סוגי הגזירות על מאכלים שנעשו בידי עכו"ם
ב. חילוקי הדינים בין חלב עכו"ם לגבינת עכו"ם

ג. ההשגחה במפעלי גבינות בעולם
י. גזרת גבינות עכו"ם ותחולתה

א. סוגי הגזירות על מאכלים שנעשו בייי עכו"ם
יש כמה גזירות נפרדות, שתיקנו חז"ל בענייני מאכלים שנעשו בידי עכו"ם: חלב, גבינה, ובישול. 

לכל סוג יש דרישה הלכתית שונה: 

1. בגזירת חלב עכו"ם, לשון חז"ל הוא "ואין ישראל רואהו". כלומר כדי להוציא מחלב נכרים סגי 
בראיית ישראל. 

2. בגזירת בישול עכו"ם, צריכים סיוע במעשה הבישול לדעת המחבר, או השלכת קיסם לחיזוק 
האש, לדעת הרמ"א. 

3. בגזירת גבינת עכו"ם, ידועה המחלוקת בין הרמ"א והש"ך. הרמ"א סובר, שסגי בראיית ישראל 
עשיית הגבינות, והש"ך סובר שלא סגי בראייה, ומצריך שישים הישראל הקיבה לתוך החלב, שזה 

נקרא עשיית הגבינות.

ב. חילוקי היינים בין חלב עכו"ם לגבינת עכו"ם
לכאורה נמצא, שלדעת הרמ"א יש לדמות גבינה לחלב, שראייה מספקת להתירו, לדעת הש"ך יש 

לדמות גבינה לבישול ויש צורך בהשתתפות ישראל בעשיית הגבינה.

הש"ך מקשה על שיטתו, שמצריך סיוע בעשיית הגבינות, מדברי האגודה המובא בהלכות שבת 
)בשו"ע או"ח סימן ש"ז סעיף כ"ב ברמ"א(, שישראל מותר לילך ולראות כשהעכו"ם עושה גבינות 
בשבת, ולא לדבר על עניני מסחר כלל, וקונה הגבינות מהעכו"ם לאחר יציאת השבת - ע"כ תוכן 
דברי האגודה. והקשה הש"ך, שאם מצריכים סיוע ישראל להכשיר הגבינות באכילה, הרי בשבת 
אסור לסייע בייצור הגבינה משום איסור מגבן בשבת, ולא מצאנו חולקים על דברי האגודה. וחידש 
הש"ך שדברי האגודה נאמרים כשיש לישראל חלק בגבינות אלו, דהיינו שהחלב או הקיבה שייך 
לישראל, ואז לא נקרא גבינת עכו"ם אלא גבינת ישראל, ואין חיוב שישראל יסייע בייצור הגבינה.

מלשון הש"ך שהשיג על מה שפסק ברמ"א, שראייה בייצור הגבינות מספקת כדי להתיר איסור 
גבינת עכו"ם, ולדעתו צריכים שהישראל יסייע בעשיית הגבינות, משמע שלשיטת הש"ך, אף אם 

הרב אברהם יצחק ז'ורוועל
OU רב פוסק במערך הכשרות
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יש לישראל חלק בגבינות אלו, או שהחלב שלו, או שהקיבה שלו, מ"מ בלי ראיית ישראל, הוי אסור 
משום גבינת עכו"ם, כדמוכח מדברי האגודה, שאע"פ שלדעתו האגודה מדבר על מקרה בו החלב 

או הקיבה של ישראל, בכל אופן בעינן שהישראל יראה את עשיית הגבינות בשבת.

לגבי חלב שצריכים ראיית ישראל כדי שלא יקרא חלב עכו"ם נראה פשוט שלא בעינן ראיה ממש 
אלא בידיעה שאין חשש איסור סגי. שהרי אמרו חז"ל שאם הישראל יוצא ונכנס בשעת החליבה 
יודעים  שאם  ידיעה,  של  ענין  הוא  החלב,  אצל  ראייה  שדין  מזה,  ונראה  לכתחילה.  מותר  החלב 
שהוא חלב בהמה טהורה, או על ידי יוצא ונכנס, או ע"י ידיעה שאין טמא בעדרו )לדעת הפרי חדש 

הרדב"ז החזו"א ועוד( הדבר נחשב ל"ישראל רואהו".

בגבינות,  חלק  לישראל  יש  אם  אפילו  ממשית,  ראייה  דווקא  צריכים  גבינה  האם  היא,  השאלה 
נוכל לומר, שאם יש לו חלק בגבינות, אז הוא בכלל גבינת ישראל, אלא שעדיין צריך לוודא  או 
בכל  זה  על  בירור  שצריכים  כמו  אסורים,  שאר  או  הנבילה,  קיבת  בעור  השתמש  לא  שהעכו"ם 
ייצורי עכו"ם, ומטעם זה, מצריך האגודה שהישראל ישב שם במקום הייצור לראות ולוודא שהגוי 
משתמש בקיבה כשרה לצורך ייצור הגבינה, אבל אינו חייב לישב שם מטעם חשש גבינת עכו"ם, 
שהרי הישראל שותף בגבינות אלו, וממילא, הגבינה הוא בגדר גבינת ישראל. וכאפשרות זו מבואר 
בהרבה אחרונים )פרי חדש, פרי תואר, ועוד( שהשפחות בביתם של ישראל, עושים הגבינות, אף 
שאין שם ישראל, משום דהוי גבינת ישראל, ורשות ישראל, ובודאי שבבית ישראל, אין שם עור 

קיבת נבילה ושאר דברים אסורים, ממילא אין צורך גם בראיית ישראל לצורך השגחה.

אלא שמצאתי בפרי תואר, שלא הבין כך את דברי הרמ"א. אמנם הוא מכריע כדעת הרמ"א, שאין 
צריכים עשייה, ובראייה לחוד סגי, ואם יש לישראל חלק בגבינות, בודאי מותר, שהרי הוא גבינת 
שאין  ואומדנא  ונכנס  ויוצא  ממש,  ראייה  לדעתו  צריכים  לעכו"ם,  שייך  כשהגבינה  אבל  ישראל. 
להעכו"ם עור קיבת נבלה לא מהני להתיר הגבינה, רק צריכים ראייה ממש. זאת אומרת, שגזירת 
גבינת עכו"ם חמורה יותר מגזירת חלב עכו"ם, אע"פ שבשניהם בעינן ראיית ישראל אבל בחלב 

עכו"ם די ביוצא ונכנס ואילו בגבינת עכו"ם צריכים ראייה בעיניים ממש. 

ג. ההשגחה במפעלי גבינות בעולם
לייצר  כדי  צוות של משגיחים,  יהודים, שולחים  גבינות בכל העולם השייכים ללא  והנה במפעלי 
גבינה כשרה. במפעלים רבים אי אפשר להחמיר כשיטת הש"ך, מכיוון שהכנסת האנזים לגבינה 
מתבצעים  הדלקתו  שלאחר  הרי  המחשב,  את  מדליק  המשגיח  אם  ואף  מחשב.  ע"י  מתבצעת 
תהליכים נוספים שרק הם גורמים לעשיית הגבינות ולמעשה מבחינת המשגיח "כלו לו חציו" והוא 
לא עשה כלום לסייע בעשיית הגבינות. ואם כן לשיטת הש"ך הוי גבינת עכו"ם. אלא שמכיוון שרוב 
הפוסקים מכריעים כדברי הרמ"א שבראייה סגי אז אם נאמר שבראיה הכוונה לידעה כמו בחלב 
ניחא אבל לשיטת הפרי תואר דבעינן ראיה ממש אין כל אפשרות לראות שפיכת האנזים לתוך 
החלב מכיוון שהאנזים נכנס לתוך הטנק ע"י צינור באמצע או בתחתית הטנק. ואם כן לשיטתו יהיו 

כל גבינות אלו בגדר גבינת עכו"ם, שהרי לא ראה הישראל כלום. 

אלא שכל הצורך בראיה ממש לדעת הרמ"א הוא כדי שהגבינה תחשב לגבינת ישראל אך אם החלב 
או הגבינה או האנזים שייכים ליהודי גם לדעת הפרי תואר אין צורך בראיית ישראל כדי שהגבינה 
במפעלי  הדעות,  לכל  מהודרים,  כשרים  ייצורים  לסדר  שהעצה  נראה  לכן  ישראל.  גבינת  תהיה 
גבינות של נכרים, הוא שהמשגיח יקנה הקיבה מן המפעל, ויקנה את זה בקנין כסף וקנין הגבהה, 
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וגם ע"י חוקי המדינה. וע"י חוזה. אם יעשו את זה, אז כל הגבינות שיעשו בייצור זה, הוי בגדר גבינת 
ישראל. וממילא מה שיידרש זה רק לברר שכל חומרי הגלם במפעל כשרים, ע"י המשגיחים.

בלי  הדעות,  לכל  ישראל  גבינת  יהיו  הללו,  במפעלים  שיעשו  הגבינות  כל  אז  זאת  יסדירו  אם 
פקפוקים.

יכול להיות  ימכרו האנזים חזרה למפעל, מכיוון שהאנזים  ליזהר, שקודם הפסח,  אלא שצריכים 
בחשש חמץ, וח"ו שהמשגיח שקנה את האנזים יעבור על איסור בל יראה ובל ימצא.

י. גזרת גבינות עכו"ם ותחולתה
והנה ידוע שגבינות רכות כמו גבינה למריחה, או קוטג' אף הם בגדר גבינת עכו"ם אע"פ שעיקר 
סומכים  שעליו  משה  האגרות  וגם  שולחן,  ערוך  )הרדב"ז,  מאנזים  ולא  ממחמצת  היא  החמצתם 
ארגוני כשרות רבים כותב "איני אומר זה לא איסור ולא היתר"(. ולכאורה יש להוכיח שגזרת גבינת 
עכו"ם נוהגת גם בגבינה רכה שהרי אחד הטעמים שהגמרא מזכירה בהוה אמינא בטעם הגזירה של 
גבינת עכו"ם, הוא שמעמידים אותה בחומץ עבודה זרה. והנה ידוע לכל מי שעוסק בייצור גבינות, 
שאם משתמשים בחומץ לייצור גבינה, בלי קיבה, יהיה לנו רק גבינה רכה, ומ"מ יש הוה אמינא 
בגמרא, שהטעם של גזירת גבינת עכו"ם, הוא משום חומץ עבודה זרה, ומחומץ מייצרים רק גבינה 
רכה, ולא גבינה קשה. הרי שכמעט מפורש, שגזירת גבינת עכו"ם הוא על כל גבינות כולל גם על 

גבינה רכה.

והנה בייצור גבינה רכה במפעלי עכו"ם, כמעט בלתי אפשרי לראות איך מכניסים המחמצת לתוך 
החלב, ולכן גם שם העצה לייצור גבינות כשרות היא שהישראל יקנה את המחמצת ממנה מייצרים 

את הגבינה ובכך תהיה הגבינה כשרה למהדרין.
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כשרות מי גבינה ומוצרים המופקים מהם 

א. מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם
ב. האם מותר לאכול מוצרים העשויים ממימי חלב

ג. איך ננהג להלכה
י. ביטול מי חלב

ה. המתנה שש שעות
ו. חלב עכו"ם
ז. יי"ש מחלב

במפעלים שונים בארץ ובעולם מקובל לאסוף את המים המופרשים בעת עשיית הגבינות, ולהפיק 
מגיעים  אלו  גבינה  מי  חלבוני  החלב.  סוכר  שהוא  לקטוז  ואבקת  גבינה  מי  חלבוני  אבקת  מהם 
למוצרי מזון שונים - תחליפי חלב תינוקות, שוקולד, גלידות, לפתנים, יי"ש, תרופות וויטמינים, 

ועוד. בעבר הם נמצאו גם בנקניקיות פרווה! 

להלן נבחן מהו המעמד ההלכתי של אותם מים ותוצרתם; האם הם מותרים בשתייה ואכילה? האם 
יש חילוק בין בני אשכנז ובני ספרד? ואם הם מותרים - האם הם חלביים או שמא הם פרווה ומותר 
אלו  חלב  ממי  העשוי  יי"ש  בשרית  בסעודה  לשתות  מותר  האם  פרווה1,  בנקניק  בהם  להשתמש 
והאם מותר לקחת כדור הומאופתי המכיל חלבונים אלו במהלך סעודה בשרית או מיד לאחריה? 

א. מי גבינה נחשבים למשקה אך לא נחשבים לחלב 
משקה מכשיר כל מאכל לקבלת טומאה. כלומר, אם מאכל כלשהו הורטב על ידי משקה ולאחר 
מכן נגעה בו טומאה - הוא נטמא, ובלא שמשקה יבוא עליו - אינו נטמא אף אם טומאה נגעה בו. 
ולא כל משקה אמרו אלא שבעה משקין בלבד המנויים במשנה מכשירין )פ"ו מ"ד(: הטל ומים 
והיין והשמן והדם והחלב ודבש דבורים. רש"י במס' חולין קיד מביא את המקור לכך שחלב נחשב 
למשקה מסיסרא, שביקש מיעל שתשקהו מים והכתוב מעיד"...ותפתח את נאוד החלב ותשקהו..." 

)שופטים ד, יט(. 

הגבינה  שמי  לרמב"ם(,  המשנה  ובפירוש  ה  ו,  )שם  במשנה  מפורש  טומאה  לקבל  הכשרה  לגבי 
נחשבים למשקה כחלב. אלא שלא כך הם פני הדברים כאשר אנו באים לדון באיסור בשר בחלב. 

1.  הערת עורך: אם מעמדם פרווה אין מניעה להשתמש בהם גם בנקניקיות בשריות וראה מאמרו של הרב חנוך בלייער 
בקובץ זה.

הרב יוב לניאו
חבר בד״צ ועדת מהדרין
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בתוספתא חולין )פ"ח הלכה ג'( נאמר: המבשל בשר במי חלב - פטור. ובגמ' )קיד.( אמרו "מסייע 
ליה לריש לקיש דתנן )מכשירין פ"ו מ"ה( מי חלב כחלב. אמר ריש לקיש לא שנו אלא להכשיר את 
הזרעים, אבל לעניין בישול בשר בחלב - מי חלב אינו כחלב". ודייקו בעלי התוספות, שאין הכוונה 
שאין בכלל איסור לבשל בשר במי חלב אלא שאין לוקים עליו מדאורייתא, שהרי בגמ' )קיא, ב( 

מובא שאסור לאכול כותח העשוי ממי חלב יחד עם בשר. וכ"ה בריטב"א. 

הרא"ש )סי' נ"א( הביא את דברי התוס', והוסיף: ואני אומר דנסיובי דחלבא אסור מדאורייתא, 
ומי חלב דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל דאחר שעשו הגבינה מבשלין החלב )מי הגבינה( 
והאוכל צף למעלה, ולא נשאר בו אלא מים בעלמא, והוא הנקרא מי חלב. כלומר, הרא"ש בא לומר 
שמי חלב שאמרו שאין לוקין עליו משום בשר בחלב, אין הכוונה למים הראשונים שיוצאים מהחלב 
בתעשיית הגבינה, אלא המים שנותרו אחר בישול מי הגבינה הראשונים והוציאו מהם את האוכל 
שעדיין מצוי בהם ולא נותרו אלא מים בעלמא. ופסק הרמ"א בשם ספר איסור והיתר הארוך: מי 

חלב אוסרים המאכל כמו חלב עצמו, ואפילו בבישול יש לאסור לכתחילה. 

ב. האם מותר לאכול מוצרים העשויים ממימי חלב 
לאחר שראינו שאסור לאכול בשר שבושל במי חלב יש לדון בשאלה האם מותר לאכול מי חלב 

כשלעצמם. 

)ו,ב( התקשתה הגמרא בשאלה מדוע מותר לשתות חלב, ולא נאמר שהוא אסור  במס' בכורות 
מותר  שהחלב  היא,  הגמרא  ומסקנת  מהחי.  אבר  משום  או  חלב(  ונעשה  נעכר  )שדם  דם  משום 
משום שהתורה נשתבחה בארץ ישראל שהיא ארץ זבת חלב ודבש, ואם החלב היה אסור - מה יש 
להשתבח בכך? והביאו לימוד נוסף להיתר מהאמור )ישעיהו נה, א(: "לכו שברו ואכלו ולכו שברו 

בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב"2. 

נחלקו הראשונים האם לימוד זה אמור רק לחלב או אף למימי חלב, דהיינו מים שנשארו מהחלב 
לאחר שמיצו מתוכו את כל החלב. הרא"ש הביא בשם הרמב"ם, שהיה אוסר אותו באכילה3, משום 
שבמס' בכורות מצריך פסוק להתיר חלב, משום שכל דבר שבא מהחי אסור, וידוע הוא שמי חלב 
אינו כחלב ואין לנו פסוק להתירו, ולכן כיון שהוא בא מהחי הוא אסור. ואל תתמה שהרי מותר עם 
האוכל, כלומר לפני שפרש, ואיך נאמר שכשפירש מן האוכל נאסר? שהרי כך אנו מוצאים גם בדם 
האיברים, כשהוא מובלע בבשר - מותר, וכשפירש - אסור. וה"ר שמחה ז"ל השיב על כך, שדווקא 
לעניין בשר בחלב אין חשוב כחלב, ושם יש טעם מיוחד משום שנאמר "לא תבשל גדי בחלב אמו", 
והכוונה כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל, אבל לכל שאר הדברים מים אלה הם כן בכלל חלב 
וכפי שאמרו במכשירין מי חלב הרי הן כחלב. ויעויין בדברי הש"ך )סי' פ"א ס"ק י"ג(, שדחה את 
דברי הרא"ש וכתב שיש לחלק בין דם האיברים שאינו נאסר עד שפירש ובין מי חלב שאם נאסרו 
משום אבר מן החי א"כ היו צריכים להאסר גם כשהן עם האוכל שפירש מן החי, ומכך שהתורה 

התירה חלב אף על פי שמימי חלב מעורב בו א"כ ה"ה מימי חלב בפני עצמה מותר.

2.  הערת עורך: ובראשונים הביאו גם מקורות לכך שביצה איננה אסורה משום אבר מן החי 
3.  במעדני יו"ט הגיה שצריך לומר שזוהי דעתו של הרמב"ן ולא של הרמב"ם. בטור גרס ר' אליעזר ובחי' הגהות טור יו"ד סי' 
פ"א הביא בשם כנסת הגדולה שגרס והרא"ם והכוונה לר' אליעזר ממיץ או ר' אליעזר מורונא החתם סופר יו"ד ת' ע' סבור 

שהכוונה לראב"ן הוא ר"א בר נתן 
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איסור מי החלב נמצא בספר היראים - ספרו של רא"מ ממיץ וז"ל )סי' ס"ג(: המבשל בשר במי 
חלב פטור. פי': מי חלב הצלול בנסיובי דחלבא, שנסיובי נקרא היוצא מתחת עשיית הגבינה, ואותו 
הוא שנותנין בעשיית כותח )כותח הוא מאכל ממי חלב ולחם עובש(, ואח"כ מרתיחין אותו נסיובי 
חלב,  נקרא  ואין  חלב,  מי  נקרא  המטו  מן  הנפרש  והצלול  גבינה,  כעין  בלע"ז  מט"ו  ממנו  ועושין 
והמבשל בהם - פטור, וכן האוכל בהם פטור משום בשר בחלב, אבל עובר משום אוכל יבר מן החי, 
דכיון דלא מיקרו חלב לא שרינן ליה מטעם חלב דשרייה רחמנא, משום דחידוש הוא בו, ואין לך בו 

אלא חידושו חלב נקרא חלב מותר, ולא מי חלב שאינו נקרא חלב. 

ופעם שנית כתב )סי' שי"ב(: תניא במבשל במי חלב פטור וכו', יש לשאול דתני הכא המבשל במי 
חלב פטור, ובפרק אלו עוברין אמרינן כותח המטמטם את הלב משום נסיובי חלב, ובפרק כיצד 
צולין אמרינן פת שאפאה עם צלי אסור לאוכלו בכותח? ואין לתרץ דמי חלב הוי חלב מדרבנן, דאי 
מדרבנן לא היו מחמירין כל כך לאסור את הפת שאפאה עם הצלי. ואומר אני, דמי חלב שאמרו 
חכמים דלא מקרי חלב ונסיובי חלבא אין הכל אחד. נסיובי היינו היוצא מתחת עשיית הגבינה 
שיש בו עדיין חלב, שהרי מרתיחין אותו ונעשה דומה לגבינה מטון בלע"ז, ומי חלב היינו הצלילה 
המעורב עם המטון לאחר הרתחה, ואינו נקרא חלב. ונראה לי, דמאחר שמי חלב אינו נקרא חלב - 
אסור לאכול, שהרי בא מן החי. ואמרינן בבכורות חלב שמותר - חידוש הוא, ואין לך דבר שבא מן 
החי ושרי אלא חלב, דרחמנא שריא, דכתיב "ודי חלב עזים ללחמך", ומאחר שמי חלב לא איקרי 
חלב לא היה בכלל שריית חלב, דחלב התירה תורה ומי חלב לא התירה, והוא אסור שהרי בא מן 
וא"ת חלב דשרא רחמנא היכי משכחת לה הלא מי חלב מעורבין הם? הא לא קשיא  וכו'.  החי, 
שאע"פ שיש בו מי חלב נקרא שמו חלב, ואין עליו שם מי חלב, וכל הנקרא חלב שריא רחמנא, 
וכאשר עשו הגבינה והרתיחוהו אחרי כן ונפרש זה מזה נקרא מי חלב ונפקע ממנו שם חלב ויצא 
מכלל שריית חלב. ואל תתמה, שהרי מצינו כיוצא בו, בשר שיש בו דם בעוד הדם באברים - מותר, 
שאין עליו שם דם אלא שם בשר. פירש - נולד בו שם דם ונקרא דם, והוי בלאו, וכו'. מי חלב לגבי 
חלב נמי לא שנא קודם שפירש אינו מי חלב, לאחר שפירש נולד לו שם מי חלב, ולא מקרי חלב לכל 
דבר, וכאשר אינו נקרא חלב לאסור ה"נ לא מקרי חלב להתירו מטעם שם חלב, דשרא רחמנא, וזהו 

בריה חדשה שם אחר ומיתסר מטעם בא מן החי וכו'. 

בשו"ע יו"ד )סי' פ"א סעיף ה'( כתב: מי רגלי בהמה וחיה הטהורים וחלב ומי חלב שלהן - מותר, 
וה"ה למימי חלב שלהן, ויש מי שאוסר בזה. וכתב הרמ"א והמנהג כסברא הראשונה. 

לסיכום נאמר: מי חלב היינו נסיובי דחלב - המים הראשונים הנשארים אחר שהעמידו את החלב 
והוציאו המאכל ממנו - מותרים לכ"ע כמו חלב. ואותם הנסיובי מבשלים אותם אח"כ ואז מתקבץ 
יתר המאכל וצף למעלה, ולמטה נשארים כמו מים צלולים והם הנקראים מימי חלב ויש מתירין 
אותן המים ג"כ כמו חלב עצמו ויש אוסרין דמשום שהם צלולים ואינם בכלל היתר החלב, והואיל 

ובאין ממצוי גוף הבהמה הם גרועין יותר ממי רגלים ואסורים לפי דעות מסויימות בראשונים. 

ג. איך ננהג להלכה 
בשו"ת הלכות קטנות לרבי יעקב חגיז )ח"א סי' נ'( כתב: 

שאלה: כיצד יש לנהוג במימי החלב.

החלב  שיהא  לתמוה  שאין  אומר  שהוא  שחר  לו  אין  ס"ה(  פ"א  סי'  )בי"ד  האוסר  דעת  תשובה: 
מותר והיוצא ממנו אסור, שהרי דם שפירש אסור והבשר עם דמה מותר לאוכלו חי ומי יתן ידעתי 
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ואמצאהו מה גבול יש בזה שאם תאמר שהדם הוא החלב אלא שהתורה התירתו וכשפרש אסור 
א"כ בפירוש הראשון שפירש החמאה מן החלב יהא השאר אסור ואיך יאכלו הגבינה. וא"ת אין ה"נ 
והגבינה אשר תאכל היא כשלא קדם הפרשת החמאה א"כ למה מתיר הריקוט"ה והוא הנסיובי 
ואין לומר שמה שפירש אחרון לכל דבר הוא דם שפירש,  - שקודם הנסיו' קדם הבדל הגבינה? 
ואחר המימי חלב אין שם עוד פירשה, אף אתה אמור לו כי מי הגיד שלא נשאר במימי החלב עוד 
דבר שאם היו יודעין בני אדם היו מפרישין, כי אי אפשר שלא נשאר שהרי יש בו עכירות4. ועוד יש 
להשיב, כי מאחר שעיקר החלב הוא דם, יש לנו לומר שהמובחר הפורש ממנו שורשו וטובו, א"כ 
היה לנו לאסור החמאה והגבינה שהם הטובים, והמים הנשפכים מותרים! כל זה אני אומר להלכה, 

אבל המחמיר באיסורים לצאת ידי הכל - תבא עליו ברכת טוב. 

כסתם  חלב  במימי  להכשיר  יש  מרובה  הפסד  או  הדחק  דבשעת  כתב,  ל"ח(  )ס"ק  החיים  ובכף 
פסק  שקיבלו  האשכנזים,  למנהג  אבל  השו"ע,  חומרות  שקיבלו  הספרדים  למנהג  והיינו  השו"ע, 

מור"ם ז"ל, וכתב הכא והמנהג כסברה הראשונה יש להכשיר לגמרי אף בלא דחק והפסד מרובה.

חלב  מימי  גם  להתיר  שהעיקר  והעלה  בכך  האריך  שהפר"ח  הביא,  ס"ח(  )ס"ק  תשובה  ובדרכי 
צלולים, וכ"כ בפרי תואר והביא עוד בשם הכנסת הגדולה שכ' שאפילו לדעת המחבר דחשש לדעת 
היש אוסרין, מכל מקום לרפואה, אפילו לחולי שאין בו סכנה, יודה דמותר. ויש בזה נפקא מינה 

לבני הספרדים דגרירי בתר הוראות המחבר5. 

על כך יש להוסיף עוד, שרח"ו מביא בטעמי המצוות )פר' ויקרא( שמורו האר"י ז"ל לא היה אוכל 
את הקום של החלב הוא המים שהוציאו ממנו את הגבינה משום שנהג כדברי הר"א. 

לסיכום ברור שתוצרת של מימי חלב אסורה על בני עדות המזרח. מכיוון שביקרתי מקרוב באחד 
המפעלים המייצר לקטוז וחלבונים ממי גבינה, ושם נאמר לי שאי אפשר להוציא מתוך אותם המים 
שום חריץ של גבינה ושהמרכיבים המופרדים אינם חלב ממילא דינם כמימי חלב ולא כמי חלב 

והמוצרים המופקים מהם יהיו אסורים על בני עדות המזרח6. 

להפריד  למדו  לאחרונה  כשרק  דורנו  למציאות  במדויק  כיוון  קטנות  הלכות  שבעל  מנביא  עדיף  חכם  העורך:  הערת    .4
החומרים שיש במימי הגבינה הללו ונמצא שיש בהם חומרים חשובים ומועילים

5.  ועיין בשו"ת מכתם לדוד )יו"ד סי' ט"ו( שדן לגבי חולה שצריך לשתות מימי חלב לרפואתו אם יכול לשתותם בסעודה 
שאוכל בה בשר. ובתשובתו כותב ר"י פרדו: עם היות שמצאנו ג"כ בכתבי הקודש של מרנא האר"י זיע"א, דמטעמא אחרינא 
אתי עלייהו משום איסור דם, וכל מ"ש הרב פרי חדש והפרי תואר לא מהני לטעם זה, מכל מקום במקום חולי או מיחוש 
נראה וודאי שיש להקל, ומעשים בכל יום דשתו להו לרפואה אליבא ריקנא. והוסיף, שאחר כותבו זאת מצא שהרב הגדול 
בו סכנה, לבשל תרנגולת במימי חלב,  לחולה אף שאין  יותר מזה  ל"ד, התיר  סי'  חיו"ד  דוד  בית  ז"ל, בספרו  כמוהרי"ד 
ולהוציא אח"כ מים באלאנביקו ולשתותם לרפואה. ואע"ג דהתם בשר עוף מדרבנן, מכל מקום לבשלם ביחד ולשתות המים 
הוי כעין דאורייתא, ואפי"ה שרי. וק"ו שיש להתיר מים אלו אחר אכילת הבשר ואמנם אם מבקש להחמיר על עצמו ולהדיח 

פיו במים קודם השתיה - תבא אליו ברכת טוב משום הרחק מן הכיעור. ומיהו לדינא נלע"ד שלא צריך מידי.
6.  הערת העורך: העובדה שכלל לא ברורה בעיניי שאי אפשר לייצר גבינה ממי הגבינה הללו איננה רלוונטית כי אין כל הבדל 
אם מוציאים ממי הגבינה הללו גבינה או מוציאים מהם חלבוני מי גבינה ולקטוז שהם רכיבי חלב ברורים ומשמעותיים 
והם עצמם בוודאי מותרים לא פחות מאשר הגבינה שמייצרים ממי הגבינה הללו. החלב מורכב בעיקר מחלבונים סוכרים 
ושומנים ולכן פשוט שסוכר החלב המופק ממי הגבינה הוא חלב וכמוהו גם החלבונים המופקים ממי הגבינה ואין הבדל אם 
מוציאים ממי הגבינה ריקוטה ע"י בישול או מפיקים מהם חלבונים ולקטוז ע"י סינון. וראה להלן את תגובתו של הרב יוסף 

מרדכי זילבר לדברי המחבר שלדעתו ברור שלמים אלו יש דין מי חלב ולא מימי חלב. 

כמו"כ, יש להסתפק אם לשון המחבר "יש מי שאוסר בזה" מלמדת שעמדתו היא שיש להחמיר בכך או בדיוק להיפך ולהלן 
בדברי המחבר עצמו. וגם מלשון האחרונים לא נראה לפסוק לאיסור באופן מוחלט שהרי בעל הלכות קטנות כתב שמבחינה 
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מלבד  להלכה  מענה  קבלתי  ולא  המזרח  עדות  מבני  שונים  לרבנים  שאלתי  את  הפניתי  למעשה 
הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגר"ש עמאר שהתייחס לכך בקובץ "תנובות שדה" כתשובה 
לפניית תנובה בנידון ולדעתו אין הלכה כהנחתו של הכף החיים, שכוונתו של הבית יוסף לפסוק 
לאיסור במקרה דנן וכפי שהעלה בשו"ת יביע אומר ח"ו יו"ד סי' ה' אות ב' שכן כתב בשו"ת הרמ"ע 
מפאנו )סי' צ"ז( ועוד פוסקים שפסק הב"י להיתר הוא פסק גמור ומוחלט ולא זכר הסברא השניה 

אלא לחלוק כבוד לבעליה שגם הם גדולים ורבים ויש מקומות שפשט המנהג לאסור כמותם7.

י. ביטול מי חלב 
בספר האגור )הלכות איסור והיתר סי' אלף רס"ז( מביא, מעשה בא לפני הר"ר שמשון במי חלב 
שנפלו ליורה של בשר, ולא היה ששים לבטל המים של חלב. והתיר להוסיף ולשפוך מים ביורה כדי 
לבטל האיסור לכתחילה, דמי חלב מדרבנן כדאמרינן המבשל במי חלב פטור. והא דלא מבטלינן 
איסור לכתחילה הני מילי בעלמא אבל הכא דליכא בזה דבר למיגזר אטו דאורייתא - שרי. וכן 
השיב לו רבנו שמואל. והוסיף בשם הגהות מיימוניות בפ"ק דביצה, דמשמע שבאיסור שהוא בעין, 

אפילו איסור דרבנן, אין מבטלין. 

תרומת הדשן )ח"א סי' נ"ד( הביא גם את דברי הגה"ה במיימון בשם רבנו שמחה שהורה להוסיף 
מים על מי חלב שנתבשל בהן בשר כדי לבטל, כיון שאין השורש דאורייתא. אמנם נראה דלא נפ"מ 
לדידן בהך פיסקא דאנן לא נהגינן לבטל שום איסור אפילו דרבנן לכתחילה. והכי כתב אשרי פ"ק 

דביצה דאין מרבין על האיסור לכתחילה וכו'. 

ובשו"ת אגרות משה )יו"ד חלק ג' סי' ט'( גם כן מקל בביטול מימי חלב כשנבטלו ביד נכרי שאין 
עליו איסור מבטל לכתחילה.

ה. המתנת שש שעות 
בפתחי תשובה )יו"ד סי' פ"ט ס"ק ג'( מביא בשם החתם סופר בתשובות )סי' ע"ג(, שחולה השותה 
מימי חלב לרפואתו, אפילו הוא רק חולה קצת, אין צריך להמתין אחר אכילת בשר יותר משעה, 

ואחר שכבר בירך ברכת המזון ישתה וירווח לו. 

ו. חלב עכו"ם 
כידוע, חלב שחלבו עכו"ם - אסור. והביא הדרכי תשובה )סי' קט"ו ס"ק א'( בשם הכנה"ג, בהגהות 

הלכתית אין לדעה זו כל שחר, ובדרכי תשובה הביא את הפר"ח והפרי תואר שהתירו וראה להלן הערה 7. 
7.  והראה לי נכדי סהר שיחי' בשער הציון )סי' ר"י ס"ק י"ב( שהמשנה ברורה סבור שבכהאי מחלוקת הב"י מתכוון לפסוק 
כדעה הראשונה. ולקמן )סי' תרי"ב משנה ברורה ס"ק ל"א( כתב שמלשון המחבר משמע שהעיקר כדעה ראשונה אבל הפרי 

חדש והגר"א כתבו שעיקר כדעה שניה

הערת העורך: לאור דברי המחבר עצמו וההערה שהביא בשם נכדו לא ברור כלל מדוע הוא כותב בפסקנות "לסיכום ברור 
שתוצרת של מימי חלב אסורה על בני עדות המזרח" כאשר הפוסקים המובהקים של עדות המזרח לא סבורים כך. ובילקוט 
יוסף קצוש"ע סימן פ"א כתב הראשל״צ הרב יצחק יוסף: "התורה התירה את החלב בשתיה שהרי נשתבחה בו הארץ זבת 
חלב ודבש ולכן אף על פי שהוא דבר הבא מן החי מותר של החלב שהוא הנסיובי שנשאר אחר שנקפאת הגבינה והובדלה 
ממנו גם כן מותר לכל הדעות, אך אחר שהורתח הקום וצף למעלה ונשאר כמו מים בלבד ונקרא מי חלב יש מי שאוסר 
אותו מפני שהוא בא מן החי ואינו בכלל החלב שהתירה אותו התורה וחלקו עליו כל הפוסקים ופסקו להקל וכן פסק מרן 
בשלחן ערוך ואף על פי שהאר"י ז"ל החמיר בזה, העיקר כסברת הפוסקים להתיר )והביא שכן נקט הגר"ע יוסף בהליכות 

עולם חלק ז' עמוד קה(.
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הטור אות ב', שהוכיח מלשון השלטי הגיבורים פ"ב דעבודה זרה, דדווקא חלב אסור, אבל מי חלב 
- אין בהם משום חלב שחלבו עכו"ם. 

ז. יי"ש מחלב8 
בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ה סי' י"ב( דן בנושא היי"ש ממי חלב, וכה הוא כותב: שמים החלב במכונה 
העיבוד  שמרוב  עד  היסודות,  בהפרדת  היטב  הדק  החלב  את  מעבדת  והמכונה  לכך,  המיועדת 
והזיקוק נפרש מהחלב או נהפך החלב לזיעה בצורה של אדים מרובים, ומאדים אלה יוצרים אח"כ 
קוניאק באופן שמראהו משתנה לגמרי ממראה החלב הן בצורתו והן בטעמו. והשאלה היא, האם 
מותר לשתות קוניאק זה בסעודת בשר. בתשובתו לאחר אריכות דברים הוא מסיק, שיש מקום 
להתיר בסעודת בשר שתיית הקוניאק הנעשה מחלב ונשתנה מראיתו וטעמו לגמרי מטעם חלב. 
אך בהיות וההוראה חדשה היא, והיא לא רק הוראת שעה ופרטית כי אם כללית היא לכלל הציבור 
הרחב, ושל סידור מלכתחילה, ומה גם כי לציבור הפשוט תראה ההוראה כתמוהה. ומאידך גיסא, 
אם אמנם יש מקום להתיר, הרי ישנו בזה עידוד בייצור התעשיה במדינתנו. לכן מן הראוי שתבוא 

החלטה כללית על כך בישיבת מועצת רבנים מורחבת9. 

8.  הערך העורך: ראה בקובץ זה עמ׳ 47 מאמרו של הרב חנוך בלעייר בנושא הפקת אלכוהול ממי גבינה.
9.  ושאלה זו קשורה למעמד הזיעה ודין זיעת החלב ובראה בת' הרא"ש )כלל כ' סי' כ"ו( ובשו"ע יו"ד )סי' צ"ב סעיף ח'( 
ובדרכי תשובה )שם ס"ק קס"ד( שדן גם ביי"ש מזיעת חמץ. ולעניין זיעת חלב הביא בשם שו"ת נפש חיה )יו"ד סי' כ'( 
ששמע ממופלג אחד, שמצד השכל נראה שהזיעה מחלב הוא רק מים בעלמא, והראיה שאם יינתן כלי זכוכית על כלי של 
חלב רותח יתהוו מים צלולים, והרי קיי"ל בסי' פ"ז דמי חלב אינו אוסר בשר רק מדרבנן וכו'. והוסיף להביא דעת החולקים 

עליו. ועי' בשו"ת מנחת יצחק )ח"ז סי' נ"ט(. 
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הרב יוסף מריכי זילבר    

כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם
)תגובה למאמר(

קראתי במלוא העיון את מאמרו של ידידי הרה"ג רבי דוב לנדאו שליט"א בנידון, ובהיות ויש לי 
דברים אחדים בנושא זה, אמרתי כי מן הצורך להעמיד דברים על דיוקם. 

ודעת  מי חלב,  מי שאוסר  כיש  רבי אליעזר ממיץ המובא בטור  פ"א הובא דעת  סי'  יו"ד  בשו"ע 
הראשונים והאחרונים שאין הכוונה לנסיובי דחלבא דהיינו המים הנשארים לאחר עשיית הגבינה 
אלא שהכוונה שלאחר שמוציאים הגבינה מבשלים החלב והאוכל צף מלמעלה ולא נשאר אלא מים 
בעלמא זהו הנקרא מי חלב )לשון הטור סי' פ"ז(, ובלשון האחרונים מימי חלב. וכן כתב המחבר 
שעושים  משמע  אינו  הטור  ומלשון  ובפמ"ג,  ובש"ך  בט"ז  עיי"ש  ה'(  סעיף  פ"א  )סי'  חלב  מימי 
מהנסיובא דוקא גבינה אלא מקבצים האוכל מהמים. והנה הרב בעל "כף החיים" פסק שלדעת 

הפוסקים גאוני ספרד, יש להחמיר בכך לכתחילה. 

והנה כיום נשארים במי הגבינה סוכר החלב )לקטוז( חלבונים מינרלים ויטמינים ושאריות שומן 
ומלחים. במחלבות קטנות בארץ ובחו"ל אף במחלבות גדולות מבשלים את המי גבינה ומייצרים 
במהלך  סופגת  והיא  מאחר  מתוקה  קצת  )היא  מיוחד  טעם  בעלת  "ריקוטה"  בשם  גבינה  ממנה 
הייצור חלק מהלקטוזה הנמצאת במי הגבינה(. מי גבינה אלו לא עברו שום בישול, לפני שנשלחים 
להפקת הלקטוזה והחלבונים ע"י סינון. ופשוט שמי גבינה אלו שם נסיובא דחלבא עליהם, ואם 
יבשלו בם בשר יהיה איסור מדאורייתא כנפסק בסימן פ"ז. אלא שהרה"ג ר' דוב לנדאו שליט"א 
שמע מהטכנולוגים שאי אפשר להוציא ממי הגבינה הללו שום דבר ע"י בישול רק ע"י הסינון, ולכן 
הסיק, שדינם כדין מימי חלב. אבל יש לחלוק על כך, דבמחלבות אחרות, כן עושים מזה גבינה. 
ועוד דסוף כל סוף מים אלו לא עברו בישול, וכי לשיטתו מותר על סמך סברתו לבשל מדאורייתא 
בשר במים אלו? פשיטא שלא, שהרי הם לא עברו שום בישול, ובפשטות שניתן לעשות מהם "כותח 

הבבלי", שמזה מוכיחים הראשונים שמי נסיובא דחלבא דינם כחלב. 

למעשה, דיברתי בנידון עם המדען הראשי של תנובה -מר זאב פייקובסקי, העובד בתנובה שנים 
רבות, ושאלתיו האם ניתן לעשות ממי גבינה אלו גבינת ריקוטה וענה לי שבהחלט ניתן לעשות 
גבינה ממי הגבינה הללו. אמנם ממי הגבינה של גבינות רכות, ניתן לעשות רק חלבונים כי הרכב 
החלבונים לא יכול להתגבש לגבינה, אבל בהחלט מתקבצים חלקי חלבונים ולקטוזה בזמן הבישול. 
וממילא כל טענותיו של הרב דוב לנדאו שליט"א - על סמך שיחה עם טכנולוגים בטעות יסודן, כי 
מי גבינה אלו, הינם ללא פקפוק הנסיובא דחלבא שמוזכר בפוסקים שמותרים לכתחילה ובודאי 

יכולים להשתמש בהם גם אחינו בנ"י ההולכים לאור פסקי גאוני ספרד, ללא שום פקפוק. 

הרב יוסף מריכי זילבר
יועץ בד״צ ועדת מהדרין לחומרי גלם
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בנתיב החלב  ז

כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם
)תגובת המחבר(

תנובה  של  ראשי  טכנולוג  עם  שדיבר  שליט"א,  זילבר  מרדכי  יוסף  הרב  של  תגובתו  את  קראתי 
שאמר לו שאפשר כן להוציא גבינת ריקוטה מאותם מים. 

את דברי ביססתי גם אני לאחר שיחה עם טכנולוג מתנובה, הממונה על מפעל זה של מי החלב, 
ולא שהבנתי בלבד אלא שנאמר לי מפורשות, שאי אפשר בשום אופן להוציא אף חריץ אחד של 
גבינה מאותם מים. וביקשתי פעם נוספת מאחד ממשגיחי הכשרות בתנובה לברר את הדבר ואכן 

תשובתו הייתה תואמת למידע שבידי. 

אם אכן יש ויכוח בין טכנולוגים בנושא זה, אין לי הכלים להתערב בנושא זה ועל רבני עדות המזרח 
להכריע בנושא. 

נפגשתי עם הרב זילבר ביום ג' י"ט אלול תשס"ב והוא אמר לי שאף שממי גבינה ניתן בדרך כלל 
להכין גבינת ריקוטה וכדברי המדען הראשי של תנובה, אבל מים אלה עוברים לפני תהליך הפקת 
החלבונים והלקטוז סינון ולאחר סינון זה שוב אי אפשר להוציא מהם גבינה, אלא שלדעתו מאחר 
ועדיין אפשר להוציא מאותם מים מוצרים שונים אין על זה דין מימי חלב. תשובתי הייתה שאותם 

מים היו בזמן התלמוד ובזמן הראשונים ובכל זאת אסרו*. 

*  הערת העורך: כוונת המחבר איננה ברורה שהרי בתקופת הראשונים דיברו על מים שנותרו אחרי בישול מי הגבינה וייצור 
הריקוטה ואנו מדברים על מי גבינה מותרים לכולי עלמא שרק סיננו אותם משאריות גבינה והפרידו מהם את השומן, אך 

כל החומרים האחרים שיש במי חלב נשארו כשהיו.

הרב יוב לניאו
חבר בד״צ ועדת מהדרין
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הרב זאב וייטמן    

כשרות מי הגבינה ומוצרים המופקים מהם
)תגובה למאמר(

ההנחה שמניח הרב דוב לנדאו שליט"א היא, שאם לא ניתן להפיק ממי הגבינה המשמשים לייצור 
לקטוז וחלבוני מי גבינה חריצי גבינה, הרי שדינם כמו מימי חלב שהם המים הנשארים לאחר ייצור 

גבינה ממי הגבינה הראשונים. 

מורכבת  הגבינה,  מי  של  ובישול  החמצה  בתהליך  הגבינה  ממי  המיוצרת  הריקוטה  גבינת 
מהחלבונים שנותרים במי הגבינה ממעט השומן שנותר ומהלקטוז. הסינון שנעשה במחלבה נועד 
לסלק שאריות של הגבינה המקורית שנשארו בתוך מי הגבינה ושאריות אלו אינן חלק מהרכיבים 
הנחוצים לתהליך יצירת גבינת הריקוטה. הדבר היחיד שמוציאים שבמהלך ייצור גבינת הריקוטה 
הופך להיות חלק מהגבינה הוא השומן שנותר במי הגבינה. המשמעות היא שאם ייצרו כעת מהמים 
ריקוטה היא תהיה ריקוטה דלת שומן או חסרת שומן. ובכל אופן ברור, שהרכיבים העיקריים מהם 
מייצרים את גבינת הריקוטה - החלבונים והלקטוז נשארים במי הגבינה והם הם החומרים אותם 
הרב  של  מאמרו  בפתח  שנמנו  המזון  מוצרי  רשימת  לכל  ושמיועדים  הגבינה  ממי  המפעל  מפיק 

לנדאו. 

אשר על כן פשיטא שהמים מהם מייצרים את מוצרי מפעל מי הגבינה - נחשבים למי חלב ולא 
למימי חלב והם מותרים לכל הדעות ולכל העדות ודין הלקטוז והחלבונים הללו כדין החלב או כדין 
מי החלב. כל השאלה היא רק לגבי המים הנותרים אחר הוצאת החלבונים והלקטוז, שהם בדרך 

כלל מים טהורים ללא כל רכיבי חלב.

כמו"כ היה מקום לדון בכשרות הלקטוז מכיוון שהוא מופק מהמים שנותרו אחרי הוצאת חלבוני 
יש  לנדאו  הרב  לשיטת  גבינה.  מהם  להפיק  ניתן  לא  שכבר  במצב  באמת  המים  ואז  הגבינה  מי 
מקום לאוסרם לפוסקים לפי דעת השו"ע. אלא שמלבד שכבר חלקו עליו גדולי פוסקי הספרדים, 
שלדעתם אין לחוש לדעת הי"א בשו"ע - יש לומר שבשום מקום לא נאמר שברגע שלא ניתן להפיק 

גבינה המים נחשבים למימי חלב שלדעת הי"א בשו"ע יש מקום לאוסרם. 

מה שמסתבר הוא, שכל עוד במים יש רכיבי חלב הם נחשבים למי חלב ורק אחרי שהוציאו מהם 
את כל רכיבי החלב הם הופכים להיות מים צלולים שלגביהם יש מקום לדון ולשאול אם יש בהם 
חשש איסור אבר מן החי. ודוק, שהרא"ש שמהווה מקור לאיסור זה, מדבר על מי חלב שהוציאו 
מהם את "כל האוכל - דאחר שעשו הגבינה מבשלין החלב )מי הגבינה( והאוכל צף למעלה, ולא 
החלב  בהרכב  ביותר  ומרכזי  חשוב  מרכיב  הינו  שהלקטוז  ומכיוון  בעלמא".  מים  אלא  בו  נשאר 
עוד לא  יוצא שכל  וחלבונים(  )יותר מאשר שומן  וכשליש מהחומר התזונתי בחלב הוא הלקטוז 
הוציאו את הלקטוז ממי החלב הם עדיין בגדר חלב שהרי מרכיב חשוב ומרכזי בחלב נותר בהם 

עדיין ורק אחרי הוצאתו יש מקום לדון במעמד המים מבחינה הלכתית.

הרב זאב וייטמן
רב תנובה
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בנתיב החלב  ז

הרב חנוך בלייער
מחבר ספר "חלב ישראל כהלכתו"

אלכוהול הנעשה ממי חלב1

א. אם זיעת המאכל נחשבת כמאכל עצמו
ב. דין זיעה לעניין יין נסך ולענין חמץ בפסח

ג. העולה מן הדברים לעניין זיעת חלב
י. שיטת פוסקי זמננו המחמירים באלכוהול העשוי מחלב

ה. שיטת פוסקי זמננו המקילים 
ו. סיכום העולה לדינא

שמעתי לפני כמה שנים, שיש השגחה אחת הנותנת הכשר לאלכוהול המיוצר ממי גבינה, וכותבים 
עליו שהוא כשר פרווה. ונימוקם עימם, שמי הגבינה עברו תהליך ונשתנו להיות זיעה בעלמא, שאין 
בה לא טעמו ולא ריחו ולא ממשו של חלב, ועל כן אמרינן פנים חדשות באו לכאן, ונחשב כמאכל 

חדש שהוא פרווה. ויש לעיין אם נכונים הדברים.

א. אם זיעת המאכל נחשבת כמאכל עצמו
ההקדמה לנידון זה, צריכה להיות בירור בגדר חשיבותה של זיעה2, אם הזיעה נחשבת כמאכל עצמו, 
או שהיא נחשבת רק כשלב שני מן המאכל )והמאכל - העיקר, נשאר במקומו, והוי כאילו טעם 
שנפרד מן העיקר(. ועוד צריך לברר אם יש לדמות מילתא למילתא, דין זיעה באיסורים לדין זיעה 

בהלכות ברכות במשקין היוצאין מפירות שנחשבים "זיעה בעלמא". ואבאר:

כתב הרא"ש )שו"ת כלל כ' סימן כ"ו( אם מונחת קדירה רותחת מלאה חלב בכירה, והיא למטה 
מקדירה של בשר, אסורה "כי הזיעה העולה מן האילפס )קדירה( הוא כמו חלב". וכדבריו נפסק 
בשו"ע )יו"ד סימן צ"ב סעיף ח', וע' שם בפרי מגדים משבצ"ז ס"ק כ"ט ד"ה והנה( דזיעה כממשו, 
כלומר שזיעה נחשבת כאוכל ממש. ולא מצינו בכל הלכות איסור והיתר, סברא להקל בזיעה יותר 
מחמת  או  מתפשטת  שהזיעה  פתוח  במקום  כגון  צדדיות,  סיבות  מכח  לא  )אם  גופא  האוכל  מן 

שנתקררה(. 

ב. יין זיעה לעניין יין נסך ולעניין חמץ בפסח
ומצינו שני מקומות שדנו האחרונים בהלכה זו: 

1.  פרק מתוך הספר חלב ישראל כהלכתו שיצא לאחרונה ראה סקירה בקובץ זה עמ׳ 130. 
2.  הערת העורך: האלכוהול איננו זיעה של חלב או של מי חלב או של לקטוז אלא הוא זיעה של מוצר תסיסה חיידקית 
שבה סוכר החלב )הלקטוז( עובר פירוק שיוצר את האלכוהול. לכן נראה שהדיון צריך להיות קודם האם שינוי מהותי כזה 
המתרחש בתהליך התסיסה ייחשב לפנים חדשות או לא, כלומר האם דין תוצר התסיסה הינו כדין התוצר המקורי קודם 
הליך התסיסה - מכיוון שתהליך התסיסה שינה את החומר המקורי שינוי מהותי. רק לאחר מכן יש לדון לגבי הליך הזיקוק 

של האלכוהול שם אמנם יש לדון בדין זיעה.



48

הרב חנוך בלייער    

א. דין יין שרף שנעשה מיין נסך )ברנדי(. 

ב. דין יין שרף שנעשה מחמץ )וויסקי( בפסח - אם נחשב כחמץ גמור או לא. 

והנה יין שרף שנעשה מיין נסך, אסר אותו המחבר )יו"ד סימן קכ"ג סעיף כ"ד( בהנאה, כיין עצמו. 
זיעה מיין הנסך, הרי הוא  וביאר הרמ"א שם, דיין שרף הוא שעושין מיין נסך, ואע"פ שאינו רק 
כאיסור עצמו3. ומקור דברי הרמ"א הוא מהריב"ש )שו"ת סימן רנ"ה(. והריב"ש עצמו ייסד דבריו 

על דברי הרא"ש )הנ"ל(4. 

לא.  או  גמור  כחמץ  להחשיבו  אם  בזה5,  האחרונים  גדולי  נחלקו  כידוע  בפסח,  וויסקי  ובענין 
והמקילים בזה, הם: הבית אפרים )או"ח סימן מ"ח(, הפני יהושע )שו"ת או"ח סוף תשובה י"ג(, 
והמגיני שלמה )מובא בבית אפרים שם, ובשערי תשובה שם אות ב'(, שכתבו שמה שאסר הריב"ש 
יין שרף העשוי מיין נסך, היינו דווקא ביין נסך, ומחמת חומרת יין נסך, דאף שאין בו ריחו טעמו 
זרה, שאסור בהנאה, משא"כ בשאר דברים, אין ראיה להחשיב  וממשו, עדיין הוא כאפר עבודה 

זיעה כממשו של איסור6. 

ולעומת זאת דעת המחמירים, דזיעה לעולם חשיבא כממשו, ולכן יין שרף נחשב כחמץ גמור, וז"ל 
המשאת בנימין )שו"ת סימן נ"ח(: "אבל יין שרף הוא חמץ גמור בלי שום תערובת, כי הוא נעשה 
ולא  עיקר המאכל,  הוא  והעשן  מתבואה המחומצת שקורין מל"ץ.  ומזיעת ההבל  מעשן האידים 
כדאמרי אינשי דיין שרף אין בו ממש ואינו אלא זיעה בעלמא". וכדבריו פסק גם כן השער אפרים 
)סימן ד'(7. וכן פסק במשנה ברורה בהלכות פסח )סימן תמ"ב ס"ק ד'( וז"ל: "ויין שרף הנעשה 
מחמשה מיני דגן הסכימו האחרונים )שעה"צ אות ט"ז: משאת בנימין, שער אפרים, חק יעקב )שם 
ס"ק ד'(, מקור חיים, פרי מגדים )אשל אברהם שם אות ט'(, חיי אדם וש"א( דהוי חמץ גמור, וגרע 

מתערובות חמץ".

ג. העולה מן היברים לענין זיעת חלב
ונחזור לענייננו, באלכוהול הנעשה ממימי חלב, שקודם כל מוציאים את כל הנשאר ממי הגבינה 
)Whey( ולא משאירים אלא את הלקטוז8 ומזה נעשה האלכוהול, ואינו אלא חלב מדרבנן, הנה על 
פי דברינו לעיל, אין שום מקום להקל ולומר "נשתנה", "פנים חדשות בא לכאן", "אין בו טעמו או 
ממשו", וכיוצא בזה, דכשם שאסור בחמץ על אף ששייכות בו כל אותן טענות, כך גם בענייננו יש 

3.  ובענין מגע עכו"ם ביין שרף, ראיתי בדרכי תשובה )שם אות פ"א( שמביא מ"מ להתיר, ע"ש.
4.  וע' בשיורי ברכה )לחיד"א, סימן קכ"ג אות י"ח(.

5.  ועיין בדעת תורה )להמהרש"ם, או"ח סימן תמ"ב סעיף א' ד"ה עי' חק יעקב( לעוד מ"מ בענין זה, ע"ש.
6.  ועל דרך זו כתב ג"כ המהרי"ט צהלון )שו"ת החדשות סימן קמ"א(, אבל מדבריו נראה שאינו מתיר לכתחילה שלא למכרו 

קודם פסח, אלא דן שם בדיעבד, במי שבטעות לא מכר את היין שרף שלו.
7.  וז"ל: "הנה יש טועים בזה וסוברים מאחר שנעשה מזיעה של העשן העולה מתבואה חמוצה הנז' דהוי רק זיעה בעלמא, 
זיעה  טעמא  מאי  שהכל,  עליו  מברכין  דתמרי  דובשי  האי  גבי  מברכין  דכיצד  מגמ'  ראיה  ומביאין  חימוץ  חשש  בזה  ואין 
בעלמא הוא, וכן כל המשקין של שאר מיני פירות וטעמייהו מדלא חשיב ליה גוף הפרי לענין ערלה, ועיין בתוס' וברא"ש 
שם, אבל זה אינו, דהיינו דוקא לענין ברכה אין מברכין רק שהכל דאין לו דין משקה לפי שאינו עומד למשקה וכמ"ש במס' 
שבת )פרק חבית( גבי אין סוחטין הפירות להוציא מהן משקה וגם גוף הפרי אין כאן, משא"כ לענין שאר איסורים דקי"ל 
טעם כעיקר דאורייתא דילפינן ממשרת וכמ"ש בגמ' בפרק אלו עוברין ובנזיר פ' כ"ג ואם כן מכל שכן בנ"ד, ואין להפסיד 

בחינם הנייר ודיו לדחות סברות אלו".
8.  הערת העורך: ראה במאמרו של הרב דב לנדאו בקובץ זו ובמה שדנתי שם בסוף המאמר אם מי גבינה שנשאר בהם רק 

הלקטוז נחשבים אמנם למימי חלב או אף הם בגדר מי חלב וייתכן ונחשבים כחלב גמור. 
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לאלכוהול זה דין חלב לכל דבר. וע' בשו"ת הר צבי )יו"ד ריש סימן פ"ד( שמפלפל אם זיעת חלב 
נחשבת כחלב גמור, או כמי חלב, ונ"מ בזה, אם הוא איסור דאורייתא או דרבנן, ע"ש. ויש עוד נ"מ 
יוסף מחמיר לכתחילה שלא  )ע"פ דברי הכף החיים( לגבי אחינו הספרדים, שלדעתו מרן הבית 
ממי  היוצאת  שזיעה  שם,  מתשובתו  לנו  שנוגע  ומה  החי.  מן  יוצא  איסור  מחמת  חלב  מי  לאכול 
גבינה, בודאי נחשבת כשלב נוסף, להחשיבה כמימי גבינה ולא כמי גבינה ממש, אבל עכ"פ בודאי 

היא עדיין חלבית לכל דיניה9. 

י. שיטת פוסקי זמננו המחמירים באלכוהול העשוי מחלב 
ולהלכה, עיין בשו"ת מנחת יצחק )חלק ז' סימן נ"ט( שדן בשאלה זו גופא, בדין שימוש באלכוהול 
הנעשה ממי גבינה, ומביא כמה מן המראה מקומות דלעיל, בדין זיעה בהל' איסור והיתר, ובדין 
יין שרף. ואם הוא נעשה מחלב ממש, אז יש לאלכוהול זה דין חלב דאורייתא, אבל אם נעשה ממי 
גבינה, אז אין עליו אלא איסור דרבנן )כמבואר בסימן פ"ז סעיף ו'(. ולהלכה, אוסר בכלל לייצר 
אלכוהול מחלב או מי גבינה, מחמת הדין המבואר ביו"ד סימן צ"ז )סעיף א'( שאסור ללוש עיסה 
זה, כמבואר בצמח צדק  בנידון  יש לחוש  וכן  יבוא לאכלו עם בשר,  גזירה שמא  עם חלב בפנים, 
)הקדמון, סימן פ' - מובא בפתחי תשו' סימן צ"ז ס"ק א'( לאסור ליתן חלב ביין בכדי להצליל היין, 
שמא יבא לשתותו עם בשר, וא"כ גם בנידון דידן יש לחוש שמא יבא לשתות האלכוהול עם מאכל 
בשרי10. והוסיף עוד "ובאלקאהאל יש עוד יותר חשש דנותנין אותו בהרבה מינים בבתי תעשיי' 
ויבשלו ביחד דיש  ויתכן שיתנו אותו גם במה שיש בו שומן מבשר או בשר  ממאכלים ומשקים, 
משום גם בישול וגם אכילה בשר בחלב דאורייתא11". ומסיים שאף אם ימכרו את האלכוהול פגום, 
בכדי להשתמש בה למלאכה בלבד ולא לאכילה, עדיין יש לדון אם יהי' מותר לחמם בשר באלכוהול 
זה, ומה גם שיש לחוש מאוד "כי כנודע כהיום הזה הענינים הולכים מהר, וכאשר מתחילים אין 
מפסיקים ומתפתחים והולכים, והיום אומרים עשה כך, ולמחר כאשר יהי' לטובת העסק אומרים 
עשה כך. ולכן כאשר יתירו להם לעשות ולפגל, למחר יבואו ויעשו בלא לפגל, ויתרבו המכשולות 

ח"ו כנ"ל, ולכן לדעתי יש להשתדל למנוע אותם מלהתחיל בזה", עכ"ד הרב זצוק"ל"י12.

ונסיים בדברי השולחן הלוי )הרה"ג ר' ישראל בעלסקי זצ"ל, ראש השגחת הOU בארה"ב, פרק 
כ"ב אות ג'( שאלה: בענין אתינול )Ethanol(, והוא חומר אלכוהולי, שנעשה ממימי חלב )נסיובי 
דחלבא( הנקרא לקטוז, אחרי שחימצו אותו על ידי חומר שאורי, האם דינו כחלבי. תשובה: כל 
עד  בשרי,  הוא  הרי  מבשר  הנעשה  חמוץ  דבר  וכן  דבר,  לכל  חלבי  הוא  מחלב  הנעשה  חמוץ  דבר 
שיסרח ולא יהא ראוי לאכילה כלל. וברור שאלכוהול הבא מנסיובי דחלבא, ראוי עדיין למאכל 
שמביא  הנ"ל,  הרב  מאת  שם  בהערות  )וע'  עכ"ל.  פנים שבעולם,  בשום  חלב  שם  ממנו  פקע  ולא 
ראיה מדברי הרמב"ם שדבר שנשתנה על ידי שהחמיץ, עדיין שמו עליו, ולא דמי למוס"ק המובא 
במגן אברהם סימן רט"ז )ס"ק ג'(, דאמרינן פנים חדשות בא לכאן. וגם מביא דעת אותם מקילים 

9.  הערת העורך: ראה את הדיון בנושא כשרות מוצרי מימי חלב במאמרו של הרב דוב לנדאו לעיל.
10.  ושמעתי מהר"ר שמואל זמלמן שליט"א )מנהל מחלקת כשרות משקאות חריפים ברבנות ארץ ישראל( מה דבדידיה הוי 
עובדא שרצו להתחיל למכור הוויסקי Sothern Comfort בארץ ישראל, והלך לבדוק את כשרות המשקה, ונתברר שפעמים 
אם חסר להם אלכוהול רגיל, משתמשים באלכוהול הנעשה ממי גבינה וא"כ הוא חלבי, ובבית כמה מאחינו בני ישראל, 

שותים משקאות חריפים בסעודת יום שבת קודש, בסעודה שאוכל ג"כ בשר או תבשילי בשר לכבוד ש"ק.
11.  הערת העורך: לכאורה לא יכול להיות דאורייתא אם נעשה ממי חלב.

12.  והג"ר אשר וועסטהיים שליט"א במכתב פסק כדברי המנחת יצחק.
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שכתבנו בתחילת דברינו, לומר ששם חלב תלוי בטעם חלב, וכאשר בטל ממנו טעמו, יצא מתורת 
חלב ונעשה כמים, וכמובן, חולק עליהם בתקיפות( 13.

ה. שיטת פוסקי זמננו המקילים בזה
ואחרי ככלות הכל, מצאתי בעזהשי"ת בשו"ת ציץ אליעזר בענין "אכילת תרופה של סוכרין חלבי 
לאחר אכילת בשר" שציין הרב זצ"ל לעיין במה שכתב בנידון שלנו בספרו )ציץ אליעזר חלק ה' סימן 
י"ב(. והתשובה שם נכתבה בשנת תשי"ד להרה"ג ר' איסור יהודה אונטרמן זצ"ל שהיה הרב הראשי 
בתל אביב, בענין "קוניאק" הנעשה מזיעת אדי חלב, אם מותר לשתותו בסעודת בשר, ומביא כמה 
מראי מקומות וראיות14 להתיר שתייתו באמצע סעודה של בשר. וסיים בזה"ל, מכל הלין שהבאנו 
מחלב  הנעשה  הקוניאק  שתית  בשר  בסעודת  להתיר  מקום  שיש  נלפענ"ד  התשובה  דברי  בכל 
ונשתנה מראיתו וטעמו לגמרי מטעם החלב... ומה גם כי לציבור הפשוט תראה ההוראה כתמוה, 
ומאידך גיסא אם אמנם יש מקום להתיר הרי ישנו בזה משום עידוד ביצור התעשיה במדינתינו, 
לכן מן הראוי שתבוא החלטה כללית על כך בישיבת מועצת רבנים מורחבת15, עכ"ל. ויש לצרף גם 
את דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובעל שבט הלוי זצוק"ל )בסמוך( שמתירים כדורי לקטוז )המיוצר 
ממי חלב( מיד לאחר אכילת בשר, מחמת שפקע ממנו שם חלב )ע"פ שיטת השלטי גיבורים ע"ז 
ט"ז. בדפי הרי"ף אות ב'(, ונפסל מאכילת כלב, וכל דבריהם שם שייכי גם בענייננו, להתיר שתיית 

קוניאק או אלכוהול הנעשים ממי חלב. 

ו. סיכום העולה ליינא
אלכוהול שנעשה מזיעת מי חלב, יש שהחמירו לומר שהוא חלבי לכל דבריו מכיון שזיעה מממשו. 

ויש שהקילו מכח השינוי שחל בו שפקע ממנו טעמו וממשו, ועוד צירופים שונים.

13.  וראיתי בפסקי הOU אחרי דברי הרב בעלסקי זצ"ל, הביאו תשובה מן הרב המיקל, שכתב שהצדק עם הרב בעלסקי 
זצ"ל, וחזר בו מפסקו, והסכים שנחשב כחלבי )מדרבנן(. ויש לציין, שיש תשובה בשולחן הלוי )מהרב בעלסקי זצ"ל( בחלק 
הסימנים )בירורי הלכה( בסוף הספר )בסימן כ"ד(, בשאלה של אנזים שמתפתח מלקטוז, אם דינו כחלבי או פרווה, וכתב 
שם להלכה שהוא פרווה, על אף שבעצם היצור דומה קצת ליצור האלכוהול, וצ"ל שיש שינוי גדול מבחינה הלכתית, וע"ש 

ביתר אריכות.
14.  ובקיצור נמרץ: דזיעה לא גרע ממי חלב, שאיסורם רק מדרבנן. וגם יש להקל יותר בזה מאחר שאישתני לגמרי, משא"כ 
במי חלב. וזה שאסרו כמה האחרונים ביין שרף הנעשה מיין נסך, יש לחלק דשם כבר חל עליו איסור יין נסך ולכן אמרינן 
דתו לא פקע, משא"כ כאן, דצריך לחול על קוניאק זה שם חלב בצורתו עכשיו בכדי לגרום איסור אכילת בשר וחלב, וכיון 

דאישתני אי אפשר לחול עליו שם חלב. ועל כל פרט ופרט מביא כמה ראיות ומראה מקומות להצדיק דבריו.
15.  ומדבריו בתשובות אחרות נראה שנקט כן למעשה. וע' בחלק ו' סימן י"ז שמביא דברי הדעת סופר זצוק"ל )ראב"ד 
ירושלים, שנכתב בשנת תשי"ז( מה שהעיר על תשובה הנ"ל, ומשיב הצי"א זצ"ל על כל דבריו, ומוסיף עוד ראיות, ובעיקר 
משו"ת נפש חיה )יו"ד ס"ס כ' ד"ה והנה לכאורה וד"ה אך(. וע' עוד שם סימן י"ח, שמשיב על דברי הגאון ר' ישראל וועלץ 
זצ"ל )הראב"ד מבודפסט - בעמ"ס שו"ת דברי ישראל( באריכות, ומוסיף וז"ל, דכפי התיאור מאופן עשיית הקוניאק יוצא 
שזה הוי כבר כזיעה דזיעה מהחלב, ובכגון זה ישנם כמה מהפוסקים הסוברים דבזיעה גם הריב"ש לא אסר בכלל, כמוזכר 
בשדי חמד )במערכת חמץ ומצה סי' ה' אות י"א וסוף אות י"ג( ע"ש. )ובכלל הרי ישנם מגדולי הפוסקים המתירים זיעה גם 
באיסורים ממש כהמהרי"ט צהלון והשו"ת פני יהושע, ומצינו שמצרפים אותם כסניף חזק להתירא(. ומסיים את תשובתו 
שם בזה"ל, מכל המובא בספרנו שם ובדברי התשובה כאן, ובצירוף גם התנא דמסייעא שהביא לי כתר"ה במכתבו השני 
יתנו עדיהן  יושר )מבעל המנחת פתים, ח"ב סי' ק"מ(, )אשר גם כתר"ה חזר משום כך והסכים להתירא(  משו"ת אמרי 
ויצדקו דשפיר דנתי בע"ה בדברי תשובתי שם. )וע"ע בספרו חלק ז' סימן ל"ג לעוד דו"ד בזה(. והעיר על הדברים הג"ר 
מרדכי קובר שליט"א שהשאלה הגדולה היא, האם יש לומר שפקע שם חלב לגמרי, כי מאחר שגזרו חז"ל על מימי חלב 

לכאורה ה"ה במה שיתרחק מחלב שהעיקר שבא מחלב. 
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נספח א:
נטילת תרופה העשויה ממי חלב )לקטוז( של נכרי

שאלה עלתה על שולחן הפוסקים, האם יש מקום להקל בנטילת כדורי תרופות לקטוז, לגבי דין 
חלב עכו"ם, ולגבי דין המתנה לאחר אכילת בשר. הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ תשובות חלק א' 
סימן ע"ג אות א'( כתב וז"ל, לקטוז )סוכר החלב שבדרך כלל מפיקים אותו ממי חלב )קום( שהם 
ולאחר  היות  א(  סיבות.  משתי  עכו"ם  חלב  מחמת  אסור  אינו  הגיבון(  לאחר  המופרשים  המים 
ערבובו בחומר שבטבליות נפסל הוא מאכילת אדם, ואפילו ממאכל כלב. ב( מכיון שהלקטוז עשוי 
ממי גבינה אין בו איסור של חלב עכו"ם כמבואר בכנה"ג )סימן קט"ו הגה"ט אות ב'( בשם שלטי 
הגיבורים )ע"ז ט"ז. בדפי הרי"ף אות ב'(, עכ"ל. וכן הוא דעת החשב האפוד )הליכות חנוך פרק ב' 
אות פ"ז(, וכן כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א )ראב"ד העדה"ח פה ירושלים עיה"ק, בספרו אורחות 
הבית, הדרכה והערות פרק רביעי ס"ק ה' עמ' קל"ח( להקל בטבלאות של לקטוז אף הבא מעכו"ם 

לצורך חולה )מחמת שנשתנה(.

נטילת תרופה זו לאחר אכילת בשר
ולבלוע כדורי תרופות שיש בהם סוכר חלבי, לאחר אכילת בשר, כתב השבט הלוי )חלק ז' סימן 
קי"ח( להתיר מחמת כמה צירופים, ובעיקר, שכבר נתבטל שם חלב ממנו מן התורה על ידי התהליך 
)ואינו דומה לאבקת חלב, ששם עדיין החלב קיים כמות שהוא רק שהוא בצורה של אבקה(. וכן 
הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל ע"פ דבריו לעיל )בד"ה הקודם( להקל, מאחר שנפסל מאכילת כלב, 
שאוסר  וזה  בשר,  עם  לאוכלו  שאסור  מדרבנן  אלא  אינו  חלב  ממי  הנעשה  שהלקטוז  מצד  וגם 
הש"ך )יו"ד סימן פ"ז ס"ק י"ז( היינו דווקא בבת אחת, אבל בזה אחר זה יש להקל. ובציץ אליעזר 
)שם אות ב'-ג'( כתב להתיר לגמרי לאחר שעה. וקודם שעה, מכיון שהשאלה היא גם לבריאים 

שממליצים שגם הם יקחו את הכדורים האלה לשם חיסון גופם, חוכך שם להחמיר.
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נספח ב:
היתר שתיית חלב ומי חלב מבהמה טהורה16:

)ו':(, חלב דבהמה טהורה מנלן )שמותר באכילה אע"פ שבא מן החי17(, איבעית  שנינו בבכורות 
אימא מהכא, ארץ זבת חלב ודבש )שמות ג', ח'(, ואי לא דשרי, מישתבח לן קרא במידי דלא חזי? 
ואיבעית אימא מהכא, לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב18 )ישעיה נ"ה, 
א'(, ע"כ. וע"ש בשיטה מקובצת בשם תוספות חיצוניות, שהקשו וז"ל, והא דלא ילפינן כן מאברהם 
אבינו, שנתן למלאכים חמאה וחלב כדכתיב ויקח חמאה וחלב, ובודאי לא האכילם איסור, מדקיים 
אברהם אבינו את כל התורה כולה, ואומר ר"י מפרי"ש שהיה סבור שהם בני נח ולא נצטוו על כן, כי 

אין זה מז' מצות בני נח, שקבלו על עצמם לעשותם, עכ"ל19. 

מחלוקת הראשונים ביין נסיובי יחלבא ומימי חלב
וכל זה לענין חלב גרידא כמות שהוא בשעת יציאתו מן הבהמה, אמנם עדיין צריך לבאר את ההיתר 
לשתות נסיובי דחלבא )דהיינו לאחר שעושין הגבינות נשאר הרבה לחות - בלע"ז "ווי"(, ומימי 
חלב )היינו כשמבשלים את הנסיובי דחלבא, והאוכל צף למעלה, המים שנשארו לבדם הם מימי 
חלב(, ועל אף דמסברא, אם חלב גרידא מותר, הרי גם זה יהא מותר, דמאי שנא, אולם יתבאר להלן 

דשנא ושנא.

הנה הטור )יו"ד סימן פ"א( כתב וז"ל, חלב בהמה וחיה הטהורין ומי רגליהם מותר, ואין בו משום 
אבר מן החי, וכתב ה"ר אליעזר דוקא חלב שהתירו הכתוב, אבל מי חלב אסור, וה"ר שמחה מתירו 
וכן נוהגין, עכ"ל. וכתב עליו הבית יוסף )שם( וז"ל, דברי רבינו סתומין, שלא פירש מה מיקרי מי 
והוציאו ממנו האוכל הצף למעלה,  או למים הנשארים אחר שבשלו הנסיובי  לנסיובי,  חלב, אם 
ומדכתב וכן נוהגין משמע דבנסיובי מיירי, דאילו באינך, לא ראינו מי ששותה אותם כלל משום 
דלא חשיבי, ולפי האמת לא אסר ה"ר אליעזר בנסיובי אלא באינך מים, עכ"ל )וע"ש שמביא ראיה 

מדברי הרא"ש ע"פ הרמב"ם(. 

ועוד כתב הב"י וז"ל, ואל תתמה שהרי מותר עם האוכל וכשפירש מן האוכל נאסר דהכי אשכחן 
בדם האיברים דכשהוא מובלע בבשר מותר וכשפירש אסור, וה"ר שמחה השיב דדוקא לענין בשר 
בחלב אין חשוב כחלב, דקרא קאמר בחלב אמו - כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל, אבל לכל 
שאר מילי הוי בכלל חלב דתנן )מכשירין פ"ו מ"ח( מי חלב הרי הן כחלב, ואמר ריש לקיש עלה 

16.  מתוך הספר של המחבר - חלב ישראל כהלכתו, פרק ט"ו סימן א'.
17.  דנו האחרונים, באיזה איסור היה נאסר החלב עד שהוצרכה התורה להתירו, אם משום "יוצא מן החי", או משום "איסור 

דאינו זבוח" )נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן ל"ו( ועיין לקמן הערה ג'.
18.  ביאור הפסוק הוא: 'הוי כל צמא לך למים', מים היינו תורה, 'ואשר אין לו כסף' - ואף אם אין לו כסף לקנות המים, ילך, 
כי בחינם הוא לילך אצל נביא ולשמוע דבר ה', 'לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב' - לכו לקבל תורה, 

שהיא דבר יותר טוב מיין וחלב, בלא מחיר. 
19.  וע' במהרי"ט אלגזי )שם אות ב' ס"ק ז'(, ובכרתי ופלתי )יו"ד סימן פ"א ס"ק ז'(, שפלפלו לפי"ז באיזה איסור היה נאסר 
החלב, דהרי אבר מן החי הוא אחד מז' מצות בני נח שקבלו עליהם, ע"ש. ועיין במשך חכמה עה"ת )בראשית י"ח, ח'( שביאר 

באו"א.
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)בחולין קי"ד.( לא שנו אלא להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול מי חלב אינו כחלב20, עכ"ל 
הבית יוסף.

ובדרכי משה )אות ו', וע"ש בפרישה אות י'( תמה על מה שנסתפק הבית יוסף בדברי ה"ר אליעזר 
ולא אנסיובי  גרידא  מי חלב  על  מי חלב, דהא פשיטא דקאי  על  או  נסיובי דחלבא  על  אם קאי 
דחלבא, וכמבואר בדברי הטור ביו"ד סימן פ"ז, שכתב דמי חלב היינו לאחר שמבשלין הנסיובי, 
ז"ל  הרא"ש  א"א  וכתב  פטור,  זכר,  בחלב  או  מתה,  בחלב  או  חלב,  במי  המבשל  שם,  הטור  וז"ל 
דנסיובי דחלבא אינה בכלל מי חלב ואסור מן התורה, אלא מי חלב היינו אחר שהוציאו מן החלב 
כל האוכל, כגון לאחר שעשו כל הגבינה, מבשלים החלב, והאוכל צף מלמעלה, ולא נשאר בו אלא 
הוא  דפשוט  שמכיון  משה  הדרכי  מדברי  והעולה  הטור.  עכ"ל  חלב,  מי  הנקרא  זהו  בעלמא,  מים 
שהמבשל נסיובי דחלבא עם בשר עובר על איסור דאורייתא, ואילו המבשל בשר במי חלב פטור 
אבל אסור מדבריהם, א"כ פשוט הוא דמה שאסר ה"ר אליעזר בכאן לומר דלאו בכלל היתירא 

דחלב הוא, כוונתו למי חלב21. 

20.  וכן פסק הש"ך שם )ס"ק י"א( ע"ש. וע' בשו"ת משנה הלכות )חלק ה' סימן צ"ד( במה שרצה השואל להתיר לבשל 
סקימ'ד מילק בלע"ז )חלב דל שומן - היינו שנלקטה כל השמנונית על ידי מכונה( בבשר אם זה ג"כ בכלל מי חלב, וכתב 
הרב זצ"ל שח"ו לומר כן, וז"ל, אבל לפענ"ד פשוט דזה הוה בכלל חלב ממש, ואסור מדאורייתא אליבא דכ"ע, ומראהו מראה 
חלב, וגם שמו חלב, גם נסיתי בחלב זה ונעשה ממנו זארע מילך בלע"ז, וממילא פשוט דיש לעשות ממנו גבינה ג"כ, וה"ז חלב 
גמור, אלא שניטל ממנו הקום )סמעטענא בלע"ז( שג"כ ניטל ממנו השומן, ומעולם לא פקפק בה אדם דהרי זו חלב האמור 
בתורה על כן נראה לפענ"ד דאין בזה שום ספק שהוא אסור דאורייתא. ומ"ש בשם רבינו שמחה )הובא ברא"ש חולין קי"ד( 
דמה"ט מי חלב אינו כחלב משום דקרא קאמר בחלב אמו, כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל, ולפ"ז הכא שנלקח כל 
השמנים לא יהי' מה"ת, וכ"ת כתב שקשה לומר כן. ובאמת כי אדרבה מרבינו שמחה ראיה לדברינו, דהאי נמי חלב הוא, 
דרבינו שמחה לא בא אלא להוציא מי חלב, אבל כל שיש שם אוכל מעורב אכתי חלב הוא, והכא הרי איכא אוכל מעורב בו, 

וכיון דאיכא אוכל מעורב בו פשוט דהרי הוא בכלל חלב גמור לרבינו שמחה, עכ"ל.
21.  וע' בשו"ת חתם סופר )יו"ד סימן ע"ג( שנשאל על חולה הרוצה לשתות מימי חלב לאחר אכילת בשר, ועיין בתשובתו 
שמאריך לבאר הענין, ובמה פליגי ה"ר אליעזר ור' שמחה, ובאמצע דבריו כתב לגבי מימי חלב וז"ל, אבל כבר קלישי לי' 
איסורא ופשיטא דאין להחמיר לחולה קצת, אחר אכילת בשר בשיהוי שעה. וע"ע בפרי חדש )בסימן פ"א אות י"ד( שג"כ 
האריך בענין זה, לבאר החילוקים בין נסיובי דחלבא למימי חלב, ואם יש חילוק בכלל, ונ"מ בין לשון הגמרא ללשון בני 
אדם ע"ש, וסיים דאין שום חילוק ושניהם מותרים )דלא כהמחבר בסי' פ"ז(, ועיין בפרי תואר )שם( שכתב דעכ"פ ספק 
דאורייתא הוא, והפרי מגדים )בשפתי דעת ס"ק כ"ג( כתב דאין לנו אלא דברי המחבר, ויש לאסור אפילו בהפסד מרובה, 

ואפילו בהנאה במי חלב, ומיהו אם יש עוד ספק אי מצטרפין דליהוי ס"ס, צ"ע.
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הכשרה מחלב נכרי ולפסח ללא המתנה מעת לעת1

א. חלב נכרי במקום שאין מצויות בהמות טמאות
ב. דעת ה"אגרות משה": מעיקר הדין אין איסור בחלב עכו"ם

ג. כשרות אבקת חלב עכו"ם
י. הכשרת מפעלים ללא המתנה

ה. ההגעלה במשקאות מלבד מים
ו. הגעלה בפסח של כלים בני יומם

בשו"ע או"ח, סימן תנ"ב, סעיף א נפסק, שלפני שמגעילים כלי צריך להקפיד שהכלי יהיה אינו בן 
יומו. השאלה שנברר היא האם יש מקום להתיר הגעלה מחלב נכרים ללא המתנת 24 שעות כאשר 

אין אפשרות להמתנה כזו. 

א. חלב נכרי במקום שאין מצויות בהמות טמאות
בנוגע  ביו"ד(  קז  בתשובה  והחת"ס  א  קטו  סימן  )הפר"ח  עולם  גדולי  בין  גדולה  מחלוקת  ישנה 
לדין הגמרא בע"ז לה של איסור חלב נכרים - מה דין החלב במקום שלא מצויה בהמה טמאה ואין 
חשש לערוב חלב טמא? דעת הפרי חדש היא שאפשר להתיר מכיוון שלפי הבנתו כל האיסור של 
חלב נוכרי זה רק במקום שיש חשש שהגוי יערב בתוכו חלב טמא, אבל אם אנחנו יודעים ורואים 
שאין בהמות טמאות בכלל, אין במקרה כזה מה לחשוש והפרי חדש )שם( אף מעיד, שבקהילה 
גוים כיוון שידעו שלא נמצא באזור בהמות  הפורטוגזית באמסטרדם נהגו להקל ושתו חלב של 

טמאות.

לעומת זאת, החתם סופר )שם(, מאריך לחלוק על הפרי חדש )והרדב"ז שאף הוא סבר כמותו( 
ולדעתו יש לאסור את החלב גם במקרה זה. לדבריו, כמו שביין נסך אנחנו אומרים שגם אם הגוי לא 
בגדר עובד עבודה זרה )כמו שהרמב"ם כותב מפורש בעניין הישמעאלים בהלכות מאכלות אסורות 
שהם לא עובדי עבודה זרה לעומת הנוצרים שהם עובדי עבודה זרה( בכל זאת אסור לשתות את 
יינם משום שחז"ל גזרו על יין והוא בגדר דבר שבמניין שאין בי"ד רשאי להתיר אלא אם כן גדול 
ממנו בחכמה ובמניין. ולדעת החת"ס כמו שיין נסך הוא דבר שבמניין ואין בידנו להתיר, הוא הדין 
גם לגבי חלב נוכרי שאף הוא בגדר זה ויש לאסור אותו גם אם ידוע שאין חולבים בהמות טמאות.

יש לאסור  כותב, שלדעת הסוברים שבמקום שאין טמאות החלב מותר  יותר מזה החתם סופר 
את החלב מטעם נדר ואיסורודאורייתא וממילא חלב נוכרי אסור ממה נפשך: אם נאמר שזה דבר 
שבמניין וזה אסור אז וודאי יש איסור דרבנן. ואם נאמר שיש לפנינו צד להקל, מכל מקום הואיל 
והמנהג של אבותינו במשך הדורות היה להקפיד בכך, האיסור נעשה כמו נדר וזה נעשה דאורייתא. 

כלומר, מהקולא נעשה חומרא2. 

1.  תקציר שיעור שהועבר בכנס בד"צ ועדת מהדרין תנובה, ניסן תשע"ז
2.  ויעויין בשדי חמד בחלק ח במערכת חלב נכרים שדן באריכות גדולה בעניין זה. 

הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר בד״צ ועדת מהדרין תנובה
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מחלוקת דומה אנו מוצאים לגבי משקין מגולין שבשו"ע )יו"ד סימן קטז( פוסק המחבר שבזמננו 
שאין נחשים מצויין בינינו החשש לא מצוי ואין סיבה לאסור. מאידך הגר"א במקום, השל"ה הק' 
ועוד אומרים, שמשקים מגולים שחז"ל אסרו זו דבר שבמנין וגזרה כמו יין נסך שאין לבטלה גם 

כאשר הגוי איננו עובד עבודה זרה והוא הדין לגבי גילוי במקום שאין הנחשים מצויים.

ב. יעת ה"אגרות משה": מעיקר היין אין איסור בחלב עכו"ם
האגרות משה מאריך בעניין הזה ביורה דעה סימן מ"ז, מח, מט ומסביר באריכות, הואיל ובזמננו 
ייצור החלב אז זה לא רק ענין שלא מצוי בינינו שהגויים משתמשים  הממשלה מפקחת על ענין 
בחלב טמאה, אלא יש פה תוספת של פיקוח ממשלתי שמענישים את אותם אנשים, שמפירים את 
החוק ומכניסים חלב טמא בתוך החלב, וממילא הדבר חשוב כמו שישראל רואהו. לדעת האגרות 
משה, מי שמשתמש עם חלב רגיל של גוים אין בו איסור מעיקר הדין, אבל, לדעתו בעל נפש ראו 

שיקפיד בכך, אבל לציבור הכללי אין לאסור. 

המחמירות,  כיעות  לנהוג  להקפיי  עלינו  חובה  למהירין  ככשר  שמוגיר  יבר  בכל  למעשה, 
ולענייננו עלינו להבטיח שגם חלב שעומי תחת פיקוח ממשלתי יעמוי ישראל על כל חליבה. 

ג. כשרות אבקת חלב עכו"ם
חלב  באבקת  הדין  מה  צבי  להר  איש  החזון  בין  מחלוקת  יש  שלגביה  נקודה,  עוד  להוסיף  כדאי 
המיוצרת מחלב עכו"ם. החזון איש כותב בסימן מא, ס"ק ד, שלפי דעתו אין הבדל בין אבקה לחלב 
ניגר וזאת מכיוון שתהליך ייצור אבקת חלב מתבצע ע"י ייבוש החלב והוצאת חלקי המים, ותהליך 
זהה אפשר לעשות גם עם חלב טמא. לעומתו סובר הרב צבי פסח פרנק )הר צבי יורה דעה קג(, 
שהגזרה לא חלה על אבקת חלב. דהיינו, לדעת החזו"א אין מקום לחלק בין חלב ניגר לאבקת חלב 
אבל מצד שני אפשר להקל בשניהם מטעם הפיקוח הממשלתי ומטעמו של הפר"ח ולעומתו לדעת 
הרצ"פ פרנק יש להחמיר כדעת החת"ס אך יש מקום להקל באבקת חלב שעליה לא גזרו אך לא 

בחלב ניגר. 

י. הכשרת מפעלים ללא המתנה
כשבאים  לנהוג  צריכים  איך  לברר  יש  אסור  בימינו  נכרים  שחלב  נוקטים  אנו  שכאמור  ומכיוון 
להכשיר מפעל במערכות הייצור בלוע חלב נכרי ואין אפשרות של המתנה 24 שעות לפני ההכשרה. 

בשו"ע יורה דעה צה סעיף ד, כתב מרן הבית יוסף, שאם יש בכלי עוד שארית של איסור של חלב או 
של בשר ושמו את זה בתוך כלי עם אפר האפר פוגם את זה וזה נעשה כמו נותן טעם לפגם. אמנם 
יכולים  דעתו  שלפי  כותב  איש  החזון  אבל  כמותם  להחמיר  יש  ולכתחילה  חולקים  והש"ך  הט"ז 
להסתמך על השו"ע )סימן קכ"ב ד-ו באורח חיים( ולפי זה ניתן להכשיר כלי בן יומו אם יפגום את 
המים בחומר חריף. לכן, במקרה שקשה להמתין 24 שעות אז מעיקר הדין קיימא לן כמו הפסק של 

החזו"א, שאפשר לעשות הגעלה בכלי עם מים בתוספת חומר חריף3.

3.  הערת העורך: בבד"צ ועדת מהדרין מקפידים לפגום בחומר שלא משנה את המים כדי שההגעלה תהיה במים ולא במי 
פירות וכן לבצע הגעלה נוספת עם מים בלבד. כמו"כ, בבד"צ ועדת מהדרין סומכים על היתר זה רק במקרים בהם מדובר 
על הכשרה מחלב נכרים שכאמור יש המקלים לומר שאינו אסור כלל, וכן שמענו בזמנו מהגרי"ש אלישיב זצ"ל, שיש מקום 

להקל בהכשרה כאשר מדובר באבקת חלב נכרים. 



58

הרב יעקב מאיר שטרן    

ה. ההגעלה במשקאות מלבי מים
עדיין יש לברר אם מים עם חומר פוגם חריף נחשבים כמים לעניין הגעלה מכיוון שהרמ"א תנ"ב 
כותב, שאין מגעילים בשום משקה רק במים, מיהו בדיעבד מהני הגעלה בכל משקה. אם כן יש 
פסק של הרמ"א שלכתחילה יש לעשות רק במים ובדיעבד גם שאר משקאות זה מועיל וזה פולט 
את הבליעה שבכלי, ושעת הדחק כדיעבד דמי. אלא שלדעת החזון איש, מים ששמו בתוכם דבר 
החומר  סוף  שסוף  מכיוון  בהם,  להגעיל  ראוי  לא  שלכתחילה  משקין  שאר  פני  על  עדיפים  חריף 

המגעיל הוא מים רק שהוסיפו למים חומר חריף ולא דמי להגעלה עם שמן או משקאות אחרים.

ו. הגעלה בפסח של כלים בני יומם
יש מחלוקת בין הפוסקים )מובא בסימן תנ"א סעיף ד( האם חמץ נקרא איסורא בלע או היתרא 
בלע. נפק"מ כשאדם רוצה להכשיר לפסח תבנית אפיה, שכל השנה אפו בה חמץ, ונשאלת השאלה 
ליבון  צריך  או שמא  רותחים,  מים  דהיינו להטביל התבנית בתוך  רגילה,  - האם מועילה הגעלה 
חמור. המחבר פוסק בסימן תנא, שלא מועיל סתם הגעלה, אלא צריך ליבון חמור )ליבון חמור 
פירושו שאנחנו מכניסים את הכלי למקום כמו תנור גדול שזה גורם שניצוצות ניתזים ממנו, שהכלי 
נהיה ממש לוהט. לעומת זאת ליבון קל משמעותו, עד שקש נשרף עליו מבחוץ(. מרן הבית יוסף 
פוסק שלדעתו הכשרה מחמץ לפסח הוא בבחינת איסורא בלע אף על פי שכל השנה החמץ לא 
אסור רק בפסח בכל זאת שם חמץ עליו וצריך ליבון חמור. לכן, תבנית של חמץ אפשר להכשיר 
לפסח רק על ידי ליבון חמור עד שניצוצות ניצים ממנו וזה כמעט לא מעשי. לעומת זאת הסוברים 

שחמץ הוי היתרא אפשר להכשיר את התבנית בהגעלה.

נפקא מינה היא גם לעניין הכשרת כלי בן יומו למאן דאמר דחמץ הווי היתרא אפשר להגעיל כלי 
בן יומו ולמ"ד דהוי איסורא אי אפשר להגעיל כלי בן יומו.

למעשה, אנחנו מחמירים שהכלי לא יהיה בן יומו גם בפסח וכך אנחנו נוהגים הלכה למעשה.
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קיטור וכשרות
)הרצאה בפני הרבנים הגאונים, חברי בד"צ ועדת מהדרין(

א. זיעה אוסרת
ב. האם קיטור נחשב זיעה

ג. שימוש לחימום
י. איך בנוי דוד הקיטור

ה. הדודים של היום
ו. ההיבט ההלכתי
ז."ריחא מילתא"

ח. פתרונות אחרים לקיטור משותף
ט. אין מבטלין איסור לכתחילה

י. מכסה של סיר שנאסר

הקיטור הוא הכוח העיקרי המניע את כל הסובב אותנו הן מהצד האנרגטי )כי בדרך כלל רוב רובם 
התעשיות  לרוב  חום  כספק  והן  קיטור(  ע"י  מונעות  חשמל,  המספקות  בעולם  הכח  תחנות  של 

בעולם ובפרט בתעשיית המזון.

הקיטור הפך גם לאחד הנושאים הקובעים את כשרות המזון. וצריך להביאו בחשבון כמדד חשוב 
נתפס  שהקיטור  משום,  היא,  לכך  והסיבה  מסוים  מזון  למוצר  או  למפעל  כשרות  במתן  ביותר 
כ"זיעה" המוזכרת במספר מקומות בספרי ההלכה כמשפיעה על כשרות המזון. בשורות הבאות 

נעמוד על סוגיית הקיטור בתעשיית המזון.

א. זיעה אוסרת
המקור החשוב לקביעה שזיעת איסור אוסרת מאכל כשר, הוא בשו"ע יורה דעה סימן צב סעיף 
ח, שם נפסק שמחבת רותחת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר - הזיעה עולה ונבלעת 
בקדירה ואוסרתה. מוסיף שם ה"דגול מרבבה" שגם המחבת המכילה את החלב נאסרת, כי הטעם 
גם יורד דרך הזיעה מהבשר לחלב. הרמ"א מוסיף, שרק אם הזיעה חמה בדרגת חום שהיד סולדת 
בה והמחבת מגולה - רק אז עובר הטעם, אבל אם הזיעה אינה חמה מספיק - הטעם לא עובר. 
לכן, מוסיף הרמ"א, נהגו לעשן בשר מעל "קדירות של חלב", כי האדים לא חמים. המסקנה העולה 
מסעיף הזה, שבמצבים מסויימים "זיעה" מעבירה טעם. אבל כתוב ברמ"א ש"אם המחבת מכוסה 
הכל שרי". לעומת זאת, ביו"ד סימן קח סעיף ב כותב המחבר, לגבי דין "ריחא מילתא" שמותר 
לבשל בשר איסור ובשר היתר בקדירות נפרדות בתנור אחד אפילו ש"פיו סתום". והרמ"א במקום 

אוסר אלא אם הקדירה מכוסה או בתנור פתוח.

למכסה  מתחת  אדים  יוצאים  מכוסה  בכלי  שאף  בפועל  רואים  אנו  הרי  הסבר.  טעונים  הדברים 
ומתפזרים לסביבה )אלא אם כן מדובר בסיר לחץ אטום שכנראה לא היה בזמנים ההם( אז מה 

הרב יוסף מריכי זילבר
יועץ בד״צ ועדת מהדרין לחומרי גלם
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מועיל המכסה בתנור שיש בו חום גבוה - הלוא יוצאים הרבה אדים המתערבים בחלל התנור ואם 
זיעה מעבירה טעם מדוע מותר לבשל יחד בתנור בכלים מכוסים או מדוע לא נאסר סיר בשר בכירה 

מתחת למחבת חלב מכוסה?

ואין לתרץ שהתנורים של פעם לא היו חמים מאוד ויצאו מהסירים רק מעט אדים שיש שישים 
כנגדם, כי אם נאמר כן נתת דבריך לשיעורין והיו צריכים להדגיש, שרק בחום נמוך זה מותר. לא 
ראיתי אצל אף פוסק המחלק חילוק כזה. גם אין לומר שמדובר רק בצלי קדירה שיוצא ממנו מעט 
אדים, כי עיין שם בש"ך ס"ק טז על דיון אם גם בצלי קידר שיש בו ריח חזק מותר או שרק בבישול 
במים. כלומר, בישול במים ודאי מותר. להלן אנסה לתת הסבר, לסתירה לכאורה בין שני הסימנים 
שאמנם לא הובא אצל שום פוסק, אבל מניסיון אישי נוכחתי בזה ואולי זה יסביר את הדבר. אבל 

מכל הנ"ל אפשר, לכאורה, להסיק מסקנה אחת: לא כל זיעה אוסרת ויהא ההסבר אשר יהא.

מקור נוסף לאיסור זיעה הוא מדברי שו"ע הרב סי' תנ"א סעיף כט, שנהגו הנשים לא להשתמש 
בסיר ההכשרה ששפכו ממנו מים על האבן המלובנת משום שהבל החמץ עולה למעלה ובדיעבד 

מותר.

מקור נוסף הנוגע לכאורה בדין זיעה הוא מכסה של סיר שנאסר כשהתבשל בסיר מאכל אסור. 
זיעה מכיוון שבמהלך בישול של סיר מלא הנוזלים עצמם  נוגע לדין  זה אינו  אלא שאולי מקרה 
עולים מחמת הרתיחה ונוגעים במכסה ולכן דינו כמו דופן הסיר ואין זה נוגע לנדון שלנו שנודע 

למגע באמצעות אדים בלבד.

של  שהקדירה  במציאות  שמדובר  יתכן  צ"ב  בסימן  ק"ח.  סימן  לבין  צב  סימן  בין  הסתירה  לגבי 
הבשר מונחת ישירות על גבי מחבת החלב, אלא שקשה לומר כך, כי אז זה לא היה נדון כזיעה, 
אלא כמכסה של סיר, שיש מגע ממש בין הנוזלים למכסה. אלא נראה לי הסבר אחר, שמבוסס 
על המוכר לנו מהמציאות, שככל שהכלים קרובים יותר הזיעה מכילה יותר טעם. ואולי בכך טמון 
ההבדל בין שני הסימנים. בסימן צ"ב מדובר בכירה שהיא מקום קטן והמחבת והאילפס סמוכים 
ולכן עובר הטעם בזיעה, אבל כשמכסים את המחבת או במקרה של שני סירים המרחק יותר גדול 

)אף בתנור קטן( ולכן הטעם לא עובר.

ב. האם קיטור נחשב זיעה
בדבר  קצר  הסבר  מתבקש  לכן,  וקודם  זיעה.  נחשב  קיטור  האם  העיקרית:  בשאלה  נדון  עכשיו 

פעולת הקיטור. 

כידוע, לכל חומר בעולמנו יש שלושה מצבי צבירה: מוצק, נוזל, גז. במים, אנו מכירים אותם כקרח 
שבאמצעותו  חום  להשקיע  יש  הצבירה  מצבי  את  לשנות  כדי  כגז.  אדים  כנוזל,  מים  מוצק,  מצב 
יתרחש  חום  הוצאת  או  קירור  וע"י  לגז  הנוזל  יהפוך  מספקת  חום  ובתוספת  לנוזל  הקרח  יהפוך 
התהליך ההפוך הגז יהפוך לנוזל והנוזל למוצק. מאחר ובמצב גזי גדל הנפח של המים )פי 1700( 
בו  יש  ובכך הוא מסוגל לעשות עבודה, כלומר  והצינורות  יוצר לחץ אדיר על דפנות הכלים  הוא 
אנרגיה רבה היכולה להניע כלים, לסובב מנועים וכו'. ואכן, מנצלים את הקיטור להנעת טורבינות 
אדירות בתחנות כוח, או הנעת אניות. לפני היות החשמל כח מניע זמין ונוח יותר, השתמשו בקיטור 

לעשיית כל העבודות שעושים היום עם החשמל.
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ג. שימוש לחימום
מאחר ובקיטור אצור חום רב. וכן בגלל הלחץ הגבוה שבו הוא זורם בקלות ובמהירות למקומות 
הרצויים לנו, משמש הקיטור גם כמקור חום לבישול ולחימום. בכל מפעל מזון תמצא דוד קיטור 

אחד או יותר המספק את תצרוכת המפעל באנרגיה לחימום ובישול.

ישנם גם מכוני קיטור המספקים קיטור עבור מספר מפעלים יחד, או אף לעיר שלימה כמו בסין, 
תעשיה  למפעלי  נמכר  חשמל  והפיק  הטורבינות  את  שהניע  לאחר  הכח  מתחנות  הקיטור  שם 
הצריכים קיטור כך שתחנת כח אחת מספקת גם את האנרגיה וגם את החום לכל המפעלים בעיר.

י. איך בנוי יוי הקיטור
זה  מאז המצאת דוד הקיטור )כמדומה לפני 300 שנה( הוא עבר שינויים מבניים רבים. תחילה 
ומלמעלה  והרתיחה את המים  היה פשוט כמו סיר ענק שבתחתיתו בערה אש מעצים שחיממה 
נשלח הקיטור בצינורות למקומות הצריכה. גם המים לא הצריכו בעבר טיפול מיוחד מאחר והמים 
באירופה, מולדת הקיטור, נקיים ללא מינרלים ולכן הם לא סתמו את הצנרת. בזמנו גם לא היו 
מודעים עדיין לנזקים שרטיבות הקיטור גורמת לצנרת. מאחר והיה מדובר במערכת צינורות קצרה 
שקל לתחזק ולתקן הן את הצנרת והן את הדוד עצמו שהיה כעין סיר חלק. הדוד עצמו אף הוא היה 
קל לניקוי מהמשקעים שנוצרו בו ולכן היה הקיטור בד"כ רטוב - במצב אידים - ודומה לזיעה. על 
כן יש פוסקים שפסקו, שקיטור מעביר טעם )תשובות מהרי"א אסד, הובאו דבריו במעדני שמואל 
סי' קטז ס"ק נב, שאם צינור אחד הולך לחמץ והשני הולך לכשר לפסח - הדבר אסור(. זה, כאמור, 

בדודים של פעם, כאשר הקיטור היה רטוב ועל כן דינו כזיעה.

ה. היויים של היום
הדודים של היום בנויים אחרת. לא ניכנס לתיאור מפורט של הדודים, אבל נציין מספר פרטים 

חשובים שבהם שונים הדודים של היום מהדודים של פעם ולכך יש השלכות הלכתיות.

1. מבנה היויים
בנויים  הדודים  גדולים  למרחקים  מובל  והקיטור  גדולות  בכמויות  היא  הקיטור  שצריכת  כיום 

אחרת מאשר בעבר. הדוד עצמו בנוי כגליל ארוך ושוכב ויש שני סוגי דוודים: 

האחד הוא דוד צינורות להבה שבו כל חלל הדוד מלא עם מים. בקצה הדוד יש מבער המוזן בסולר 
או במזוט או בגז. המבער יורה להבה גדולה לתוך צינור רחב הנמשך עד הקצה השני של הדוד. בסוף 
הצינור הרחב מתפצלים הרבה צינורות צרים הלוך ושוב, שבהם ממשיכים הגזים החמים שנוצרו 
מהלהבה עד לארובה ששם הם נפלטים לחלל האוויר. כאמור, כל הדוד מלא במים והלהבה והגזים 

מחממים אותם לטמפרטורות הרצויות.

השני הוא דוד צינורות מים. כאן הלהבה היא בחלל הדוד והמים זורמים בצינורות. דוד כזה מתאים 
גם להסקה בפחם, בעצים ובפסולת חקלאית וכו'. 

יש לציין שפה ושם יש עדיין דודים מהסוג הראשוני של פעם בפרט במפעלים קטנים.

2. עזרים ליויי קיטור
בכל מערכת קיטור מודרנית יש חשיבות גדולה לשמור על יובש מוחלט של כל מערכת הקיטור, 
מכיוו  זאת  העזר.  ובכלי  בצנרת  מים  ישארו  שלא  ולהבטיח  עצמו  הקיטור  את  לייבש  דהיינו 
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שהרטיבות גורמת לדפיקות בצינורות שכתוצאה מכך החיבורים מתרופפים ונסדקים וגם הדבר 
גורם להפרעות בזרימת הקיטור. בקיצור, המערכת לא מתפקדת היטב אם יש רטיבות בקיטור ולכן 

יש צורך למנוע את זה לשם כך יש את העזרים הנוספים.

3. מפלג רחב עם ניקוז
הקיטור כשהוא יוצא מהדוד מתחלק למספר צרכנים כגון סירי בישול, תנורים, מטגנות, מייבשים, 
חימום חדרים, מים חמים, מפסטרים וכו'. לשם כך מיד ביציאה מהדוד יש מפלג )דיסטרביוטר( 
המחלק את הקיטור למחלקות השונות ע"י צינורות וברזים נפרדים. המפלג מותקן מיד ביציאה 
הוא  לדיסטרביוטר  יוצא  ורק כשהוא   - לא קיטור  עדיין   - גבוה  יש מים בלחץ  )שבתוכו  מהדוד 
הופך לקיטור(. כיוון שמטבע הדברים עדיין מעורבות בקיטור טיפות מים, מתקינים את המפלג 
עם צינור רחב, המוריד מיידית מעט את הלחץ וכמו כן מותקן בתחתיתו ניקוז המוציא את טיפות 
המים העודפות לביוב. זה כבר מפחית את הרטיבות בצורה משמעותית וזוהי הפעולה הראשונה 

ליבוש הקיטור.

4. מפחיתי לחץ
קיטור שלחצו יורד מתייבש. יש כמובן הסבר לזה אבל כדי לא להכביד על הקורא נוותר על ההסבר1. 
לשם כך מתקינים "מפחיתי לחץ". אם למשל הדוד מייצר קיטור בלחץ של 8-16 אטמוספירות - 
הרי במקום הצריכה הוא יפחת עד ל-3-4 אטמוספירות. בדרך כלל אחת המטרות היא כדי להשיג 
את הייבוש הנדרש וגם כי לא נוח לעבוד עם לחץ גבוה כל כך וגם יותר בטוח לעובדים שנמצאים 

בד"כ ליד הסירים או המטגנות.

5. בייוי
כל הצינורות המובילים את הקיטור מבודדים, גם כדי לא לאבד חום וגם כדי לשמור על הקיטור 

שלא יתעבה ויקבל רטיבות.

6. מפרייי טיפות או מלכויות טיפות
אם בכל זאת יש עיבוי של מספר טיפות מים, ישנן מערכות המפרידות את הטיפות הללו ולוכדות 
אותם ומוציאות אותן מהצנרת. המפרדות הללו מבוססות על הבדלי המשקל הסגולי בין קיטור 

למים והכלים הללו פועלים תוך כדי ניצול ההבדל הזה.

7. משחן - מכשיר ליצור קיטור "שחון"
נקדים הסבר קצר - ישנם שלושה סוגי קיטור: 

קיטור רטוב - אלו האדים הלבנים שיוצאים מהקומקום שרותח. לאחר שהתקררו כתוצאה מהמגע 
עם האוויר. אידים אלו אינם מוגדרים כקיטור אלא הם טיפות מים זעירות המכונסות במקום אחד 

ונראות כעשן לבן. וזה היה ה"קיטור" של העבר.

1.  הערת העורך: ככל שהלחץ עולה טמרפטורת הרתיחה גם היא עולה ולהיפך. המים רותחים במאה מעלות כאשר הלחץ 
הוא אטמוספירה אחת. אם יורדים לים המלח שם הלחץ גבוה יותר טמפרטורת הרתיחה תעלה מעט ולעומת זאת בחרמון 
שם הלחץ הוא פחות מאטמוספירה אחת נקודת הרתיחה תהיה נמוכה יותר ממאה מעלות. ברגע שמפחיתים את הלחץ 
מהקיטור שהוא אידים רותחים הרי טמפרטורת הרתיחה יורדת ונוצר עודף חום מעבר לנדרש להרתחה ועודף חום זה הופך 

את האידים לגז ומייבש את הקיטור לחלוטין. 
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קיטור רווי - רוב הקיטור המשמש כיום במערכות המפעלים הוא קיטור רווי שאמנם אין בו כבר 
טיפות מים ולכן כשהוא זורם בתוך הצנרת הוא שקוף כמו אוויר. אמנם אלו אדי מים, אבל במצב גז 
)מצב הצבירה השלישי שהזכרנו לעיל( והוא נמצא במצב של מולקולות בודדות. הוא נקרא קיטור 

רווי משום שכל קירור שלו יהפוך חלקים מהקיטור לקיטור רטוב ויופיעו בו טיפות מים.

רק  בו  משתמשים  כלל  "שחון" שבדרך  הוא קיטור  יותר  ויקר  סוג קיטור שלישי   - קיטור שחון 
בדודי ענק ובתחנות כח. הקיטור הזה לאחר שהוא יוצא מהדוד, הוא עובר חימום נוסף ע"י "משחן" 
)מערכת צינורות במבנה מסויים( עד שהטמפרטורה שלו מגיעה ל- 15-20 מעלות מעל טמפרטורת 
הגז, כך שאף אם מסיבה כלשהיא יתקרר הקיטור הוא ישאר במצב גזי, וזאת כדי לקבל מצב של 

יובש טוטאלי, מוחלט. זה חשוב לתקינות המכשירים בתחנות כח ובדודים גדולים.

8. תרשים הזרימה של ייצור הקיטור עי השימוש ולאחריו
שלב א: ריכוך המים

כאמור הדודים כיום בנויים לחימום כמויות מים גדולות בזמן קצר. אבל יש בעיה בהרבה מקומות 
בהם המים מכילים מינרלים שונים השוקעים על דפנות הצינורות בתוך הדוד. אם לא נוציא את 
כלומר  המים,  את  "מרככים"  לכן  קצר.  זמן  תוך  תסתם  בדודים  הצנרת  מהמים  הללו  המינרלים 
שבחלק  לדעת  יש  לענייננו  שיטות.  מספר  לכך  ויש  הדפנות,  על  ישקעו  לא  שהמינרלים  דואגים 

מהשיטות משתמשים במינרלים או במלח הפוגמים את טעם המים.

שלב ב: ייצור הקיטור והשימוש בו
דוד  לסוג  בהתאם  שונות  בדרכים  בעירה  בעזרת  נעשית  לקיטור  והפיכתם  המים  חימום  כאמור 
הקיטור. שליחת הקיטור למקום הצריכה מתבצעת על פי רוב במצב קיטור רווי בצינורות מבודדים 

השומרים על יובש הקיטור בעזרת העזרים שמנינו לעיל. 

כאשר הקיטור מגיע לאזור השימוש - סיר, מטגנת, מפסטר וכו' - הקיטור הופך לקיטור רטוב או 
למים ממש בגלל שהוא בא במגע עם החומר והוא מתקרר ולכן הקיטור הופך למים וכאן הוא בולע 
מהחומר דרך הדופן )עיין יור"ד סי' צב( וכרגע הוא בלוע מאיסור אם בושל דבר אסור בסיר או 

במפסטר.

המיים שנוצרו מהקיטור שהתקרר נקראים מי עיבוי )קונינס( וקיימות שתי אפשרויות - לשלוח 
לדוד  שוב  להזרימם  ומשם  אגירה  למיכל  העיבוי  מי  את  להחזיר  או  לביוב  הללו  העיבוי  מי  את 
הקיטור לייצור חוזר של קיטור. המים האלו עברו ריכוך והם חמים מאוד ולכן השימוש החוזר בהם 

חוסך הרבה כסף.

הבעיה ההלכתית מתעוררת בעיקר במקרים של קיטור חוזר, שהרי יש לנו מים הבלועים מאיסור 
שחוזרים לדוד. ולכאורה אם יחזרו לסיר שמבשל "היתר" הם יאסרו את המאכל הכשר. אבל נראה 

שיש מקום לחלוק על הנחה זו, וכדלהלן.

ו. ההיבט ההלכתי
יש להבחין בין זיעה ובין קיטור.

זיעה, כפי שהוזכר לעיל, היא בעצם טיפות מים זעירות וכפי שמוזכר ביו"ד סימן צב יש בכוחה של 
הזיעה להעביר טעם )אם כי לא תמיד כפי שהוכח לעיל( שהרי יש כאן חומר ממשי, כלומר נוזל 
שבאפשרותו לשאת עליו חומרי טעם הנמצאים באוכל המתבשל. אולם, קיטור רווי שהוא במצב 
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חומרי  את  לשאת  פלטפורמה  אין  זה  ובמצב  בודדות  מולקולות  של  במצב  הוא  אוויר(  )כמו  גזי 
ואינם  המים  של  בתחלופה  החוצה  ונשטפים  בדוד  נשארים  הם  ולכן  לשני  אחד  ממאכל  הטעם 
עוברים למקומות הצריכה ולכן, לכאורה, הם אינם אוסרים אפילו במצב של קיטור חוזר כי אף שמי 
הקונדנס בלעו מהאיסור וחזרו לדוד הם אינם מובילים את האיסור איתם בשימוש החוזר. ואף 
אם יכול להיות מצב של קיטור רטוב כלשהו באיזה קטע מהצנרת, אבל בודאי יהיה תמיד קטעים 
יבשים שלא יאפשרו את העברת הטעם. ק"ו שלא אמורה להיות כל בעיה בקיטור שאיננו חוזר שם 

ניתן לדבר רק על חשש ניצוק שאוסר רק בפסח.

הוכחות לכך שקיטור לא יכול להעביר טעם
ההוכחה הראשית היא מהמציאות, עובדה שלקיטור אין שום טעם ואם מרגישים טעם פגום הרי זה 
יונים )אטומים טעונים חשמל( של מתכת הנשארים לפעמים בקיטור או טעם של חלודה. וטעמתי 
הרבה  מכך,  יתירה  טעם.  שום  לקיטור  ואין  איסור(.  חשש  )ללא  קיטור  של  עיבוי  מי  הרבה  כבר 
ריכוך מים עם חומרים הפוגמים את טעם המים בדוד, כלומר המים בדוד עצמו פגומים  עושים 
מאוד )טעם של כימיקלים( ובכל זאת בנקודת השימוש לא מרגישים שום טעם מחמת העובדה 
שהמים הפכו לקיטור וטעם המים הוא כשל מים רגילים. אם כן כל שכן בליעה קלושה שחדרה 
למים רק דרך הדופן אין כל אפשרות שהיא תורגש בנקודת השימוש של הקיטור. כפי שהסברתי 
בדוודים של פעם השתמשו בקיטור רטוב שהוא ודאי נחשב לזיעה לכן היו פוסקים שאסרו אותו 

אבל בקיטור של ימינו אין העברת טעמים שהרי במהלכו הוא פשוט הופל לאוויר.

ז. "ריחא מילתא"
נראה שגם כל הדיון ההלכתי בסימן ק"ח לגבי ריחא מילתא או לא - אינו שייך לדיון הזה, כי בריח 
מתפשטים חלקיקי ריח בכל האיזור ומולקולות ריח הם דבר ממשי שניתן ואפשר לקלוט אותו 
ולהשתמש בו וכך עושים היום בייצור קפה, מיצים ועוד. אלא שיש מחלוקת אם ריחא נחשב לטעם 

מספיק כדי לאסור את המאכל או לא, אבל בנדון דידן מדובר באוויר ללא חומר.

ח. פתרונות אחרים לקיטור משותף
גם אם לא מקבלים את כל האמור לעיל יש פתרונות הלכתיים לבעיית הקיטור והם:

פגימת מי הקיטור - ע"י ביטרקס או שמן אורנים: הביטרקס הוא יעיל, הוא כנראה הולך יחד עם 
הקיטור )לא בתוך הקיטור( והוא פוגם את המים המתעבים מסביב לסירי הבישול כי טעמו מריר 

ובולט. לגבי שמן האורנים אני מסופק אם הוא פוגם בטעם או רק בריח.

טעימת המי קיטור - אם יש בהם טעם אסור - לגבי פסח )לטעום אם יש טעם חמץ( ודאי שאין 
)מבלי  נראה שאפשר לטעום  לגבי חשש טעם איסור  ואף  היתר,  זה עכשיו  הרי  כי  בעיה לטעום, 
לבלוע( כמו בנאבדה המרה שמותר לטעום על סמך שקרוב לוודאי יטעם טעם מרה2 וגם כאן קרוב 

מאוד לוודאי שטעם המים יהיה כטעם מים רגילים, וטעימת ישראל מועילה גם למנהג אשכנז.

ט. אין מבטלין איסור לכתחילה
האם יש כאן איסור של ביטול איסור שנבלע במים? שתי תשובות בדבר: א. מכיוון שידעינן בבירור 
שהטעם לא עובר בקיטור כלל אלא נשאר בדוד )ונשטף לאחר זמן( הרי אין כלל דין ביטול. ב. אין 

2.  עיין שו"ע יו"ד מב ג ובש"ך שם
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כל כוונה לבטל איסור אלא מדובר בתהליך רגיל של יצירת קיטור לשימוש שוטף.

י. סיכום
נוזליים  למים  בניגוד  ופיזיקלית, אבל  כימית  מבחינה  דבר  לכל  מים  הוא  היבש  במצב  הקיטור 
שהמולקולות )החלקיקים( צפופות וסמוכות האחת לשנייה ולכן באפשרותן לשאת איתן מרכיבי 
טעם שגם הם צברים של מולקולות, ולכן טעם שנכנס בהם יעבור הלאה יחד איתם ואותו הדבר 
מיליוני  של  מצבור  היא  כזו  זעירה  טיפה  שכל  זעירות  מים  מטיפות  מורכבת  שהיא  ב"זיעה"  גם 
שאנו  וכפי  ממים  פחותה  במידה  כי  )עם  טעם  מרכיב  עמה  לשאת  יכולה  הזיעה  ולכן  מולקולות 
רואים בהלכה של תנור משותף לאיסור והיתר המתבשלים בסירים מכוסים התבשיל מותר למרות 
שד"כ יש אדים)זיעה( בחלל התנור(, אבל  ב"קיטור יבש" שאותם המים שתפסו במצב נוזלי נפח 
של ליטר תופסים עכשיו נפח של 1700 ליטר, זה כמובן גורם לפיזור עצום של המולקולות ובאופן 
שהן שוב אינן יכולות לשאת איתם חומרי טעם ולכן אף כשיצטננו ויחזרו למצב נוזלי הטעם נשאר 
אי שם מאחור בדוד. והמציאות מוכיחה את ההבדל בין זיעה לקיטור, שאם נטעם זיעה שמצטברת 
על מכסה של סיר בישול נרגיש טעם ברור, ומאידך בקיטור )וכבר טעמתי קיטור מאות פעמים( 

לא מורגש שום טעם.

כיום  הנהוג  את  ולשנות  וכל  מכל  הקיטור  בעיית  את  לבטל  בכוונתי  אין  לענ"ד.  הנראה  כאן  עד 
להכשיר את דודי הקיטור לפני ייצור כשר, אלא רק להעמיד דברים על דיוקם, שקיטור אינו דומה 
לזיעה אלא דומה לאויר, וכמו שאויר לא יעלה על הדעת לומר שהוא מעביר טעם כן קיטור. ולכן יש 
לבדוק בכל מקרה לגופו, ולא להחפז ולהסיק מסקנות, כגון לפסול מפעל או לחייב לבנות קיטור 

נפרד כי לעתים אין לכך הצדקה. 
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בישול נכרים 

א. גדרי פת נכרים ובישול נכרים
ב. התנאי "ראוי לעלות על שולחן מלכים"

ג. דבר הנאכל כמו שהוא חי
י. הדלקת האש ע"י ישראל )או זריקת קיסם(

ה. שכירים
ו. בישול בבית חרושת

ז. היתר דג מעושן
ח. בישול במיקרוגל

משנה ע"ז )דף לה ע"ב(: "ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה... והפת... 
והשלקות". )רש"י: "'והשלקות' - כל דבר שבישלו עובד כוכבים ואפילו בכלי טהור, וכולהו משום 
חתנות"(. ובגמ' )לז ע"ב-לח ע"א(: "'והשלקות', מנא הני מילי? א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, 
שלא  מים  מה   - כמים  ושתיתי',  לי  תתן  בכסף  ומים  ואכלתי,  תשבירני  בכסף  'אוכל  קרא:  אמר 
נשתנו, אף אוכל שלא נשתנה. אלא מעתה, חטין ועשאן קליות ה"נ דאסורין. וכי תימא ה"נ והתניא: 
חיטין ועשאן קליות - מותרין. אלא כמים - מה מים שלא נשתנו מברייתן, אף אוכל שלא נשתנה 
מברייתו. אלא מעתה חטין וטחנן ה"נ דאסורין, וכ"ת ה"נ, והתניא חיטין ועשאן קליות, הקמחים 
והסלתות שלהן מותרין, אלא כמים - מה מים שלא נשתנו מברייתן ע"י האור, אף אוכל שלא נשתנה 
מברייתן ע"י האור. מידי אור כתיב, אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. )רש"י: 'מדרבנן' - שלא 
יהא ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה ויאכילנו דבר טמא(. אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר 
רב, כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. בסורא מתנו הכי, בפומבדיתא 
מתנו הכי: אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב, כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את 
הפת אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. מאי בינייהו, איכא בינייהו דגים קטנים וארדי ודייסא". 

עכ"ל הגמ'. 

א. גירי פת גויים ובישול גויים
כתב תוס' בד"ה 'אלא' וז"ל: "פרש"י דרבנן גזור משום דחייש שמא יאכילנו דברים טמאים. ויותר 
היה נראה לפרש הטעם משום חתנות וכן פ"ה במתני'", עכ"ל. ובאמת צריך בירור, למה כתב רש"י 
שני טעמים נפרדים לאיסור בישולי נכרים. ואשר נראה לפרש בזה, דחלוק דין בישול מפת נכרים, 
בבישול   - המשנה  על  וכפרש"י  חתנות,  משום   - בשניהם  שווה  האיסור  וסיבת  דטעם  אף  שהרי 
נכרים כיון שיש גם חשש דשמא יאכילנו דבר טמא, חלוק הוא בחלות איסורו ודינו מפת נכרים, 

ודינו כאיסור חפצא וכמאכלות אסורות דדבר טמא. 

וכמו  האיסור,  הגדרת  לבין  גזרו  בעבורה  הסיבה  בין  לחלק  יש  גזירה,  איזו  גזרו  כשחז"ל  תמיד 
שמצינו לענין סתם יינם, שאסרו משום בנותיהם וגם משום חשש יין נסך, ועיין ברשב"א לע"ז )דף 
ל ע"א( שהסביר דטעם הגזירה היא משום בנותיהם, שלא יבוא לידי חיתון, אבל הגדרת האיסור 

הרב מנחם גנק
OU ראש מערך הכשרות
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הוא בתורת איסור יין נסך, והחפצא של האיסור הוי איסור יין נסך. וכן הוא בתוס' הר"ר אלחנן 
שם ד"ה יין מנלן, וז"ל: "וא"ת והא מתניתין בסתם יין מיירי דאסור בהנאה, דהא לא קתני יין נסך, 
ומה ראיה מייתי מיין נסיכם דהוי תקרובת, וי"ל דפשיטא דאע"ג דאסרו יינם משום בנותיהם )דף 
לו ע"ב( לא הוה אסרינן לי' בהנאה יותר מפתם ושמנם אי לאו דיין נסך ממש אסור בהנאה מה"ת, 
ומ"מ תחילת הגזירה לא היו גוזרין איסור בסתם יינם משום יין נסך אי לא משום בנותיהם. וכיוצא 
בזה מצינו פ"ק דשבת דקאמר דגזרו טומאה דכלי זכוכית אטו כלי חרס משום דתחילת ברייתן 
מן החול וכו'". )והרא"ש כתב )תוספות הרא"ש ע"ז כט ב(: מתחילה לא גזרו חכמים טומאה אלא 

הואיל ודמו לכלי חרס, ואח"כ שמו עליהם דין כלי מתכת, עכ"ל(.

ועפ"י הדברים האלה נראה, שחלוק דין בישול נכרים מדין פת נכרים, יבפת נכרים כל עיקר גזירת 
איסורו רק משום חתנות, וגם חלות האיסור הוא בתורת איסור חתנות, ולכן מצינו בקשר לאיסור 
זה הרבה קולות, שהרי בפת מותר אף בזריקת קיסם משא"כ לענין בישול לדעת הרבה ראשונים. 
והרמב"ם )הלכות מאכלות אסורות, פי"ז, הי"ג( כתב, דבפת סגי כשישראל זרק קיסם דיש היכר 
בזה, ואפשר דמה דמועיל היכר, זהו דוקא בפת משום דאין שם חפצא של מאכלות אסורות, ורק 
בתורת איסור חתנות, ובזה סגי בהיכר, אבל בבישול נכרים דהחפצא אסור משום חשש דבר טמא, 

לא מהני "היכר" לבד. 

יו"ד )סי' קי"ב סעיף ט"ו( מי  וכן מבואר בשו"ע  נכרים לא מצינו שיאסור כלים,  והנה לענין פת 
שנזהר מפת נכרים מותר לאכול בקערה עם מי שאינו נזהר ממנו, ואע"פ שטעם פת עכו"ם מתערב 
בפת ישראל, אינו חושש. ולפי דבריו הרי מובן שפיר דלענין בישול נכרים כיון דהחפצא אסור כדבר 
טמא, ממילא גם טעם כעיקר אסור, והכלים שנתבשלו בהם צריכים הכשר, משא"כ בפת נכרים, 
דכל איסורו הוא משום חתנות, אין דין טעם כעיקר ולא צריכים הכלים הכשר ולכן לא הזכיר בשו"ע 

דין הכשר כלים בסי' קי"ב לענין פת, רק בסי' קי"ג לענין בישולי נכרים.

והנה עיין בתוס' ע"ז )דף ל"ח ע"א ד"ה 'אלא'( וז"ל: "אומר הר"ר אברהם ב"ר דוד דודאי שלקות 
אסרו חכמים כשהעובד כוכבים מבשלם בביתו אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל אין לחוש לא 
לחתנות ולא לשמא יאכילנו דברים טמאים, ולא הודה לו ר"ת דודאי כיון שהעובד כוכבים מבשל 
לא חלקו כלל חכמים בין רשות הישראל לרשות העובד כוכבים כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר 
גם בביתו של ישראל כמו בביתו של עובד כוכבים", עכ"ל. והנה חזינן דלהראב"ד יש ב' טעמים 
לאיסור בישול נכרים, ויש לפרש כמו שהסברנו דבכל תקנה יש להבחין בין הטעם והסיבה שגזרו 
חכמים לבין הגדרת וחלות התקנה, והסיבה שגזרו לאסור בישול נכרים היה משום חתנות אבל 
חלות האיסור משום שמא יאכילנו וכנ"ל. ונראה דאף ר"ת שחולק על הראב"ד להלכה, ג"כ מודה 
לו בזה שיש שני טעמים לאסור בישול נכרים, ושפיר איתיה טעמא דשמא יאכילנו נוסף על הטעם 
דחתנות שנזכר בגמ', שהרי כתבו התוס' בדעת ר"ת שאף בבית הישראל יש לחוש שמא לא יזהר, 
כלומר שלא יזהר ויאכילנו דבר טמא, ובאמת דבר זה צריך ביאור שהרי בתחילת דברי התוס' כתבו 
דיותר נראה דהטעם שאסור הוא משום חתנות לבד, ואילו מדברי ר"ת נראה דסבר דהטעם הוא 
אף משום שמא יאכילנו דבר טמא. וכן צ"ע שהרי התוס' ע"ז )לז ע"ב ד"ה 'השלקות'( הביאו ע"ש 

ר"ת דהטעם שאסור הוא רק משום חתנות.

ועיין ברמב"ם בפי' המשניות שכתב וז"ל: "ורוב דברים אלו כגון הפת והשלקות וכיוצא בהם כולם 
יד במה  כדי שלא נמשך בהתערבנו עמהם לשלוח  נתערב עמהם  ולא  כדי שנתרחק מהם  נאסרו 
שהוא אסור, וזה ענין אמרם משום חתנות" עכ"ל. הרי דהרמב"ם כולל בטעמא ד"חתנות" גם שלא 
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יבוא לאכול דבר האסור, ולפי"ז הרי שפיר מובנים גם דברי רש"י די"ל דטעמא דלא יבוא לאכול 
הוי חלק מטעם הגמ' דחתנות.

ב. התנאי י"ראוי לעלות על שולחן מלכים"
והנה, בכדי שיהא אסור משום בישול נכרים צריך שיהא המאכל ראוי לעלות על שלחן מלכים ויש 
להסתפק בהגדרת דין זה ד"עולה על שלחן מלכים" אם הכוונה היא שהוא מאכל הראוי לסעודת 
הראויות  התכליות  בכל  סעודה  דהיינו  בשעתו",  שלמה  "סעודת  בבחינת  תפארתו,  בכל  מלך 
זצ"ל,  שוואב  שמעון  ר'  מהרה"ג  ושמעתי  גרוע.  מאכל  יהא  שלא  אלא  הכוונה  דאין  או  למלכות, 
שפעם שאל מהחזו"א מה דעתו ע"ד אכילת הסרדינים הנמכרים בקופסאות, אי אסורים משום 
בישול נכרים או לא, והשיב לו החזו"א שאסורים. ושוב שאלו עוד הג"ר שמעון הנ"ל שהלא כמה 
ראשי ישיבה מאירופה נהגו בזה היתר, והיו אוכלים סרדינים, וכנראה דסבורים היו דאינם עולים 
על שלחן מלכים, והשיבו החזו"א דאף סרדינים ראויים לעלות על שולחן מלכים, שהרי גם "מלך 
אנגליה אוכל סרדינים בעד ארוחת הבוקר שלו" )כך השיבו החזו"א ביידיש(. ונראה דהמחלוקת 
שבין החזו"א ושאר הגדולים תלויה בהגדרת דין זה ד"עולה על שלחן מלכים", דאם הכוונה שלא 
יהא מאכל גרוע, אז יהיו הסרדינים אסורים כיון שאינם מאכל גרוע, ואף מלך היה אוכלם, אבל אם 
הכוונה שיהא ראוי ל"סעודה של מלכות" הרי בסעודה של מלכות אין מגישים סרדינים )ושמעתי 
ואין  בקופסאות  שקונים  המאכלים  כל  שאוכלים  דמה  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ד  ממו"ר  פעם 
חוששים לבישול נכרים, דאחד הטעמים הוא משום דאין נחשבים כראויים לעלות על שלחן מלכים, 

אך לא שמעתי ממנו להדיא ביאור על הנקודה הנ"ל(.

ונראה דב' הגדרות אלו בענין "עולה על שלחן מלכים" תלויות בב' התירוצים שבתוס' למס' ע"ז )דף 
לא ע"ב ד"ה 'ותרוויהו'( שכתבו דבשכר של שעורים אין איסור בישולי נכרים משום שאינו עולה על 
שולחן מלכים, ועוד יש טעם אחר להתיר דכי היכי דהתבואה בטלה לגבי המים לענין ברכת שהכל 
ה"נ היא בטלה לענין איסור בישול, עכ"ל. ויש מקום לומר דהתירוץ השני בתוס' לגבי היתר השכר 
ולכאורה היה  "עולה על שלחן מלכים",  לא סמך על התירוץ הראשון משום דסבר דשכר מיקרי 
נראה דענין זה אי שכר מיקרי עולה על שלחן מלכים או לא תלוי בחקירתנו הנ"ל דאי גדר עולה 
על שלחן מלכים היינו שיהא ראוי לסעודה מפוארת של מלכות הרי בסעודת מלכות שותין יין ולא 
שכר, אבל אי הגדרת עולה על שלחן מלכים היינו שלא יהא מין גרוע שאף המלך יכול לאכלו, הרי 

גם המלך שותה שכר לפעמים.

והנה לאלו הראשונים הסוברים שבישול נכרים נאסר מטעם חתנות, שפיר מובן דינא דצריך שיהא 
עולה על שלחן מלכים, דאז הוי אוכל חשוב, ומראה אופן ודרך חיבה, ויש לומר דהוי דוקא במאכל 
שעולה על שלחן מלכים בסעודת מלכות, אבל לאלו הראשונים דסברי דאסרו בישולי נכרים משום 
חשש שיאכילנו הגוי דבר טמא, צ"ב למה צריך שיהא המאכל עולה על שלחן מלכים. והנה לפי מה 
שכתבנו דאף לדעת רש"י ב' טעמים יש לאיסור בישולי נכרים ולעולם בעינן נמי לטעמא דחתנות 
וכמו שנתבאר למעלה, שפיר מובן למה בעינן שיהא עולה על שלחן מלכים, אבל לדעת  לאסור, 
הרשב"ם )מובא בהג"א פ"ב דמס' ע"ז( דהטעם היחידי לאיסור בישולי נכרים הוא משום שמא 
יאכילנו דבר טמא, צריך לומר דמה שצריך שיהא עולה על שלחן מלכים הוא משום דאין אדם מזמין 
את חברו אלא על דבר שעולה על שלחן מלכים. ולכאורה נראה דמטעם זה לא בעינן שיהא דווקא 

סעודה מפוארת ואוכל מפואר אלא רק שלא יהא המאכל גרוע. 
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ועיין ברמב"ם )פי"ז מהל' מאכ"א הט"ו( וז"ל: "אבל דבר שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול בו 
את הפת, כגון תורמוסין ששלקו אותן גויים אע"פ שאינן נאכלים חיין, הרי אלו מותרין וכו' שעיקר 
הגזירה משום חתנות, שלא יזמנו הגוי אצלו בסעודה, ודבר שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול בו 
את הפת אין אדם מזמן את חבירו עליו", עכ"ל. הרי דאף דכתב דבישול נכרים אסור משום חתנות, 
מ"מ כתב בטעם דין זה דדבר שאינו עולה על שלחן מלכים אין אדם מזמן את חברו עליו, ולכן 
"עולה על שלחן מלכים" אינו תלוי דוקא ב"סעודת מלכות", אלא סגי בזה שהוא אוכל שאינו גרוע. 

והנה נחלקו הראשונים אי בעינן לאיסור בישול נכרים שיהא ללפת בו את הפת. הרשב"א בתוה"א 
כתב בשם הר"ח דדייסא אסורה אף שאין מלפתים בה את הפת, דלשון ללפת בו את הפת הנזכר 
בגמ' לאו דוקא הוא, אבל הריטב"א לע"ז )דף לח ע"א( חולק עליו וסובר דבכדי לאסור בעינן דוקא 
שיהא דבר הנאכל ללפת בו את הפת, וכן נראה גם מלשון הרמב"ם שהבאנו. ובפשוטו נראה שמה 
שצריך שיהא האוכל ראוי ללפת בו את הפת, הוא משום שרק אז חשיב המאכל כחלק מסעודה 
קבועה, שלא אסרו חכמים אלא במאכל שאדם מזמן את חברו עליו וכדברי הרמב"ם הנ"ל, ועיקר 
הזמנת אורחים תלוי בפת ובסעודה, ולהר"ח שברשב"א דלא בעינן סעודה יש לומר דגם זה דצריך 
שיהא עולה על שלחן מלכים אינו משום דאין אדם מזמין חברו עליו אלא דבעינן שיהא דבר חשוב 

ודרך חיבה, ולכן צריך שיהא עולה על שלחן מלכים. 

והנה לפני כמה שנים נתעוררה שאלה בענין דג טונה הבא מבנקוק תאילנד, אם יש בו משום בישולי 
נכרים. ונראה שאין בו חשש מכמה טעמים; הנה לפי מה שהבאתי בשם מרן הגרי"ד זצ"ל דהאוכל 
הנמצא בקענ"ז )המשומר בקופסאות( אין בו משום בישול נכרים לפי שאינו עולה על שלחן מלכים, 
הוא הדין נמי בטונה בקענ"ז, שהרי בסעודת מלכים אין מגישים טונה הבא מ"קענז". אכן זה תלוי 

בהגדרת עולה על שלחן מלכים וכמו שהבאנו למעלה. 

והנה בענין הסרדינים שנהגו כמה צדיקים לאכול באירופה, יש שכתבו שאין בהם משום בישולי 
נכרים כיון שהם דגים קטנים, ובגמ' ע"ז )דף לח ע"א( מבואר דדגים קטנים אינן עולים על שלחן 
היינו  שמותרים  קטנים  דדגים  כתב  קי"ג  סי'  הב"ח  אולם  'דגים'(.  ד"ה  שם  בתוס'  )ועי'  מלכים 
דוקא כשהם ממין דגים גדולים שלא גדלו כל צורכן אבל במין דג קטן יש בו משום בישול נכרים, 
דהערינג  שכתב  השולחן  בערוך  עיין  וכן  ט"ז(.  אות  בש"ך  )ומובא  הם  חשובים  ג"כ  דבקטנותם 
וסרדינים חשובים הם, ולא חשיבי דגים קטנים כיון שזה כל גודלם ועולים על שלחן מלכים ויש 
בהם משום בישולי נכרים. ועיין בשו"ת יביע אומר )חלק ה' חיו"ד סי' ט'( שכתב דבדג טון כיון דהם 
דגים גדולים עולים הם על שלחן מלכים ויש בהם משום בישולי נכרים )אלא אם כן נתבשלו בקיטור 
דהוי כמעושן דאין בו דין בישול לענין בישולי נכרים. ולמעשה כן הוא התהליך במפעל שנתבשל 

תחילה ע"י קיטור( אלא דלדעתו בעינן השגחה תמידית בדגים משום דינא דטרית טרופה.

והנה נראה לומר, דבדין זה של אינו עולה על שלחן מלכים לא מסתבר לומר שיש ענין של קביעות 
דמדברי  עולה,  אינו  מיקרי  אלמוני  דג  ומין  מלכים  שלחן  על  עולה  מיקרי  פלוני  דג  שמין  מינים, 
הרמב"ם )פי"ז מהל' מאכ"א הי"ב והי"ט( מתבאר שגדר דין זה תלוי בכל מקום ומקום כפי מנהגו, 
שאותו המאכל יכול להיות אסור במדינה אחת משום בישול נכרים מפני ששם הוא עולה על ש"מ, 
ובמדינה אחרת יהיה מותר דשמה אינו עולה על שלחן מלכים, וא"כ לא מסתבר לומר שגדר דבר זה 
הוא ענין של קביעות המין אלא שהדבר תלוי בכל מאכל ומאכל בפ"ע אם זה המאכל בפרטות עולה 
היא על ש"מ או לא, וממילא היה נראה לומר בפשיטות דדג הטונה כמות שהוא נמכר בקופסאות 

אינו עולה כלל על ש"מ וממילא אין בו משום בישולי נכרים.
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ג. יבר הנאכל כמו שהוא חי
בהגדרת נאכל כמו שהוא חי נחלקו הראשונים, הריטב"א כתב )ע"ז לו ע"ב( שדבר שראוי לאכלו 
חי, אף שדרך בני אדם לאכלו מבושל, נחשב עדיין לנאכל כמו שהוא חי. וכן הביא הרשב"א בתורת 
הבית בשם הר"ח והראב"ד דדייסא אין בו משום בישול נכרים כיון דהחיטין ראויות לכוס כשהן 
רגילים  אדם  בני  דאין  כיון  חי,  שהוא  כמו  נאכל  בכלל  אינו  דדייסא  וסוברים  חולקים  ויש  חיין. 

לאכלו חי, וכן כתבו המאירי ורבינו ירוחם. 

והנה עיין ברמב"ם )פ"ט מהל' שבת ה"ג( וז"ל: "המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או 
דבר שאינו צריך בישול כלל פטור", עכ"ל. ולכאורה קשה, דאם דבר שאינו צריך בישול כלל פטור 
בשבת, דלא חשיב בישול בכה"ת כולה, א"כ למה לן דין מסוים דדבר שנאכל כמו שהוא חי אין 
בו משום בישול נכרים, כיון דלדעת הרמב"ם אף לענין שבת אינו בישול. וצ"ל שהרמב"ם יסבור 
בנ"א  שאין  אף  נכרים  בישול  משום  בו  אין  חי  שהוא  כמו  שנאכל  דבדבר  הנ"ל  הריטב"א  כדעת 
רגילים לאכלו אלא מבושל, ובאופן זה לענין שבת היה חייב משום בישול, שהרי מוסיף הוא תיקון 

בהמאכל ע"י הבישול, ובכה"ג הוא דהויא קולא מיוחדת בהל' בישול נכרים.

לא.  או  נכרים  בישולי  משום  בו  יש  אם  הדחק  ע"י  חי  שהוא  כמו  שנאכל  בדבר  בגמ'  נחלקו  וכן 
עיין בזה בגמ' ע"ז לח ע"ב במחלוקת חזקיה ובר קפרא ור' יוחנן, דחזקיא ובר קפרא סברי דדגים 
גדולים מלוחים שצלאן גוי אין בהם משום בישולי נכרים כיון שנאכלין ע"י הדחק במולחן, ור' יוחנן 
סבירא ליה דאכילה ע"י הדחק לאו אכילה ויש בו משום בישול נכרים. כן פי' הרשב"א בתורת הבית 
והמרדכי בשם ר' שמעיה והר"ן )ורש"י פי' מחלוקתן בענין אחר דפליגי אי מליחה ע"י נכרים חשיב 

כמבושל לענין בישולי נכרים או לא(.

ועיין בשו"ע יו"ד )סי' קי"ג סעיף יב( וז"ל: "דגים מלוחים גדולים אינם נאכלים אלא ע"י הדחק, 
לפיכך אם צלאן עכו"ם אסורים, ויש מתירין", עכ"ל. והנה בנידו"ד בענין הטונה הרי בהרבה מדינות 
הטונה נאכל כמו שהוא חי, בארצות המזרח הרחוק ובפרט ביפן כך דרך אכילתו ונקרא "סושי", 
זה הרוב  ואפילו אי תימא דאין  יפניות.  חי במסעדות  נאכל  ישראל  וכן בארץ  ועכשיו באמריקה 
דרגילים  אף  חי  לאוכלו  שראוי  כיון  ולהריטב"א  חי,  לאוכלו  וראוי  דנאכל  ודאי  הרי  באמריקה, 
לאכלו מבושל חשיב נאכל כמו שהוא חי, ואפילו אי נימא דאינו נאכל חי אלא ע"י הדחק יש דעה 
במחבר דנאכל ע"י הדחק חשיב נאכל כמו שהוא חי. ולכן נראה שיחשב הטונה לדבר שנאכל כמו 

שהוא חי וממילא אין בו משום בישולי נכרים. 

והנה בגמ' שהבאנו לעיל )דף לז ע"ב( איתא: מה מים שלא נשתנו מברייתן אף אוכל שלא נשתנה 
נשתנה  שלא  למים  הדומה  אוכל  דכל  סוברים  ע"ב(  לח  )בדף  הר"ן  וכן  רש"י  זה  וע"פ  מברייתו. 
מברייתו מותר כיון שחכמים הסמיכו איסור בישולי נכרים על האי קרא, וכן עיין בהג"א )סי' כח( 
שכתב שכיון דבישולי נכרים אסורים משום שמא יאכילנו דבר טמא, בדבר שלא נשתנה מברייתו 
ע"י האור אין לחוש לדבר טמא כיוון שהיה ניכר. והנה הרשב"א בתורת הבית כתב דמה דהצריכה 
הגמ' שיהא נשתנה מברייתו אין זה תנאי חדש בהל' בישול נכרים אלא דמותר מדין דבר שנאכל 
כמו שהוא חי, שאין בו משום בישול בהל' בישול נכרים ובגמ' כתבו דקליות מותרות משום דלא 
נשתנו מברייתן. וברמב"ם )פי"ז מהל' מאכ"א הי"ז( כתב טעם אחר, שאין אדם מזמין חבירו על 
הקליות, הרי שדחה האסמכתא דכמים דכל אוכל הדומה למים שלא נשתנה מברייתו מותר. וכ"כ 
בלח"מ. אבל עיין בש"ך שכתב דאף דבשו"ע ורמ"א לא הביאו דין זה דבעינן שנשתנה מברייתו, 
העיקר שאם לא נשתנה מברייתו מותר. והנה בגמ' מבואר שדג שצלאו נכרי אסור משום בישולי 
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נכרים, וצ"ל לרש"י והר"ן שע"י הצלייה נשתנה הדג מברייתו, וצ"ע דמאי שנא חיטין שצלאן ונעשו 
קליות דאינן נחשבין לנשתנה מברייתן מדג שצלאו, שהרי הדג אחר הצליה גם כן נראה כדג שהרי 

לא נימוח. וצ"ע מהו השיעור דנשתנה מברייתן.

י. הילקת האש ע"י ישראל )או זריקת קיסם(
והנה בפת קיי"ל אם הסיק ישראל את התנור אף שאפה הגוי את הפת מותר ואין בו משום פת 
נכרים. ונחלקו הראשונים לענין בישולי נכרים אי מועילה הדלקת ישראל לבד. הר"ן כתב דהדלקת 
האש לבד מועילה רק לגבי פת נכרים ולא לגבי בישול נכרים, וכן הוא ברא"ש )סי' ל"ג(. וכן משמע 
מסתימת דברי הרמב"ם שלא הביא דין זריקת קיסם לתוך האש רק לגבי פת נכרים ולא הזכירו 
לגבי בישול נכרים. וכן כתב הרשב"א בתוה"ב. אבל התוס' בע"ז )לח ע"ב ד"ה 'ואתא'( כתבו וז"ל: 
קיסם  להשליך  שנהגו  ומה  קצת  הבישול  מקרב  הישראל  שיהא  דבעינן  משמע  שמעתין  "מכולה 
לתנור סומכין על מה שיש בדברים שבין בני בבל לבני ארץ ישראל דקאמר בני בבל משליכין קיסם 
לתנור ובני מערב אומרים קיסם זה מה מעלה ומה מוריד, ואנו נמשכין אחר בני בבל ותלמודם", 

עכ"ל. וגם המרדכי כתב דהיסק תנור מועיל אף לענין בישולי נכרים.

ובשו"ע יו"ד )סי' קי"ג סעיף ז( כתב המחבר וז"ל: "אין היסק התנור מועיל אלא בפת אבל בתבשיל 
אין הדלקת האש ע"י ישראל מעלה ומוריד אלא ההנחה דוקא, לפיכך הרוצה לבשל במחבת בתנור 

של עכו"ם צריך שיתן ישראל המחבת לתוך התנור למקום הראוי להתבשל בו", עכ"ל. 

וז"ל: "ויש חולקין וסבירא להו דהדלקת האש או חיתוי בגחלים מהני  וברמ"א שם השיג על זה 
היתה  לא  דאפילו  וי"א  מועיל,  כוונה  בלא  חיתוי  ואפילו  נוהגין,  וכן  פת,  לענין  כמו  בישול  לענין 
ישראל ולא השליך שם קיסם רק שהעכו"ם הדליק האש מאש של ישראל שרי", עכ"ל. ועיין בש"ך 

אות י' שהביא מספר או"ה דצריך דוקא חיתוי בכוונה, שיכוון לסייע בתיקון האש להכשיר.

והנה בסברת הרמ"א דאפילו בלא כוונה מועיל, נראה דס"ל דע"י חיתוי גחלים או זריקת הקיסם 
נחשב לבישול ישראל כיון שסייע הישראל בבישול ע"י תיקון האש, ולכן אף בלא כוונה שרי כיון 
דהוי בישול ישראל. אבל הרמב"ם כתב )פי"ז מהל' מאכ"א הי"ג( גבי פת וז"ל: ואפילו לא זרק אלא 
עץ לתוך התנור התיר כל הפת שבו שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה" עכ"ל. הרי 
מבואר מהרמב"ם דע"י זריקת קיסם לא נחשב דהוי אפיית ישראל, אלא דהוי היכר לדעת שפת 
נכרים אסורה, והיכר זה בלבד מתיר, ולכן מסתברא דבעינן שיהא דוקא בכוונה. אבל להרמ"א אין 
זריקת קיסם מדין היכר, אלא דע"י חיתוי הגחלים או זריקת קיסם ע"פ דין נחשב הכל לבישול 
זה מתיר מיוחד שאמרו להתיר בו את הפת אלא  כוונה. ומאחר שאין  ישראל, ממילא לא בעינן 
שהחשיבו עי"ז כאילו אפה ישראל, הוא הדין בבישול נמי נחשב כבישול ישראל. ולפ"ז סוברין הי"א 
ברמ"א שאפילו אש מאש נמי מותר כיון דסוף סוף בלי יד הישראל באש הראשון לא היה מתבשל 
אינו אלא משום  דזריקת קיסם  נמצא שהכל מצורף אליו. אבל המחבר שהלך בשיטת הרמב"ם 
היכר וכמבואר בדבריו ביו"ד )סי' קי"ב סעיף ט'( נראה דבעי שיכוון בהדלקת האש, ומסתברא נמי 

דס"ל שלא יועיל אש שהודלק מאש שהדליק הישראל אפי' בעד פת נכרים דאין בזה היכר.

והנה בנידו"ד בדג הטונה הבא מבנקוק, המשגיח מדליק את האש ונשאר אותו אש דולק כל היום, 
קיסם  דזריקת  דלהרמ"א  אמר  וחכ"א  נכרים.  בישול  משום  כאן  אין  הרמ"א  פסק  שלפי  ונמצא 
וחיתוי גחלים מועיל זהו דוקא כשהקדירה יושבת כבר על התנור, ואז הוא דמצטרף החיתוי לבישול. 
אבל נראה ברור דזה אינו, שהרי להי"א שברמ"א הדליק אש מאש ג"כ מותר, וכ"ש הכא שהדליק 
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הישראל האש הזה ואח"כ הביא הנכרי את הקדירה ג"כ מותר, וכן נראה מדברי הרמ"א )בסעיף ד( 
גבי שפחות בבית ישראל שכתב: "ואפילו לכתחילה נוהגין להקל בבית ישראל שהשפחות מבשלים 
בבית ישראל כי א"א שלא יחתה אחד מבני הבית מעט" ע"כ, והיינו אפילו בתחילת היום, דאם לא 
כן מאי אי אפשר יש כאן, הרי שלהדיא מתבאר שמועיל היסק התנור אפילו כשעדיין אין הקדירה 
שם, ופשוט. ואדרבה כשהקדירה כבר מונחת על הכירה אף להמחבר מהניא השלכת קיסם, וכ"ה 

בתשו' אבני נזר )חיו"ד סי' צ"ו אות ה'( דבכה"ג הוי בישול ישראל ממש. 

ולכן  המחבר,  כפסק  מקום  בכל  דוקא  נוהגין  שהספרדים  כתבו  החיים  והכף  החיד"א  והנה 
להספרדים ועדות המזרח אין להקל בזריקת קיסם כהרמ"א, אכן הג"ר עובדיה יוסף כתב בספר 
יחווה דעת )חלק ה' סי' נ"ד( דבמלון שבארץ ישראל כיון שיש שם עוד צדדים להיתר כגון שיטת 
הראב"ד דבבית ישראל אין בישול נכרים וכן י"ל דבשכירים העובדים שלא מחיבה אין דרך חתנות 
אלא דרך כפיה והרא"ה התיר בשם רבינו יצחק ב"ר מנוח באופן זה, יש לצדד ולומר שאף לספרדים 
יש לצרף אהדדי כל השיטות ולהקל מכח ס"ס, והביא מהחיד"א דבספק ספיקא יש להתיר כנגד 
הב"י ואף במקום שב' הספקות הן שלא כדעת המחבר. אלא דלספרדים לכתחילה ודאי יש להדר 

שיהא דוקא בישול ישראל. 

ה. שכירים
בשו"ע יו"ד )סי' קי"ד סעיף ד(: "יש מי שמתיר בשפחות שלנו ויש מי שאוסר ואפילו בדיעבד". 
הרמב"ן  מתשובת  שהביא  בש"ך  ועיין  המתירים".  אדברי  לסמוך  יש  "ובדיעבד  כתב:  וברמ"א 
דבשפחות שקנויות לנו, דמלאכה דעבד הנכרי דישראל הוא, ומוזהר עליו בשבת מה"ת, וליתיה 
בכלל נכרי, הלכך ליתיה בכלל גזירת חתנות, עכ"ל הרמב"ן. ובש"ך הוסיף וכתב דלפי"ז בשפחות 
כמו  בשבת  עליהן  מוזהרין  אנו  ואין  לשנה  שנשכרו  ורק  לנו  קנויות  שאין  אלו  שבארצות  שלנו 
שנתבאר בא"ח סי' ש"ד ולפ"ז מש"כ הרב בדיעבד יש לסמוך אדברי המתירים לא א"ש בשפחות 
שלנו וצ"ל דקאי אשפחות דמיירי המחבר או ר"ל דיש לסמוך אדברי המתירין בישולי נכרים בבית 
ישראל והוא דעת ר' אברהם וכו'. ועיין באו"ה של המהרש"ל )סי' ע"ה( המביא דאין איסור משום 
בישולי נכרים אלא בעושה מרצונו משום גזירת חתנות אבל אלו השפחות והעבדים שלנו שעושים 
בע"כ בין ירצו בין לא ירצו אין בזה קירוב הדעת, ומ"מ אין דבריהם מחוורין ואין אנו סומכין ע"ז 
ואנו נוהגין איסור אפילו בדיעבד ע"כ. וכן הוא בתשובת הרשב"א )סי' סח(. ולפי"ז י"ל דסברת 

המתיר שכתב המחבר הוא מטעם זה, ולזה כתב הרב דיש לסמוך עליהם בדיעבד, עכ"ל הש"ך. 

והנה מתחילה נבאר את דברי הרמב"ן שכתב דבשפחות הקנויות לנו כיון שמוזהרין עליהם בשבת 
יצאו מכלל גוי, ודבריו תמוהין שהרי ודאי גוים גמורים הם כיון שלא נתגיירו וכי כיון שאנו מוזהרין 
עליהם לענין מלאכה יש להם דין ישראל והלא אף בבהמתו מוזהר בשבת. אלא נראה דכך היא 
ועבד מוזהר על שביתתו בשבת  כיון דבשפחה  נכרים נאסר משום חתנות,  כוונתו דכיון שבישול 
הרי הוא נחשב לחלק מ"ביתו של ישראל", ולכן אין בו חשש חתנות דלא גזרו גזירת חתנות אלא 

בנכרים שהוא חוץ לביתו של ישראל, אבל ודאי אין לו דין ישראל כלל. 

והנה לפי מה שהביא הש"ך שיש מתירים בדיעבד אף בפועלים הנשכרים כיון שאין קירוב הדעת 
שאין עושים מרצונם אלא בכפייה מטעם השכירות, ולפי"ז אף בכל בית חרושת שהפועלים נכרים 

יש מקום להתיר בדיעבד וכדברי הש"ך.
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ו. בישול בבית חרושת
ואינו מתכוין  וז"ל: "שהאופה אופה בבית מיוחד לכך  ז'(  ג' שער  )בית  הרא"ה כתב בבדק הבית 
לבשל לעצמו ולא לשום אדם מיוחד אלא למלאכתו לפי שהוא שכיר לאפות ולבשל לכל הבא בבית 
מיוחד שאין בני אדם אוכלין בו ולא שותין בו והוא רשות הרבים לכל העולם בזה אפשר לדון לזכות 
דכי הא לא חשיב בישולי נכרים דלא שייך בהא איקרובי דעתא וכל שכן לענין פת שהקילו בו" 

עכ"ל. ולהרא"ה בכל ביח"ר אין בו משום בישולי נכרים דהרי מבשלים לכל העולם. 

ואפשר לומר שביח"ר אלים מפלטר, דמה שמותר פת פלטר היינו דוקא בפת ולא בבישול )וכדמוכח 
גם מהרמ"א )סי' קי"ב סעיף ו( דיש אוסרים פת שביצים טוחים על פניו משום שהן בעין ואסורין 
משום בישול דאף דהפת מותר משום פלטר, הביצים אסורים(. אבל זהו דוקא בפלטר שהישראל 
והנכרי המבשל נפגשים, שהנכרי מוכר לישראל, אבל בבישול הנכרים שבבתי החרושת שבזמננו 
חשש  כאן  אין  שוב  בזה  העובד  הנכרי  הפועל  עם  כלל  נפגש  המאכל  את  האוכל  הישראל  שאין 
חתנות כלל ומותר. וכן היה סבור הגר"מ פיינשטיין זצ"ל. ופעם אירע שאלה זו במפעל שהיה עושה 
ֶאְגרוֹל )egg rolls( ונשאל הגר"מ פיינשטיין ע"י הרה"ג ר' נטע גרינבלט שליט"א, אחד מתלמידיו 
והסכים שכך  וקראו לפניו  זה  נטע את חוות דעת רבו הר"ר משה בענין  וכתב הר"ר  המובהקים, 

היתה כוונתו ולכן אני מוסר בזה את כל התשובה: 

קיטור  של  בחימום  טרופות  ביצים  לחמם  במיוחד  שנוצרה  האוטומטית  המכונה  בדבר  )שאלה( 
)סטים, בלע"ז(, ונעשות מה שקורים "עג ראלס", וזוהי צורת הפעלתה: בתחילת השבוע אינו יהודי 
על  אליה  באות  הטרופות  שהביצים  עת  ובכל  המכונה,  את  ומכין  שמדליק  חשמלי  כפתור  לוחץ 
וגורמת להכלים שבתוכה הנקראים בשם  ידי צינור מכלי אחד, מתחלת המכונה לפעול מעצמה, 
החום,  ידי  על  נגמרות  שהביצים  עד  לקיטור  מעל  עוברים  והכלים  הביצים,  את  לקבל  "מאלדס" 
ואז המכונה מוציאה את ה"עג ראלס" לחוץ ואורזת אותם בחבילות. אחרי שמתרוקנים הכלים, 
המכונה מפסיקה מעצמה מלפעול, וכך היא עומדת בלא פעולה עד שביצים אחרות באות אליה, 
המכונה  מתחילה  כי  ראלס".  ה"עג  יצירת  תהליך  את  אוטומטי,  באופן  מעצמה,  מתחילה  שאז 
גם  כוח החשמל המחובר אליה.  ומפסיקה מעצמה עבודתה עד סוף השבוע, שאז מפסיקים את 
ביאת הביצים טרופות אל מכונת החימום היא באופן אוטומטי מכלי העומד בחדר אחר. כשמתמלא 
הכלי בביצים, יש מנוע )"מוטור"( שמתחיל מעצמו להעביר את הביצים למכונת החימום השניה, על 

ידי שנפתח הצינור והביצים עוברות בתוכו למכונת החימום )עד כאן לשון השאלה(.

)תשובה( יש לדון להתיר "עג ראלס" אלו מאיסור בישול עכו"ם, דהנה כבר דנו בעלי הוראה בדור 
שעבר, כשעלתה שאלת ה"סרדינים" וכדומה להתיר משום דבמציאות לא שייך בהם גזירה דחתנות, 
אחר  במקום  ונאכלים  יהודים,  אינם  פועלים  וכמה  כמה  ידי  על  חרושת  בבית  מתבשלים  דהרי 
לגמרי, באופן שלא יבואו האוכלים להתקרב לאלה שעסקו בבישולם. והאוסרים סוברים שמכל 
מקום יש לאסור משום לא פלוג רבנן. ונראה שלא שייך לאסור משום לא פלוג אלא כשהבישול 
הוא באופן הרגיל, בגוונא ששייך שיבואו לידי קירוב, שאז אף כשהבישול הוא במקום אחר, שלא 
שייך התקרבות לא"י המבשלים, אסור משום לא פלוג. אבל באופן שלנו, שמתחממים הביצים על 
ידי מכונה, ובצורה שכזו שלעולם לא מבשלים במכונה זאת באופן שיש חשש של קירוב במציאות, 
)ובאמת כשהביצים מתחממות, אין אינם יהודים מתעסקים אז בהחימום(, י"ל שאין לאסור משום 

לא פלוג, דהרי בצורה זו של בישול אין חשש של חתנות לעולם.

כתבתי את זה בהסכמת מרן הר"מ, וקראתי את זה לפניו ואמר שנכתב כראוי. עכ"ד.
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ועיין עוד במנחת יצחק )ח"ג סי' כ"ו( שהביא דעת מהרי"ט צהלון המובא בברכ"י דבישול פלטר 
מותר והשתמש בזה כסניף להיתר יחד עם דעת הפוסקים הסוברים דקיטור חשוב כמעושן. 

)אלא דאנן בOU- דנין תוצרת בית חרושת כדין פלטר דאסור לענין בישול נכרים ומותר לענין פת 
וכדהוכחנו מהרמ"א לעיל(.

ז. היתר יג מעושן
המעושן אין בו משום בישולי נכרים, כן נפסק ברמב"ם )פי"ז מהל' מאכ"א הי"ז( וז"ל: "דג שמלחו 
זו,  בגזירה  כרותח  אינו  מליח  מותרין,  אלו  הרי  לאכילה,  שהכשירן  עד  שעישנן  ופירות  עכו"ם 
והמעושן אינו כמבושל" עכ"ל, ומקורו מהירושלמי בנדרים )פ"ו ה"א( דהוי בעיא דלא איפשטא 
ופסק לקולא. וכן פסק בשו"ע יו"ד )סי' קי"ג סי"ג(. והנה נסתפקו האחרונים אי בישול ע"י קיטור 
ונחשב לבישול  נכרים או לא, שיש לומר דע"י קיטור אינו כמעושן  ומותר בבישולי  הוי כמעושן, 
ממש, ועיין בזה בדרכי תשובה ס"ק ט"ו בשם בעל זר זהב על האו"ה )כלל מג ס"ק ד( שכתב דאין 
ראיה מחיובי שבת שהחמירו בו אפי' בתולדות האור, "ובפרט שהבישול ע"י מכונת הקיטור הוא 
דבר שנתחדש עתה, א"כ י"ל שלא היה בכלל הגזירה". וכן הביא בשם שו"ת אבן שתיה סי' ג' שג"כ 

התיר דקיטור חשיב כמעושן ומותר בבישולי נכרים. )ועיין ספר טהרת מים עמוד קצ"ט(.

גדול(,  כלל  )פ'  בשבת  ט'( שהביא מהירושלמי  סי'  חיו"ד  ה'  )חלק  אומר  יביע  עיין בשו"ת  והנה 
המתיך אבר חייב משום מבשל, הצולה המטגן השולק והמעשן כולהון משום מבשל. הרי דמעושן 
לי  אין מעושן כמבושל. א"כ מה  נכרים  בישול  לענין  ומ"מ  וחייב בשבת מה"ת,  בישול ממש  הוי 
בישול דבשר בחלב  לענין  ה"ו(  )פ"ט מהל' מאכ"א  ומה דפסק הרמב"ם  לי בקיטור.  בעישון מה 
דמעושן הוי ספק ואינו לוקה עליו, כתב הפמ"ג במ"ז )סי' פ"ז סק"א( וכן הוא בגליון הש"ס לחלק 
וחייב משא"כ  בין שבת לבשר בחלב דבשבת שנתרבו תולדות מקרא, מעושן הוי תולדת מבשל 
לענין בשר בחלב י"ל דבעינן בישול ממש ועיי"ש ביביע אומר שמסקנתו לדינא דבישול בקיטור הוי 
כמעושן ואין בו משום בישול נכרים. וכן שמעתי מהרה"ג ר' משה היינמאן שליט"א בשם רבו הגר"א 

קוטלר זצ"ל שבישול בקיטור הוי כמעושן ואין בו משום בישולי נכרים.

שמבחוץ  אף  הרי  משקים  שאר  או  מים  בתוכם  ויש  בקופסאות  אוכל  כשמבשלים  דנראה  אלא 
לקופסא מתחמם ע"י קיטור אבל הקיטור מחמם המים ולכן המאכל מתבשל ע"י המים שבתוך 
הקופסא והוי בישול ממש ואסור. והרה"ג ר' ישראל בעלסקי זצ"ל אמר שמרן הגר"מ פיינשטיין 
זצ"ל צעק מר על זה שאין להתיר באופן זה. ושמעתי בשם הגר"י גוסטמן זצ"ל שהיה נוטה להקל 

בזה. 

והנה ביו"ד סי' פ"ז סעיף ו' פסק המחבר דהמעושן והמבושל בחמי טבריה אין לוקין עליו לענין 
דלא  איבעיא  דהוי  דאורייתא  ספיקא  דהוי  כיון  לוקין  דאין  כתבו  והגר"א  משנה  והמגיד  בב"ח. 
איפשיטא בירושלמי ומ"מ באכילה אסורה. ועיין בפר"ח שתמה דבב"ח מעושן הוא בצורה ששרו 
בשר בחלב ותלו אותו בעישון ובירושלמי הוי ספק לענין מלקות גבי איסור דבישול בב"ח והרי 
לאלו הראשונים דצלי לא נכלל באיסור בישול גבי בב"ח הרי מעושן גרע מצלי ולכן ודאי אין כאן 

איסור דאורייתא )ומכח זה הוכיח הפר"ח דצלי אסור מדאורייתא(. 

בקדירה  הן  והחלב  שהבשר  הוא  הירושלמי  של  בספקו  דהמדובר  לתרץ  שכתב  בפרישה  ועיין 
ונתחממו ע"י העשן וע"י כן נתבשל הבשר בהחלב. והנה מהך פרישה חזינן ב' דברים - חדא, דעישון 
היינו עישון חם, ועוד דאף אם שורה הבשר בתוך החלב שבקדרה ונתבשל ע"י חום העישון מ"מ 



75

בנתיב החלב  ז

בקופסא  דאף  מפורש  הרי  נכרים.  בישול  לענין  הירושלמי  לפי  הקילו  זה  ובנידון  למעושן,  נחשב 
שהמאכל מתבשל ע"י המים שבתוך הקופסא ע"י החום של הקיטור מבחוץ חשיב כמעושן ולענין 
בישול נכרים יש להתיר, כן נלע"ד. אולם פעם שאלתי את הגרי"ש אלישיב זצ"ל על דברי הפרישה 
אלו, ואמר לי שכבר ידע דברי הפרישה ויש מהם ראיה כנ"ל, אבל מ"מ לא קיי"ל הכי לדינא, וחשיב 

כבישול וכדברי הגר"מ פיינשטיין הנ"ל. 

ח. בישול במיקרוגל
לכאו'  והנה  נכרים.  בישול  איסור  לענין  בישול  חשיב  במיקרוגל  בישול  האם  להסתפק  יש  עוד 
נראה דלדעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל )אגרות משה או"ח ח"ג סי' נב( דבישול במיקרוגל הוי בישול 
דאורייתא לחייב עליה בשבת דה"ה דחשיב בישול נכרים בזה, אבל לדעת הגרש"ז אויבראך זצ"ל 
שאין במיקרוגל איסור בישול מה"ת בשבת, ולכן אם צריך לבשל לצורך חולה שיב"ס עדיף לבשל 
ע"י מיקרוגל דאינו אלא מדרבנן )עי' בספר נשמת אברהם ח"ה עמ' ריט(, היה נראה דאין לאסור 
טבריה  בחמי  דהמבשל  עד(  ס"ק  קי"ג  )סי'  החיים  בכף  שכתב  וכמו  מיקרוגל,  ע"י  נכרים  בישול 
מותר משום בישול נכרים כיון דלא הוי בישול דאורייתא לענין שבת. אולם שאלתי את פי הגרש"ז 
זצ"ל בזה והשיב לאסור, וצ"ע לחלק בין בישול בחמי טבריה לבישול במיקרוגל, ואולי דלא ס"ל 
כהכף החיים. ומ"מ הכי קיי"ל למעשה ב-OU כדעת הגרש"ז וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
להחמיר בבישול נכרים במיקרוגל. וע"ע בס' מנחת אשר עה"ת להג"ר אשר וייס שליט"א )דברים 

סי' ה' אות ו( מש"כ בזה. 
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הכשרת מפסטר בעת עשיית חמאה 
)התכתבות הלכתית עם הגר"מ גרוס, יו"ר בד״צ ועדת מהדרין(

א.
עש"ק פרשת ראה תשע"ז

אמע"כ הרה"ג הצדיק 

מו"ה מרדכי גראס שליט"א

אב"ד בבני ברק יע"א

אחדשה"ט כראוי וכיאות,

הנני בזה להעלות על הכתב בענין מה שדיברנו בעת אסיפת הרבנים חברי בד״צ ועדת מהדרין. 

במפעל שמייצרים חמאה משעת עשייה דהיינו שהחלב אינו חלב ישראל משעת חליבה ורק החמאה 
כשרה לפי מנהג הקהילות כמבואר בשו"ע סי' קטו ברמ"א והחמאה/שמנת עובר פיסטור והשאלה 
היא האם יש חיוב להגעיל המפסטר שבלוע מבליעת חלב עכו"ם לפי הנהוג להכשיר כלים אחר 

חלב עכו"ם.

הנה מקור היתר החמאה הוא מדברי הגאונים הובאו דבריהם ברמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ג 
הל' טו-טז ובטור ושו"ע סי' קטו סעיף ג. והנה לכאורה קשה על המחברים, דהלא בסי' פ"ז לגבי 
שהחלב  להזהיר  והרמ"א  המחבר  הרחיבו  גבינה  בזה  להעמיד  שמותר  בקיבה  הנמצא  חלב  דיני 
לא יהיה בלוע מקיבה האסורה עד שהרמ"א החמיר להוציא החלב מהקיבה לפני שמצטנן ועכ"פ 
אסור למלוח או להשאיר מעל"ע, דאל"כ חלב הקיבה בולע מהקיבה ויהיה בשר בחלב וא"כ למה 
יבלע מהחלב  בסי' קט"ו השמיטו שחייבים להפריד החמאה מהחלב לפני מעל"ע שהחמאה לא 
האסור, ועיין בכסף משנה שכתב דהיתר החמאה הוא דווקא כשקונים חמאה מהנכרים דלא גזרו 

על החמאה משא"כ חלב עצמו אסור ולכן אסור לישראל להפריד החמאה מחלב של גוים.

ואף דבאמת אי אפשר לתפוס על הכסף משנה והרמב"ם בזה דהם סוברים דחלב עכו"ם בטל ברוב 
וכפי שמבואר במגיד משנה שם אבל על רבינו הרמ"א שפסק בסעיף א חלב עכו"ם אוסרת כלים 
וא"כ הו"ל להזהיר שלא להשאיר החמאה על החלב מעל"ע שלא  שנתבשלה בהם כשאר איסור 
יבלע החמאה מהחלב. והיה נראה לדון מזה דכאשר לא גזרו חז"ל על חמאת עכו"ם גם לא גזרו על 
בליעת החלב שבחמאה, והסברא דהלא כל חמאה הוא חלק מהחלב ותיכף אחרי שנחלב היה שם 
איסור על כל חלקי החלב ואח"כ כאשר נפרד שומן החלב מהחלב ואף שידוע לנו שאין שום חשש 
עירב דבר טמא בשומן החלב מ"מ היה חלק של הגזירה וכפי הכללים של יו"ד אפשר לסוחטו אסור 
אף אם ידוע בבירור שאין שום איסור, אלא וודאי דכאשר התירו הגאונים התירו גם בליעת החלב 

שבחמאה.

אך עיין בשלטי גיבורים )דף ט"ז ע"א מדפי הרי"ף( מס' ע"ז אות ב בא"ד שדן לגבי אכילת רקיט"א 
שכתב דלא דמיא לחמאה כי החמאה עושין אותה בצונן )ולכן לא בולע מחלב הנכרי שמעורב בו 

הרב פנחס לייבוש פיווא
חבר בד״צ ועדת מהדרין



77

בנתיב החלב  ז

חלב טמא(.

הרי שבעל שלטי גיבורים חשש שאם יעשו חמאה על ידי בישול יהיה בלוע מחלב שגזרו עליו משום 
בחמאה  יחמיר  כמו"כ  בישול  ידי  על  שבא  חמאה  התיר  שלא  כמו  לפי"ז  ואולי  טמא,  דבר  ערוב 

ששהה מעל"ע ע"ג החלב והקים ובלע מהחלב.

אך כיוון דאתינא להכא לדון בדין הריקיט"א עיין בשו"ת חתם סופר חיו"ד סי' ע"ט באשה שלקחה 
חמאה מאינו יהודי במקום שנוהגים היתר, ושוב נודע שזו חמאה נעשית משיורי הגבינה הנשאר 
ביורה אחר שהוציאו הגבינה הראשונה והשניה שנקרא צוואהרי"ק ושוב נעשה חמאה משיורים 
ההמה וכו'. והשיב החתם סופר דאם לא העמידו הגבינה בעור קיבה )האסורה( נהיה מ"מ הגבינה 
אסורה משום דבר שנאסר במנין מ"מ כשם חמאה לא נאסר במנין ובמקום שנהגו היתר בחמאה 
זו מ"מ אין לאסור  זו מותרת, ואם כי אין נראה לי להתיר להמון עם לקנות חמאה  גוים גם  של 

התערובת והכלים. עכ"ד.

והנה ידוע דעשיית הגבינה הוא בחום יס"ב ומעלה וא"כ הגע עצמך הכלים שעשו הגבינה ומי הגבינה 
צריכים הגעלה, והכף שהשתמשו להוציא השומן מהצוואהרי'ק צריך הגעלה והחמאה היא כשרה, 

אלא וודאי שכיוון שלא גזרו על חמאת עכו"ם התירו בזה גם בליעת החלב שבחמאה.

והנה מכל הנ"ל היה נראה לומר דכיוון שלא גזרו על החמאה וגם התירו בליעת חלב האיסור שבתוך 
החמאה וא"כ גם בליעות חלב נכרי שבכלי המפסטר לא יאסור החמאה.

ונקלט השומן עם החלב מותר  נוצר  ולומר דדווקא בליעות החלב עצמו שממנו  ואף שיש לחלק 
אבל בליעות מחלב אחר אסור אך מדברי החתם סופר לא משמע כן שהרי הכלים של הגויים שעשו 
הגבינה היו אסורים מחמת הרבה חלב שעשו מלפני זה ומ"מ התירו החתם סופר וא"כ בנידון דידן 

נראה דאין צורך להגעיל המפסטר לפני ייצור חמאה.

ואדאתינא להכא יש לדון בעוד שאלה, דהנה ידוע שהיום יש מחמצות שפעולתם הוא להפריד שומן 
מחלב, דבדרך הטבע רק כאשר משאירים החלב ליום או יומיים נפרד השומן מהחלב וצף למעלה, 
כאשר  טוב  יותר  נפרד  השומן  וגם  תיכף,  מהשומן  החלב  נפרד  והחיידקים  המחמצת  בכוח  אך 
מוסיפים המחמצת אך דא עקא שהמחמצת מיוצרת על בסיס חלב עכו"ם ולפעמים המחמצת גם 
משביח איכות וטעם החמאה, וא"כ יש לדון על החמאה שיש בחמאה בליעות ונו"ט מחלב עכו"ם 

האם מותר או אסור.

ולפי המציאות בכל הקהילות באירופה שמתירים חמאת נכרי לא נחתי לחלק אם עשו החמאה ע"י 
הוספת מחמצת או לא. אך לפי הנ"ל יש מקום להתיר דחז"ל לא גזרו על החמאה אפי' כאשר יש 

בזה בליעות ונו"ט מחלב עכו"ם בין שהוא חלב דידיה ובין שהוא חלב אחר.

ואסיים בברכת כט"ס,

פינחס ליבוש פדווא

קרית גת
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ב.
מוצש"ק פרשת ראה תשע"ז לפ"ק

אל מע"כ הרה"ג הצדיק 

מוה"ר מרדכי גראס שליט"א

אחדשה"ט כראוי,

אחרי שכתבתי בעש"ק הלכתי לראות בעקבות רביה"ק, גדולי האחרונים, ולהתבונן איך הם דנו 
בזה. וב"ה מצאתי ממש כמש"כ בשו"ת אגרות משה ח"ג יו"ד סי' יז, כאשר דן על אבקת מי גבינה 
ובא"ד הביא דברי הפרי חדש סי' קט"ו ס"ק כא, שהתיר מין מקפא שמרתיחין נסיובי דחלבא עד 
שנקפא והוא כעין גבינה ונקרא הקיטא וכו'. ובדרכי תשובה ס"ק ט הקשה על הפר"ח דיש לאוסרה 
כלום  זו  לקושיא  חש  לא  שהפר"ח  חזינן  פנים  כל  על  אבל  האגר"מ  וכתב  מהחלב  שבלע  מחמת 
אף שלא שייך לומר שנתעלם זה ממני וכן לא מצינו שהקשו עליו גדולי הדור מרבותינו שבדורו 
ודורות שלאחריו הסמוכים וכו'. ונראה, שאם היה שייך לאסור מצד הבליעה מחלב היה לו לאסור 
גבינה וחמאה מטעם שיש להם בליעה מהחלב אף שלא ע"י האש וכו' דהא כבוש יותר מעל"ע וא"כ 
איכא בהכרח טעם חלב בכל גבינה וחמאה, והטעם דסובר הפר"ח דמאחר דלא רצו חכמים לאסור 
הגבינה והחמאה בכלל גזירתם מלאכול את החלב הוכרחו להחשיב שנפרדו גם מן הטעם דהחלב 

ונחשב גם טעם החלב שהוא מהגבינה והחמאה - ע"כ תו"ד האג"מ.

אך מאידך עיין בשו"ת שבט הלוי חלק ד סי' פ"ו שכתב על דברי החת"ם סופר שהתיר החמאה 
יד  נותן טעם מהגבינה.הביא בשם ספר  נאסר מחמת  והקשה למה לא  מי הגבינה  שנקלט מע"ג 
יצחק שהובאו דבריו בליקוטי הערות על החת"ם סופר דמיירי שניתנה על האש ביורה רחוק מן 
האש ונתחמם רק כמו מים פושרין וכתב ע"ז בעל שבט הלוי דאין להוציא מהחת"ם סופר אפילו אם 
נתבשלו עד כדי שהיד סולדת דאם נתבשלו יס"ב אה"נ שנאסר מטעם נו"ט מגבינת עכו"ם - ע"כ 

תו"ד.

הרי לפנינו מחלוקת גדולי האחרונים האם לאסור חמאה כאשר בולע מחלב הן ע"י האור והן ע"י 
כבישה מעל"ע ולפי הסברא נראה, דגם הרב וואזנר זצ"ל לא ס"ל לאסור רק בסוג החמאה שנקלט 
לא  מעל"ע  כבוש  על  משא"כ  הגבינה,  מי  שהרתיחו  בבירור  יודעים  כאשר  רותח  גבינה  מי  מע"ג 
החמיר דאל"כ כל היתר חמאה נפל לבירא וכמש"כ באג"מ דבימי הראשונים וגדולי האחרונים לפני 
המלחמה לא היה תעשייה מחלב רק כל אחד ואחד עשה חמאה בביתו ד יום או יומיים ולא שייך 

כמעט לברר על זה, אלא וודאי דלא חשש רק בחום יס"ב בבירור ולא יותר מזה.

והדבר עדיין צ"ע.

ואסיים בברכת כט"ס,

פנחס ליבוש פדווא
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בישול נוכרי בפסטור1 

א. דין בישול משום סכנה
ב. דין דבר שנתבשל ללא כוונה

בבואנו לדון בשאלת בישול נכרים בפיסטור חלב עלינו לברר שני נושאים:

1. האם חלב בזמננו כאשר מקפידים לפסטרו קודם אכילתו נחשב עדיין כ"נאכל כשהוא חי" ואין 
בו איסור בישול גויים כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ג?

2. האם פסטור נחשב לבישול, ואם כן, האם בישול שלא לצורך בישול אוסר את החלב?

השאלה הראשונה נידונה באחרונים.

א. יין בישול משום סכנה
כתב הרמב"ם )פרק י"ז מהלכות מאכלות אסורות הלכה י"ד( וז"ל: "גוי שבישל לנו יין או חלב וכו' 
וכיוצא באלו מכל דבר הנאכל כמות שהוא חי הרי אלו מותרין וכו'". אך בשו"ת מהרש"ם )ח"ב 
וז"ל: "אבל אין  ל' ע"א ד"ה "ערב ט"ב", לענין ב' תבשילין(  סימן רס"ב( הביא תוספות )תענית 
לאסור לאכול תבשיל שעושין מבצלים וכו' דאע"ג דאין רגילין העולם לאכול בצלים חיין, כדאמר 
בעירובין )כ"ט ע"א( אכל בצל והשכים ומת וכו' שקשין לכל גופו של אדם כחרבות, אעפ"כ מאחר 
שאין עושין מהם תבשיל בעצמו, אם לא ישימו או שומן או שום דבר אחר שנותן בהם טעם, אינו 
חששא  אין  בקדירה  המבושל  גבינה  מן  אבל  עמהם,  שמשימין  הביצים  לאסור  כדי  תבשיל  קרוי 
לאכול, דכל דבר שהוא נאכל כמו שהוא חי, כמו חלב כמו גבינה כמו תפוחים, אין בהם תורת בישול 
כלל וכלל. ומזה למד המהרש"ם שיש בבצל משום בישול גויים, ואע"פ שמצד עצמו נאכל חי, כיוון 

שאין רגילים לאכלו חי מחמת הסכנה, נחשב לשאינו נאכל חי ונאסר בבישול גויים.

משמע, דסבירא ליה למהרש"ם, שאע"פ שעל ידי הבישול לא נעשה שינוי בבצל עצמו והוא נשאר 
כפי שהיה לפני הבישול, מכל מקום כיון שאין רגילין לאכלו חי מחמת הסכנה, ואחר הבישול אין בו 

סכנה ואפשר לאכלו, יש בו איסור בישול גויים2.

1.  בשאלה זו יעויין גם במאמרו של חבר בד״צ ועדת מהדרין הרב עמרם אדרעי בקובץ בנתיב החלב ג' עמוד 37 ואילך
2.  הערת העורך - ייתכן ויש עדיין מקום להבחין בין בצל ובין חלב מכיוון שבבצל בניגוד לחלב הבישול משנה את המרקם 
של הבצל ואת טעמו מה שאין כן בחלב. והמהרש"ם עצמו מתיר בחלב מכיוון שנאכל חי )אלא שבזמן כתיבת התשובה ייתכן 

ועדיין לא הקפידו שלא לשתות חלב לא מבושל ולא מפוסטר מחמת סכנה(. 

הרב אברהם יהושע הורוביץ
חבר בד״צ ועדת מהדרין
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וראיתי בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא תליתאה סימן ר"ל( בהיתר הסוכר שנתבשל על ידי גוי וז"ל: 
"אמנם העיקר נלענ"ד, כל דבר שאינו נעשה הבישול בפני עצמו, רק שעל ידי הבישול נעשה דבר 
שנאכל כמות שהיא חי, לא חשיב בישול, כיון שהזאפת )המיץ( הראשון היה נאכל כמו שהוא חי, 

לא חשיב בשולו אחר כך בשול עכו"ם, משא"כ בתבואה תיכף נעשה המשקה והוי בישול עכו"ם".

והנה, השואל ומשיב לא תיאר את אופן הכנת הסוכר, אך מתוך דבריו משמע שמבשלים מיץ סוכר, 
וגם לאחר הבישול נשאר מיץ, ועל ידי פעולות נוספות מתקשה הסוכר. לכן כתב כיון שהבישול אינו 
משנה כלום, כיוון שגם קודם הבישול וגם אחריו המיץ נאכל חי, ואין בו איסור בישול גויים, בשונה 

מתבואה שעל ידי הבישול נוצר משקה.

ולענייננו: מחד, גם בחלב לא משתנה כלום, כיוון שגם טרם הבישול אפשר היה לשתותו חי, וגם 
אחר הבישול שותים אותו חי, ולכן אין בו משום בישול גויים, ומאידך כיוון שמקפידים לפסטר 
את החלב מטעמי בריאות, וללא פסטור יש בו משום סכנה, יש לאסרו משום בישול גוים כפסק 
מהרש"ם, ונימא שנשתנה דינו של החלב מזמנו של הרמב"ם, שהיו רגילים לשתותו חי ללא פסטור.

וכבר דן בזה בשו"ת מהרי"ץ )דושינסקיא, ח"א סימן מ"ו, בעניין נכרית שבשלה חלב שחלבו ביום 
טוב( וז"ל: "אבל יש ספק אחר אם אין בזה משום בישול עכו"ם, ואף דבנאכל כמו שהוא חי לא שייך 
בישול עכו"ם, אבל הרופאים כולם מעידים שחלב חי בלי בישול הוי סכנה, וגם ניכר הבישול לפנינו, 

אם לא שעל ידי ישראל נעשה המעשה לקרב הבישול".

מה שכתב "וגם ניכר הבישול לפנינו" אינני יודע כוונתו, וכבר דנו האחרונים מה נחשב ניכר הבישול, 
עיין שו"ת שואל ומשיב )שם(, שדי חמד )מערכת ב' אות צ"ה( לעניין אם יש בישול במים ובשמן, 
ועוד. ודנו אם הכוונה ניכר לעין, או בטעם, או כל שינוי, כמ"ש השו"מ )שם( שאם נאסרו מים שהיד 
סולדת בהם לנטילת ידיים נחשב שינוי, כמו שכתב רש"י )חולין ק"ה ע"ב( שהטעם משום שנשתנו. 

ולפי"ז יש לדון אם בחלב מפוסטר ניכר השינוי מחלב טרי.

גויים בחלב, עכ"פ במקום  י' סימן ס"ז(, שנוטה להחמיר בבישול  ועיין שו"ת מנחת יצחק )חלק 
דאפשר, על פי דעת מהרי"ץ הנ"ל, אלא שהתיר בצירוף עוד טעמים עיי"ש. 

ועיין שו"ת שבט הלוי )חלק י' סימן קכ"ה( לענין המים בטשרנוביל, שמאז פיצוץ מפעל הגרעין אין 
שותים מים ללא בישול, וכתב וז"ל: "גם אם נקבל מה שכתב הגאון מהרש"ם, דבצלים כיון דאיכא 
והוא  חז"ל,  כן  דקבעו  בבצלים  היינו  גוים,  בשול  משום  בהם  דיש  כרמחים  לגוף  וקשים  סכנתא 
הנהגה לכל העולם ובכל מדינות, ונעשה במציאות דבר שאינו נאכל כמו חי, אבל מים דשותים בכל 
העולם בלי בשול, ורק שם ע"י מקרה אסון האטום חששו לו ומבשלים, ואם יעבור הזמן שוב ישתו 

ג"כ ככל העולם בלי בשול, אין זה קובע להיות חל עליהם דבר שאינו נאכל כמו חי וכו'".

באותם  עכ"פ  חי  נאכל  שאינו  נחשב  פסטור,  ללא  לשתותו  לא  העולם  ברוב  שנהוג  חלב,  כן,  אם 
מקומות שמקפידים על כך כמו שכתב בספר חכמת אדם )כלל ס"ו סעיף ד'( וז"ל: "כללו של דבר 
הכל הולך אחר המקום מה שדרך לאכול באותו מקום לרוב בני אדם כשהוא חי וכו' מותר ואם לאו 
אסור". וכן כתב בערוך השולחן )סימן קי"ג סעיף י"ב( וז"ל: "דבר פשוט הוא דלענין דבר שאינו 
נאכל כמות שהוא חי הולכין אחר רוב בני אדם, דאם הרוב אין אוכלין מאכל זה כמות שהוא חי, 
אף שהיחיד אוכלו מ"מ אסור גם לאותו יחיד לאכלו מבושל, ואם הרוב אוכלין זה כשהוא חי, אף 
שהיחיד אינו יכול לאכלו רק מבושל, מ"מ מותר בו דבטלה דעתו אצל כל אדם וכו' אבל אם מדינה 

אחת אוכלה כשהיא חיה, ומדינה אחרת אין אוכלין אותה רק מבושל, אין נבטלין זה לזה".
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אלא שסיים שם בשבט הלוי וז"ל: "וגם דברי בעל מנחת יצחק זצל"ה אין ברורים לי כ"כ מכ"מ אין 
עסקי כעת בזה" עכ"ל. אלא שלא כתב מה לא ברור לו.

אולם בספר מבית לוי )יו"ד הל' מאכלי עכו"ם ס"ק י"ז( מובאת דעתו של הגר"ש וואזנר זצ"ל וז"ל: 
"חלב נאכל כמו שהוא חי, ואף שרגילים לבשלו מחמת סכנה )פסטור(, מכל מקום דינו כנאכל חי". 
ובהערות שם כתב העורך וז"ל: "מפורש ברמב"ם, ושמעתי ממרן שליט"א דאף שבזמן הזה חוששים 
לאכלו חי מחשש סכנה ומפסטרים אותו בבישול, מכל מקום לא נשתנה דינו, כיון שראוי בעצמותו 

לאכול חי. ועיין שו"ת מנחת יצחק שמחמיר, ובשבט הלוי כתב דאין דבריו ברורים כל כך" עכ"ל. 

לכאורה, דברים אלו סותרים את מה שכתב בשו"ת שבט הלוי הנ"ל, אא"כ נחלק בין בצלים שחז"ל 
קבעו שיש בהם סכנה, לבין חלב שנתחדש לפני כ-150 שנה שיש בו חשש סכנה.

ובספר תורת הדרך )פרק כ"א סעיף פ"ג( הביא את שתי הדעות, ובהערה )אות פ"ב( הביא בשם 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל להקל.

לדון  עלינו  גויים,  בישול  משום  בו  ויש  חי  נאכל  לאינו  נחשב  חלב  שבזמננו  לחומרא,  ננקוט  אם 
בשאלה השניה הנ"ל, האם בישול להוצאת חיידקים נחשב בישול לאסור משום בישול.

ב. יין יבר שהתבשל ללא כוונה
במסכת עבודה זרה )ל"ח ע"א(: "אמר ר' יוחנן האי עובד כוכבים דחריך רישא שרי למיכל מיניה 
אפילו מריש אוניה. אמר רבינא הלכך האי עובד כוכבים דשדא סיכתא לאתונא וקבר בה ישראל 
קא  מנא  לשרורי  קמ"ל  מכוין  קא  מנא  לבשולי  דתימא  מהו  פשיטא,  דמי.  שפיר  מעיקרא  קרא 
מכוין". פירש"י )ד"ה 'אפילו מריש אוניה'(: "שהאוזן רכה ונצלית בחריכתה, אפילו הכי שרי הואיל 
ועובד כוכבים לא לבשל נתכוין. דשדא סיכתא, קובלי"א בלע"ז ליבשה בתנור. וקבר בה ישראל 
קרא מעיקרא, והטמין ישראל בתנור דלעת חיה קודם שהוסק התנור והעכו"ם הסיקו ונתבשלה 
הדלעת. שפיר דמי, הואיל והעכו"ם לא לבשל נתכוין. פשיטא, היינו דר' יוחנן. מהו דתימא, האי 
עכו"ם לבשולא להאי סיכתא איכוון והא לשם בישול הסיקו. קמ"ל, דאין בישול בכלי. אלא לשרורי 

מאניה איכוין, להקשות את היתד ואין דעתו לבישול. לשרורי, לשון שריר וקים חזק".

משמע, דסבירא ליה לרש"י שאם היה שייך בישול בכלי, והיה מכוון לבישול הכלי, היה נאסר הקרא, 
אע"פ שלא התכוון לבשלו.

וכתבו התוספות וז"ל: "ואע"ג דאמרינן )שבת ע"ד ע"ב( האי מאן דשדי סיכתא לאתונא חייב משום 
מבשל, היינו לענין שבת, דאע"ג דלשרורי מנא קא מיכוין, מכל מקום מבשל קצת, וגם לאותו בישול 
גרוע הוא מתכוין, וגבי שבת החמירו להחשיבו, אבל לענין בישולי עכו"ם אינו חשוב, ואינו אסור 
עד שיתכוין לבישול גמור". וכוונתם כמו שכתבו בשבת )שם(: "מהו דתימא לשרורי מנא קא מכוין. 
הכי פירושו ואין בו בשול כלל, קמ"ל דנהי דלשרורי מנא קא מכוין, בשול מיהא יש בו, דמירפא רפי 

והדר קמיט וחייב".

כלל  נכון, דהא בפרק  ואינו  בשול,  בכלים משום  ז"ל שאין  רש"י  "פירש  וז"ל:  וכן כתב הריטב"א 
גדול )שבת שם( אמרינן הא מאן דשדא סיכתא לאתונא חייב משום מבשל, ואמרינן פשיטא, מהו 
דתימא לשרורי מנא מכוין, קא משמע לן דלבשולי מנא מכוין. אלא כך הוא העיקר, דודאי בהאי 
רפי מעיקרא  וכדאמרינן התם דמרפא  ושרורי מנא,  סיכתא רטיבא תרוויהו איתנהו בשולי מנא 
ונמצא  לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה,  והתם  ורפוי ראשון הוא הבישול,  והדר קמיט, 
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מתחייב על הבישול שאי אפשר זולתו, אבל בכאן הקילו לענין בישולי גוים, ואין הולכין אלא אחר 
עיקר הכוונה שהיא לשרורי מנא, והכי פירושו מהו דתימא דבבשולי מנא חשיב עיקר הכוונה, קא 
משמע לן דלשרורי מנא עיקר הכוונה. וכן פירשו בתוספות ז"ל ורבינו הרמב"ן ז"ל. ואגב אורחין 
שמעינן מהכא דכל שנתכוון גוי לשום בשול שלו, אעפ"י שלא נתכוון לבשול של ישראל הוה יודע 

בו שיש בו משום בישולי גוים" עכ"ל.

וכעין זה כתב בשו"ת מהר"ם מרוטנברג )סימן נח( לחלק בין שבת שהאיסור מדאורייתא והחמירו 
גם בעישון אף שאינו לצורך בישול, אבל בעישון גויים, שאיסורו דרבנן - לא החמירו כשאין כוונתו 

לבשל.

וז"ל הרי"ף: "א"ר יוחנן האי עכו"ם דחריך רישא שרי למיכל אפילו מריש אוניה, אלמא לעבורי שער 
קא מיכוין וכו' אמר רבינא הלכך האי עכו"ם דשדא סכתא לאתונא וקבר בה ישראל קרא, מעיקרא 

שפיר דמי לבסוף אסיר".

וכתב הר"ן )שם(: "ולפי"ז משמע דמעיקרא דאכוין עכו"ם לשרורי סיכתא שרי, ובתר הכי דמכוין 
לבשולי אסור, ואינו מחוור". הר"ן הבין בדעת הרי"ף, שאם כיוון לבשל הסיכתא, אע"ג שלא כיוון 
לבשר - אסור. כיוון שכוונתו לבשל - לא מהני שלא ידע שיש שם בשר, ועל זה כתב ואינו מחוור, 

דכיון שלא ידע שיש שם בשר, ובוודאי לא התכוון לבשל הבשר - אינו אסור.

דרך אחרת יש לרא"ש בדעת הרי"ף וז"ל )פ"ב סימן ל"א(: "בהלכות רב אלפס ז"ל כתב קבר ביה 
ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי, לבסוף אסור, לא בעי למימר לבסוף אחר שהסיק העכו"ם התנור, 
דהא ודאי שרי, דהיינו שגר עכו"ם ואפה ישראל, אלא הכי קאמר לבסוף בתר דשדי עכו"ם סיכתא 
לאתונא קודם שהעביר האש ליבש הסיכתא, דכיון דקבר בה ישראל לעין העכו"ם אע"ג דלא כיון 
לבסוף לבשל הסיכתא, חיישינן שמא כיון לבשל הקרא, כיון דידיע בה, ולא שרינן אלא היכא דקבר 

ביה ישראל מעיקרא ולא ידע בה העכו"ם", עכ"ל. 

לבשל  כוונתו  היתה  שלא  אע"ג  בשר,  שם  שיש  הגוי  ידע  שאם  היא  הרי"ף  כוונת  הרא"ש  לדעת 
הסיכתא אלא לייבשו - חיישינן שמא יחד עם הייבוש כיוון גם לבשל הבשר, אבל אם הניחו הבשר 

קודם שבא הגוי ולא ידע שיש שם בשר - מותר.

ובשו"ת הר"ן )סימן ה'( כתב לחלק בין בישול דבש דבורים דבגמרא איתא הטעם שאין בו משום 
בשול גויים כיון שנאכל כמות שהוא חי, ולא אמרינן הטעם משום שאין כוונתו לבשל אלא להוציא 
השעוה, ובין גוי דחריך רישא דשרי למיכל מריש אודנא כיון שאין כוונתו לבשל. וכתב הר"ן וז"ל: 
"גוי דחריך רישא אינו מתכוון לבישול כלל, אבל זה לבישול מתכוון, ואע"פ שאינו רוצה אותו בישול 
וכיון שכוונתו לבישול אין  אלא בשביל הוצאת השעוה, מכל מקום כוונתו היא שיתבשל הדבש, 

הפרש בין שמתכוון בו בשביל עצמו או בשביל דבר אחר" וכו'.

אם כן, נחלקו הראשונים: לדעת הרא"ש, דווקא אם יש חשש שמא התכוון גם לבישול הבשר - 
אסור, אבל אם בוודאי לא התכוון לבישול הבשר, כגון שלא ידע שיש שם בשר - לא נאסר משום 
רוצה  אינו  שבוודאי  להוכיח  כדי  היינו  בשר,  שם  שיש  ידע  שלא  דבעינן  הא  ולכאורה  גוי.  בישול 
בבישול הבשר, אבל אם ידע שיש שם בשר אלא שוודאי לא התכוון לבשלו - מותר. ואילו לדעת 
הר"ן אם התכוון לבישול כל שהוא - נאסר משום בישול גויים. ויש להסתפק בדעת רש"י והריטב"א 
אם סבירא להו כהר"ן, כפי שמשמע בפשטות דבריהם, או סבירא להו כהרא"ש דאסור רק ביש 

חשש שמא כוון גם לבשל הבשר.



83

בנתיב החלב  ז

ונפקא מינה בבישול למטרת פסטור, שכוונתו לבשל אלא שאינו רוצה בבישול החלב אלא בהוצאת 
החיידקים3, שלהרא"ש לא נאסר ולהר"ן נאסר.

המחבר )יו"ד סימן קי"ג סעיף ה'( כתב וז"ל: "גוי שבישל ולא נתכוון לבישול מותר. כיצד גוי שהצית 
אור באגם כדי להעביר החציר ונתבשלו בו חגבים הרי אלו מותרים, ואפילו במקום שעולים על 
שלחן מלכים. וכן אם חרך הראש להעביר השער מותר לאכול ראשי האונים שנצלו בשעת החריכה. 
אבל אם כיון לשם בישול, כגון שהסיק התנור לבשל בו והיה בו בשר תחילה ונצלה, אף על פי שלא 

כיון לזה הבשר שהרי לא ידע בו, אסור".

הרי שכתב שני הפכים: אם אין כוונתו לבשל כלל - מותר, אבל אם כוונתו לבשל, אלא שלא ידע 
שיש שם בשר ולא כוון לבשל הבשר - אסור. אבל לא כתב מה דינה של כוונה לבשל שלא לשם 

בישול כלל.

טורי זהב )ס"ק ה'( הביא את דעת הטור שכתב וז"ל: "לפיכך אם ידע שהיה בשר בתנור אפילו חממו 
ליבש בו כלי אסור, חיישינן שמא כיון גם לבישול", עיי"ש. וכן מסיק באיסור והיתר )שער מ"ג אות 

ו'(.

וז"ל פרי חדש )שם ס"ק י"א(: "מבואר בגמרא שאם הסיק הגוי התנור לייבש בו יתד לח או כיוצא 
בו מותר, אבל בידיעת הגוי לגירסת הרי"ף  ידיעת הגוי שום דבר לאפות  בו בלא  וטמן הישראל 
אסור שמא נתכון הגוי לבשל אותו דבר, וכן דעת הרא"ש והטור בנו, ורבינו ירוחם )נתיב יז חלק ז 
קסא א( כתב שכן עיקר. ורבים מן הפוסקים חלוקים בזה, והיכא דליכא הפסד מרובה ראוי לחוש 

לזה".

נמצא שכל הפוסקים דיברו רק בחשש שמא נתכוון הגוי לבשל, וגם בזה כתב הפר"ח שרבים מן 
הפוסקים חלוקים בזה, אבל כשוודאי אין כוונה לבישול, כמש"כ הר"ן שמבשל להוציא השעווה 
ולא לשם בישול - לא דיברו כלל, והפוסקים החולקים על הרא"ש עאכו"כ שחולקים על הר"ן, ובזה 

לכאורה גם הפר"ח מקל אפילו כשאין הפסד מרובה.

וכן מובא בקובץ מבית לוי )חלק ח', הלכות בישול עכו"ם סעיף כ"ט(: "פסטור על מנת לשמר את 
המאכל ולא למטרת בישול אינו נאסר כשנעשה על ידי עכו"ם". וכתב העורך )אות מ'(: "הוראת 
מרן שליט"א דאין כאן כוונה לבישול כלל". )ואף שבהוראתו שהבאנו לעיל כתב בהיתר החלב כיון 
שנאכל חי, ולא כתב טעם זה, רצ"ל שבחלב אף בבישול ממש אין איסור כיון שנאכל חי, וכאן בא 
לומר בדבר שאינו נאכל חי ויש בה משום בישול גויים, בכל זאת בפסטור אין כוונת בישול כלל 

ומותר(.

רגיל  בישול  על  כתב  שהר"ן  כיוון  איסור,  אין  הר"ן  לדעת  אפילו  שלנו  שבפסטור  נראה,  לענ"ד 
כשההבדל רק במטרת הבישול להוציא את השעווה מהדבש או לבשלו, ועל זה כתב שכיוון שבישלו 
כדרך בישול - נאסר אפילו אם אין מטרתו לבשל. )בעבר גם הפסטור נעשה על ידי בישול בקדירה, 
ואז לדעת הר"ן נאסר(. אבל מפסטרת החלב בה משתמשים היום אינה כדרך בישול כלל, ואין שום 
דמיון לבישול, לא הביתי ולא התעשייתי, )ואינו דומה לבישול שעושים בזמננו במפעלים בסירים 

3.  הערת העורך: ובפיסטור חלב אף עדיף שהרי מקפידים שלא לבשל בישול גמור כדי שלא לפגוע בערכו התזונתי של החלב 
והחלב מפוסטר בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר בישול גמור כדי שלא לפגוע בערכו התזונתי ולכן נמנעים מלבשלו בישול 

גמור אלא מחממים אותו רק במידה המספקת למניעת סכנה מחמת החיידקים. 



84

הרב אברהם יהושע הורוביץ    

עם דופן כפולה ) double jacket(, שאינו מתבשל על ידי אש או חשמל וכד', אלא מכניסים מים 
רותחים בין דופני הקדירה(, ובזה גם הר"ן יודה שאם אין מטרתו לבשל, אלא להוצאת חיידקים, 

אין בזה משום בישול גויים.

לסיכום: יש כמה צדדים להתיר לפסטר חלב על ידי גוי:

א. כדעת הפוסקים דחלב גם בזמננו כשמקפידים לפסטרו נחשב עדיין כ"נאכל חי".

החיידקים  את  להמית  אלא  החלב  את  לבשל  כוונה  אין  שבפסטור  והש"ע  הראשונים  כדעת  ב. 
המזיקים.

ג. אפילו לדעת הר"ן - מפסטרת שלנו איננה דרך בישול שאוסרת משום בישולי נכרים.
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שימוש באריזות נייר ובפלסטיק בפסח

א. יסודות לדיני השימוש במוצרי פלסטיק
ב. שימוש בפלסטיק למעשה.

ג. הנאה מחמץ שאינו ראוי למאכל כלב
י. אכילת חמץ שאינו ראוי למאכל כלב

ה. אכילה שאינה בכוונה

א. יסויות לייני השימוש במוצרי פלסטיק
במשנה ברורה )סימן תנ"א סעיף כ"ד ס"ק קמ"ה 'וכן המחופין בבדיל'(: "ר"ל אפילו הן חדשים וג"כ 
מטעם הנ"ל שפעמים הציפוי ע"י סובין או שחיפה כלים ישנים ועיין לעיל בסי"ג ובמש"כ שם ס"ק 
עז ושם כתב: "ואח"כ מגעיל כל הכלי: וכלים ישנים שתשמישן בכלי ראשון שחיפן בבדיל מעיקר 
הדין היה אפשר להתירן בלא הגעלה לפי שדרך הוא שמחממין הכלי כ"כ באש מבחוץ עד שהעופרת 
יותך מבפנים וזה גופא במקום הגעלה הוא כמבואר בסעיף ד' אלא לפי שהאומנים לפעמים עושין 
ואינו עולה בכל הכלי לפי שלא הרתיחו אותו יפה מתחלה לכן יש להחמיר  במהירות זה הציפוי 
תמיד ולהצריכם הגעלה ומ"מ בדיעבד אם נשתמש בהם בלא הגעלה אין לאסור התבשיל ובפרט 

כשהכלי אינו בן יומו". 

שנקבו  בדיל  בכלי  לעשות  שדרך  כמו  האש  ע"י  נדבק  שהוא  בטלאי  "אבל  הוסיף:  עו  ס"ק  ובסוף 
שמטיפין עליהם ברזל שניתך באש הרי הם נכשרים בהגעלה וא"צ להניח גחלים על הטלאי אף אם 
קדמה בליעת האיסור בכלי לפי שעל ידי חום הבדיל נשרף כל ממשות האיסור שתחתיו אם ישנו" וכו'. 

ובחיי אדם כלל קכ"ה סעיף י': "כלי שיש בו טלאי ואינו דבוק יפה בענין שיש לחוש שמא יש שם 
חמץ בעין צריך להרחיב הסדק כדי שיוכל לנקרו היטב או שצריך ללבן אותו מקום עד שבוודאי 
ואם הטלאי  נתזין הימנו...  ויהיה לאפר דהיינו שילבן עד שניצוצות  ישרף  יש שם איזה חמץ  אם 
הוא שהתיך לתוכו בדיל או כסף, אם כן נשרף גוף האיסור, ואם כן אין חילוק אם קדם הטלאי או 
לא, ואין צריך ליבון. וכלים שמחפין בבדיל יש מחמירין שצריכין הגעלה אחר כך מפני שהאומנין 
אין מדקדקין ללבן הכלי כדין ויש לחקור אצל האומנין )והנה חקרתי שהגם שמלבנין הכלי כדי 
שיקלוט הבדיל אבל ידות הכלים אין מלבנים ולכן צריכים ליזהר עכ"פ להגעיל את הידות, והיותר 

נכון להגעיל לאחר הציפוי(".

הרב אברהם שלזינגר
מפקח בד״צ ועדת מהדרין
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ב. שימוש בפלסטיק למעשה
בעקבות דברים אלו, יש לדון בדינם של כלי פלסטיק בפסח ובימות השנה בחם ובקר. 

נסביר בקצרה את תהליך ייצור הפלסטיק )שם כולל לכל החומרים מסוג זה, אף שלמעשה ישנם 
ואתו  כולה(  הפלסטיק  בתעשית  הבסיסי  )החומר   PS הוא  הבסיסי  הגלם  חומר  שונים(.  סוגים 
מערבים חומרים נוספים על פי צרכי הפלסטיק המיועד כגון: שמן ממקור שאינו ידוע, שומן מן 
החי, או צבעים שאולי מקורם מהצומח ואולי יש בהם חשש חמץ. כאשר בחלק מהסוגים - בעיקר 

בסוגי פלסטיק המיועדים לאוכל מצונן, מוכנס שמן כדי ליצור פלסטיק נושם. 

בעת תהליך יצור כלי פלסטיק, מגיעה תערובת החומר כולה בשלב מסוים לטמפרטורה של מאות 
מעלות חום, כך שכל חומר אורגני מתכלה לחלוטין. 

)כלים ממוחזרים יכולים להיות עשויים ממגוון גדול של סוגי פלסטיק ובחלקם ודאי היה מוצר 
שאינו כשר חם או כבוש, אך הם משמשים רק לתעשיית פלסטיק קשיח כארגזים וכדומה, ולעולם 

לא לתעשיית המזון(. 

ועל פי המבואר במ"ב דלעיל שבמקום שהעופרת מותכת באש אין צריך להניח גחלים כיוון שעל ידי 
החום נשרף הכל, גם בפלסטיק שנעשה בחום עצום, לא נשארת ממשות ואם כן, אין צורך לחשוש.

ג. הנאה מחמץ שאינו ראוי למאכל כלב
בפסחים )מ"ה:(: "תנו רבנן הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאוכלה - מטמאה 
טומאת אוכלין בכביצה, ונשרפת עם הטמאה בפסח. משום רבי נתן אמרו: אינה מטמאה". וכתב 
הרי"ף שדין זה קיים רק כאשר הפת 'נפסלה מלאכול לאדם' אבל הכלב עדיין יכול לאוכלה, שכן 
שנפסל  מאכל  כן,  אם  שֵרפה.  צריכה  אינה  זו  פת  עלמא  לכולי  כלב,  ממאכל  גם  נפסלה  היא  אם 
מאכילת כלב, אין צורך לשרפו עם שאר החמץ, אבל יש לדון מה מותר לעשות בו: האם דינו כמאכל 

כשר לפסח ומותר אף לאוכלו או שיש לו עדין גדרי איסור הנאה וכדו'.

בפסחים )כא:(: "חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו", ותוספות כתבו )ד"ה 'חרכו'(: 
"כגון שנפסל מלאכול לכלב". פסק השלחן ערוך )סי' תמ"ב סעיף ג'(: "בגדים שכבסו אותם בחלב 
החמץ  צורת  שאין  בפסח  לקיימן  מותר   - בזה  כיוצא  וכל  בחמץ  אותם  שדבקו  ניירות  וכן  חיטה 

עומדת".

באש  ששרפו  או  הכלב,  מאכילת  ונפסל  איסורו  זמן  קודם  שנתעפש  "חמץ  ט'(:  )סעיף  ובהמשך 
קודם זמנו ונחרך עד שאינו ראוי לכלב... מותר לקיימו בפסח".

חיי אדם כלל קכ"א סעיף ה': "בגדים שמכבסים בחלב חיטה שקורין "קראכמעל" מותר לקיימן, 
ומ"מ אסור להציען על השלחן אם יש איזה ממשות עליהן בענין שיהיה חשש שיפרך קצת, וכל שכן 

שאסור לתת לתוכן קמח של פסח".

ובסעיף ז': "ייו שבישלו בשכר קוים פסח, מותר לכתוב בו", וכו'.

ובמ"ב ס"ק ט"ז: "'מותר לקיימן' - מ"מ אסור להציע בגדים המכובסים בחלב חיטה על השולחן 
דלפעמים נמצא עליהן קצת ממשות מהחמץ ויש לחוש שמא יפרך קצת מהן לתוך המאכל" וכו'.

ובמ"ב ס"ק מ"ג: "'מותר לקיימו' - וה"ה דמותר בהנאה אבל באכילה אסור מדרבנן עד אחר הפסח 
ואע"ג דאכילה שאינה ראויה היא דהא נפסל לכל מ"מ כיון שהוא רוצה לאכול אסור דהא אחשביה 
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ודווקא בזה דאחשביה אבל אם נפל ממילא חמץ זה שנפסל מאכילת כלב לתוך המאכל אפילו רק 
ברובו אין לאסור" וכו'.

למיניהם, משחות  הניקוי  חומרי  כלב, מותר בהנאה. מכיוון שכל  נמצא, שחמץ שנפסל מאכילת 
נעליים, דבק נוזלי וכדומה - נפסלו ממאכל כלב לפני הפסח, מותר להשתמש בהם בפסח.

י. אכילת חמץ שאינו ראוי למאכל כלב
הר"ן )ה: בדפי הרי"ף ד"ה 'חרכו'( סובר שאין איסור באכילת חמץ שנפסל ממאכל כלב לפני זמן 
שהתירה  הגמרא  שמלשון  מוסיף  הוא  דארעא.  כעפרא  ודינו  'אוכל'  מתורת  שיצא  כיוון  איסורו, 
הנאה מחמץ שנפסל ממאכל כלב ולא נקטה לשון אכילה, אין קושיה, כיוון שאין דרך לאכול חמץ 

שנפסל ממאכל כלב.

לעומתו, סובר הרא"ש )פ"ב( שגם חמץ שנפסל ממאכל כלב אסור באכילה, וזה לשונו: "יש שרוצים 
לומר לאו דוקא הנאה דהוא הדין נמי אכילה דעפרא בעלמא הוא. ולא מסתבר דאע"פ דבטלה דעת 

האוכל אצל כל אדם מ"מ כיון דאיהו קאכיל ליה אסור".

היא  עצמה  שהאכילה  מפני  באכילה,  אסור  כלב  מאכילת  שנפסל  מאכל  הרא"ש,  לדעת  כלומר, 
'אחשביה'. 

ה. אכילה שאינה בכוונה
לפני שנדון בדין זה למעשה, יש לברר אם יש לאסור מדין 'אחשביה' רק אם האדם מתכוון לאכול 
את דבר האיסור, או אפילו אם יש חשש סביר שהאדם יבלע את האיסור בלא כוונה, ומה הדין אם 

אין כוונתו כלל לאכילה.

ב'פסקי התוספות' )ע"ז פ"ב סי' סא( דן אם מותר להשתמש בדיו שנותנים בו יין נסך, וזה לשונו: 
"דיו יבש שנותנין בו יין ואפילו צלול לפירוש ר"ת דסתם יינן מותר בהנאה, אך יש להחמיר לפי 
שבעודו לח נותנו לפיו הקולמוס", ומדבריו אנו למדים שאיסור 'אחשביה' הוא גם כשאין כוונה 

ממשית לאכול את דבר האיסור. 

ה'תרומת הדשן' )קכ"ט( דן אם מותר להשתמש בדיו שעשוי משֵׁכר שעורים בפסח, וכתב שמותר 
ויבלע מעט מן  לפיו  יכניס הסופר את הקולמוס  ושאין לאסור מפני החשש שמא  בו,  להשתמש 
הדיו, משום שהרא"ש אסר מדין 'אחשביה' רק כשיש רצון לאכול את הדבר האסור, אבל אם אין 

רצון כזה - אין לאסור מדין 'אחשביה', וזה לשונו:

"דנראה דהא דאסרי גאונים דלעיל חמץ שחרכו קודם זמנו באכילה, היינו משום דכיון דמחשבינן 
לשון  פשטות  משמע  וכן  כלב.  מאכילת  וכ"ש  אדם,  מאכילת  לדידיה  איפסיל  לא  למיכליה  ובעי 
אשירי לעיל. אבל במה שנותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה, ואגב זה טועם מן הדיו בלא כוונה לא 

מחשבינן בהא מידי".

בעל תרומת הדשן כותב שהיתר זה הוא גם אליבא דהתוספות משום שהתוספות אסרו רק ביין 
זמן  לפני  חמץ  לאסור  אין  אבל  בתערובת,  שהתערב  לפני  איסור  של  שם  היה  שליין  משום  נסך, 

איסורו, כיוון שלא חל עליו איסור. 

ובמשנה  שעורים,  משכר  שעשוי  בדיו  לכתוב  בפסח  שמותר  ס"י(  )תמ"ב  ערוך  השלחן  פסק  וכן 
וייתן  ברורה )ס"ק מ"ה( הביא את טעמו של התרומת הדשן שאין חוששים שמא ישכח הסופר 
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את קולמוסו לתוך פיו כדרך הסופרים, כיוון שגם אם יעשה כך - לא יעבור על איסור, שהרי אין 
בכוונתו לאכול את האיסור, ולכן הוא אינו בגדר 'אחשביה'.החזון אי"ש )מועד סי' קטז ס"ק ח( 
התיר לחולה שאין בו סכנה לקחת בפסח תרופות שטעמם פגום על אף שמעורב בהם עמילן חמץ, 
משום שכוונת האדם היא על החומר המרפא ולא על העמילן, ומשום כך אין בזה דין 'אחשביה'. 
כיוון שהאוכל אינו רוצה כלל להכניס את העמילן לגופו, ומה גם שהוא אינו מכניס את העמילן 

לגופו אלא רק את טעמו של העמילן, ולפי סברא זו גם לבריא מותר. 

למעשה מובא בשם החזון איש שהתיר רק לחולה שאין בו סכנה, ואילו למי שיש מיחוש - אסור, 
ומנהג ישראל קדושים לחשוש לכתחילה בתרופות בפסח. ומה שהתיר ה'תרומת הדשן' בדיו, אינו 
דומה כלל, מאחר שהוא סובר זאת רק כאשר יש חשש שמא יכניס לפה, אבל כאן שודאי יכניס 
לפה לא התיר, ובנידון דידן מדובר שוודאי שהוא יכניס את התרופה לפיו, וכונתו לאכול את החמץ 
הנוקשה. וקשה להגיד שאינו מתכוון לבלוע את כל התרופה ביחד, וכוונתו רק לחומר הפעיל, כאשר 

א"א לקחת רק את החומר הפעיל.

נייר ומוצריו במוצרי נייר פעמים רבות מעורב עמילן, וייתכן שעמילן זה הוא חמץ. היות ואפשר 
וטפיוקה.  אדמה  תפוחי  )=קטניות(,  תירס  )=חמץ(,  חיטה  כגון:  גידולים  מכמה  עמילן  לייצר 
השימוש בעמילן נעשה כדי לדבק את סיבי הנייר וכן כדי להחליק אותו מבחוץ )בנייר סופג לא 

שמים מבחוץ(.

 - מנייר ממוחזר  נייר  ייצור  מנייר ממוחזר. בתהליך  או  נקייה  מייצרים מתאית  הנייר  מוצרי  את 
נמצאו  לא  מעבדה  בבדיקות  נייר(.  )סיבי  למקורו  וחוזר  ומתפרק  במים  נשטף  הממוחזר  הנייר 
שאריות של עמילן בסיבי נייר בתהליך המחזור. בתהליך ייצור הנייר מוסיפים לסיבים כימיקלים 
שלא ראויים לאכילה )בדרך כלל מנפט(, חומרים מלבינים וחומרים מדביקים )לפעמים עמילנים( 

ולאחר מכן מחממים את הנייר )בחלק מהמקומות החום מגיע ל-600 מעלות!(.

יש הסוברים שגם אם העמילן הופק מקמח, אין להחמיר בדבר זה, משום שהצלחת אינה ראויה 
למאכל כלב, וגם אם המאכל יבלע מן העמילן, ודאי שכוונתו של האדם אינה לאכול אותו ומשום 
שברוב המקרים העמילן שמשתמשים בו אינו מופק מחמץ. וזה לא כשבמ"ב שהבאנו לעיל כתב 
שבגדים שהחליקו אותה עם עמילן חמץ יש לחשוש לשים אותם על גבי השולחן אפילו במקום 

שלא רואים שיש בהם ממשות כדברי החיי אדם. 

לכן, בכלים חד פעמי מנייר/קרטון, כגון קרטוני חלב, נייר סופג, מנג'טים, נייר אפיה, הנייר המשמש 
לרידוד המצות, ונייר אריזת המצות - יש לחוש לכך. כמו כן אין להניח דברים חמים על גבי קרטונים 
ובפרט קרטון ביצים )מאחר שגם אם אין בנייר עצמו עמילן, לעיתים הביצים המלוכלכות השאירו 
חמץ בעין על גביו(. אבל בכל מוצרי נייר האחרים, כגון מפיות נייר טישו וכדומה שלא באים במגע 

ישיר עם אוכל - אין לחשוש כלל.
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פרה העושה מלאכות בעת חליבתה בשבת
התכתבות הלכתית בין האדמו"ר מקאליב שליט"א

 ובין הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

הרב זאב וייטמן, רב תנובה:

בהקדם.  אותי  לפגוש  שביקש  מקאליב  האדמו"ר  של  מביתו  התקשרו  שנים  לשלוש  קרוב  לפני 
הגעתי לביתו של האדמו"ר הרב מנחם מנדל טאוב שליט"א והוא סיפר לי על ביקור שערך בישוב 
בית חלקיה שם הוא ראה את אופן החליבה בשבת ונתברר לו שהמחשב רושם את הפרות הנכנסות 
התיקון  את  הציע  והוא  שבת  איסורי  משום  בכך  שיש  בעיניו  קשה  היה  והדבר  נתוניהן  את  וכן 
הנדרש על פי דעתו. הדברים הובאו לפני בד״צ ועדת מהדרין שלאחר דיון חשבה שאין בכך חשש 
איסור. האדמו"ר מקאליב שהעניין בער בקרבו פנה במכתב גם לרב יצחק זילברשטיין והרב ענה לו 
תשובה מפורטת. להלן מובאים מכתב האדמו"ר מקאליב לרב זילברשטיין ותשובת הרב, ולאחר 
מכן תשובה נוספת ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שאף הוא סבר שאין בכך חשש איסור1 )הרב 

זאב וייטמן(.

תכתובת זו התפרסמה בחוברת ווי העמודים וכאן נוספו רק מספר הערות עורך המאמר )הרב אלון טננבאום(. 
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האימו״ר רבי מנחם מניל טאוב
בן הרה"ק מראזלא זצ"א

בן אחר בן למ"א רבנו יצחק אייזיק מקאליב זיע"א
ירושלים עיה"ק תובב"א

בס"ד, אדר תשע"ה

כבוד ידיד נפשי היקר והנעלה

הגאון הגדול העובד במסי"נ למען הכלל

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

בני ברק

שלום רב למעכת"ר שליט"א,
נפשי בשאלתי,

בביקור שערכתי במושב בית חלקי'ה, הראו לי שלבי החליבה, להלן שלבי החליבה: הפרות נכנסות 
שבב  יש  הפרה  ברגל  החליבה,  מתקן  לכיוון  הפרות  את  מכוונים  מכן  לאחר  החליבה,  למתחם 
מספרה,  הפרה,  פרטי  את  שרושם  אופטי,  קורא  יש  החליבה  לעמדת  מגיעה  כשהיא  אלקטרוני, 
משקלה, כמה חלב נתנה עד היום וכדו'. הנתונים מועברים למחשב שרושם את הפרטים שיש בשבב.

מכן  לאחר  הפרה.  עטיני  את  ומחטא  שמנקה  נכרי  פועל  שם  יש  המתקן,  לעבר  מגיעה  כשהפרה 
מנגבים את חומר החיטוי מהעטינים בחוזק, דבר הגורם לבלוטות החלב להתחיל לפעול. לאחר מכן 
לוחץ הנכרי על כפתור חשמלי ואז מתחברים אשכולות החליבה לעטינים ע"י ואקום. עם הלבשת 
הביניים  כשמיכל  ביניים,  למיכל  זורם  שנחלב  החלב  החליבה,  פעולת  מתחילה  החליבה,  אשכול 

מתמלא )בערך תפוקת חליבת 2 פרות(, החלב עובר אוטומטית למיכל הראשי.

בסיום החליבה אשכול החליבה משתחרר אוטומטית מהעטינים, לאחר מכן מחטאים את העטינים, 
כמו כן לאחר החליבה מחטאים את האשכולות ואת מיכל הביניים מחשש חיידקים )ע"י מכונה 
חשמלית, דבר שגם הוא כרוך במלאכות האסורות בשבת, אמנם הדבר נעשה ע"י נכרי, אך לצורך 

ישראל(.1

לאחר גמר החליבה הפרה מועברת שוב ליד המחשב, ודלת מתקן החליבה נפתחת באופן חשמלי 
ע"י המחשב, ופתיחת הדלת גורמת להעברת כל הנתונים מהפרה למחשב הראשי, וכן כמות החלב 

שנתנה. עד כאן נתוני החליבה.

הערת העורך אלון טננבוים: נקיון המערכת נעשה על ידי העברת כפתור בורר מצבים ממצב חליבה למצב שטיפה. סיבוב 
אסור  שלא  סביר  לבעור(  שמתחיל  חשמל  חוט  יש  שבה  להט  מנורת  )כמו  מתכת  מדליק  שאינו  בשבת  חשמלי  כפתור 
וסביר  בחיידקים  מלא  יהיה  הבאה  בפעם  שייחלב  החלב  הניקוי,  ללא  כי  מאוד,  מרובה  הפסד  כאן  יש  בנוסף  מהתורה. 
שהחלב כולו ייפסל. בנוסף, פעולת הניקיון יכולה להיעשות ידנית ללא חילול שבת. ישנם דירים שבהם נכנס עובד למיכל 
החלב ומנקה אותו עם מים וסבון, מכאן שהנכרי מפעיל את המכונה בשביל עצמו ולכן ייתכן שבצירוף כל הנ"ל, אין בניקיון 

המערכת בעיית אמירה לנכרי או חילול שבת של גוי לצורך ישראל.
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שאלתי את האחראיים על החליבה, כיצד הם חולבים בשבת עם נכרי, וענו לי "כמעשהו בחול, כך 
מעשהו בשבת".

ממש הזדעזעתי ונפל עלי פחד. דיברתי עם עוד בעלי רפתות, ואמרו לי שאת החליבה הם עושים 
זי"ע, שהתיר לחלוב ע"י נכרי. חשבתי לעצמי, שבזמן החזו"א לא היו כל  לפי פסקי מרן החזו"א 
אמצעי החליבה המשוכללים שיש היום )דהיינו שבנוסף על החליבה, נעשים עוד הרבה מלאכות 

בשבת, על-ידי השבב המותקן ברגל הפרה.

ולעניות דעתי לפי מה שהסבירו לי את סדר החליבה שנעשה בשבת ע"י נכרי, זה חילול שבת, כי מה 
שהחזו"א התיר לחלוב ע"י נכרי, היה משום צער בעלי חיים, אבל אחרי שהחלב נחלב אין יותר את 
ההיתר של צער בעלי חיים, ובמציאות איך שחולבים היום, אחרי החליבה נעשות עוד הרבה פעולות 

שכרוכות בעשיית מלאכות אסורות בשבת, כגון כיבוי והדלקת מנורות בקרה וכו'.

מאחר וכל העצות בהם השתמשו מאות שנים בענין חליבה בשבת, הם בעייתיות מבחינת הנאה 
יהודי לגוי )אפשר גם  ממעשה שבת, לכן לאחר שהקב"ה חונן דעתי, הצעתי שביום שישי יאמר 
לעשות אתו הסכם, אבל רצוי שלא לתמיד( שהחלב שנחלב בשבת, יהיה שייך לו ובמוצאי שבת 

נותנים לגוי סכום כסף וקונים ממנו החלב.

והמשגיח שעומד שם יהיה יוצא ונכנס, וממילא זה לא יהיה חלב עכו"ם.

אני מקווה שכת"ר שליט"א יסכים לתקנה זו ויעניק את חתימתו החשובה על כך, וזו יכולה להיות 
תקנה גדולה שתציל מאיסורי שבת רח"ל. ונוכל לפרסם את זה בכל תפוצות ישראל.
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הוד כבוד קדושת הגאון הצדיק האדמו"ר מקאליב שליט"א,

מרביץ תורה ברבים, ומחזק ליבות בני ישראל לאביהם שבשמים

שלו' רב למעכ"ר יאריך ימים על ממלכתו,

בדבר מה דבדיק לן מר, על החלב שנחלב בשבת ע"י עכו"ם, והפרות עושות עוד הרבה מלאכות 
בשבת, בנוסף על החליבה שהתירו הפוסקים משום צער בעלי חיים, והאדמו"ר שליט"א שקדושת 
השבת בוערת בקרבו, ברוב צדקתו הזדעזע לשמוע שבמהלך החליבה נעשות עוד מלאכות בשבת, 

בנוסף על מלאכת החליבה וזאת לא התירו הפוסקים.

ויקנו אותו לאחר השבת מהגוי  הגוי,  יהיה של  והאדמו"ר שליט"א הציע שהחלב שנחלב בשבת 
יש  בשם  ס"כ(  שה  )סימן  בשו"ע  גם  כבר  מוזכרת  והיא  ביותר,  נפלאה  היא  העצה  פעוט,  בסכום 
לצורך  אלא  ישראל  לצורך  תהיה  לא  העכו"ם  שמעשה  נרוויח  זו,  נפלאה  עצה  ידי  ועל  אומרים, 
העכו"ם. אך כבר כתבו הפוסקים )משנ"ב ס"ק עג( שהעולם לא נוהגים כן, והטעם שמשום צער 

בעלי חיים התירו אמירה לעכו"ם בשבת.

אך את הזעקה של כ"ק האדמו"ר שליט"א על המלאכות שנעשות לאחר חליבת החלב, לא נזכה 
מלאכות  עושות  היהודי  של  הפרות  עדיין  אבל  העכו"ם,  לצורך  היא  החליבה  אמנם  כי  לתקן, 

האסורות מן התורה1, על ידי שבב האלקטרוני, וזה לא מועיל מה שהחלב הוא של העכו"ם.

כשהפרה עושה מלאכה מעצמה
ויש לדון האם לפרה של ישראל מותר לעשות מלאכות מעצמה בשבת, או שמא אסור לבהמה של 

ישראל לעשות מלאכה, משום שביתת בהמתו. 

והנה שנינו במשנה )שבת קנג, א( מי שהחשיך בדרך, נותן כיסו לנכרי, ואם אין עמו נכרי מניחו על 
החמור. ומקשה הגמרא )שם ע"ב( והלא מחמר, ורחמנא אמר )שמות כ,י( לא תעשה כל מלאכה 
אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך? והקשו הראשונים למה לא שאלה הגמרא שהרי עובר על 

שביתת בהמתו, ותירצו בזה כמה תירוצים.

יעת התוס' רי"י שמותר לבהמה לעשות מלאכה מעצמה
בתוס' רי"ד תירץ דכל מלאכה שעושה בהמתו בשבת, כגון שמטעינה בשבת, או שם אותה לחרוש, 
או לדוש ולטחון, או נותנה לגוי והגוי עושה בה מלאכה בשבת, אף על פי שאינו מחמר אחריה אסור, 
יום והבהמה עושה  ינוח שורך וחמורך, אבל כל מלאכה שהתחיל בה מבעוד  זה נאמר למען  ועל 
בשבת מאליה, זה דומה למאי דאמרי וכולן בית הלל מתירין עם השמש והן נגמרות מאיליהן בשבת 

1.  הערת העורך אלון טננבוים: כאמור לעיל, קשה לראות שאמנם יש כאן מלאכה אסורה מהתורה

הרב יצחק זילברשטיין
רב שכונת רמת-אלחנן, בני ברק

ראש כולל בית דוד, חולון
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ומעשה בהמתו כמלאכה הנעשית מאיליה דמי, ולא אסר הכתוב מלאכת הבהמה אלא כשהתחיל 
בה  כשמתחיל  אבל  בשבת,  מלאכה  בה  עושה  והגוי  לו  שמוסרה  גוי,  עלי  בין  הוא  בין  בשבת  בה 

מבעוד יום אף על פי שעל דעת לעשות בהמתו בשבת הוא מתכוין מותר.

הרי שסובר התוס' רי"ד, שבהמה העושה מלאכה מעצמה, גם אם זה היה מתוכנן לכך מערב שבת, 
אין בזה איסור משום שביתת בהמתו. וכעין זה כתב גם הר"ן )שבת נג, ב ד"ה מובלע( ואין חייבין 

על מלאכת בהמתו כשעושה אותה לדעת עצמה, שהרי מעמידין אותה על גבי עשבים בשבת.

והריטב"א )שבת קנג, ב( הקשה עליו, ודבר זה תימה בעיני, פה קדוש איך יאמר דבר זה, דהא ודאי 
כן אפילו משום מחמר ליכא  כן מלאכה בבהמתו, שאלמלא  גם  כל שבגופו חשוב מלאכה חשוב 
התורה  מן  אסור  שהוא  יוכיחו  שמאי  לבית  כלים  שביתת  ועוד  וליכא,  בבהמתך  מלאכה  דבעינן 
אף על פי שהתחיל בה מבעוד יום ונעשית בשבת מאליה, ולא חמירא שביתת כלים לבית שמאי 

משביתת בהמתו לדידן, אלא ודאי אין דברים אלו נכונים.

יעת המג"א שאסור לבהמה לעשות מלאכה מעצמה
למעשה הביא המגן אברהם )סי' שה ס"ק טז( בשם הרלב"ח )סי' כח( שאם בהמה יוצאת מעצמה 
לחוץ ומשאה עליה שלא ע"י אדם, אין הבעלים צריכים למנעה. והמג"א תמה עליו )ע"פ המחצית 
השקל(, שבמשנה )שבת נא, ב( איתא "במה אין בהמה יוצאה", ולא קתני אין מוציא ומשמע שגם 

לבהמה עצמה אסור לצאת, והבעלים צריכים למנעה.

ובאליה רבה )ס"ק כג( כתב, שגם הרלב"ח לא התיר, אלא כשהיא יוצאת חוץ לתחום בלא משא, 
אבל כשמשא עליה ודאי צריך למנעה כשיוצאת לרשות הרבים. וכן פסק במשנה ברורה )סי' שה 
ס"ק עז( אם נשאר איזה דבר עליה מערב שבת והיא רוצה מעצמה לצאת לחוץ, בעליה צריך למנעה 
שלא לצאת, מפני מצות שביתת בהמה, אבל אם אין עליה שום דבר, אפילו אם היא רוצה לצאת חוץ 

לתחום אין מחויב למנעה מזה ורק להוציאה בידיים חוץ לתחומה אסור.

וחמורך'  שורך  ינוח  'למען  יב(  כג,  )שמות  דכתיב  משא,  בלא  לתחום  חוץ  לצאת  לה  מותר  ולכן 
ופירש"י תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל עשבים מן הקרקע, או אינו אלא יחבשנו בתוך הבית, 
אמרת אין זה נייח אלא צער. )גם מכאן יש להוכיח שאסור לה לעשות מלאכה מעצמה, דאם מותר 

לה לעשות מלאכה לעצמה, אפילו אין זה צער עבורה מותר(.

איסור מלאכה בבהמה חמורה יותר מבנו
אמנם בשו"ת חקרי לב )או"ח סי' צג( העיר, שהרי בבנו מבואר בשבת )קכא,א( שכל שאינו עושה 

לדעת אביו, אין צריך למנעו, ולמה בבהמה אסור לה לעשות מלאכה מעצמה.

וכתב בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' פג( שבהמה חמורה מבן, שהנה בבהמה כתוב בפרשת משפטים 
)שמות כג, יב( 'למען ינוח שורך', ושם לא הוזכר בנך, והיא מצות עשה בשביתת בהמתו, דאפילו 
בלי סיוע דידיה מצות עשה שתשבות הבהמה, ובזה לא מוזהר על בניו, אך לאו דלא תעשה מלאכה 
אתה ובנך עבדך ואמתך ובהמתך )שמות כ, י( שמשם לומדים לאו דמחמר כשעושה מלאכה הוא 
עם צירוף הבהמה שמחמר אחריה והוא בלאו, ובזה מוזהר נמי על בנו שהרי כתיב לא תעשה מלאכה 
אתה ובנך, ובזה חמור הבן מבהמה, שהבהמה דווקא כשהוא מחמר אחריה עובר על הלאו, אבל בן 

שיש לו דעת ומבין קריצות אביו ורמיזותיו כל שעשה לדעת אביו עובר מדאורייתא על לאו הזה.

מחוץ  יציאה  או  אכילה  כגון   - לצרכה  שלא  מעצמה,  מלאכה  העושה  שבהמה  נמצא,  זאת  לאור 



95

בנתיב החלב  ז

לתחום - אף שהבעלים לא עשו כלום, אלא שהכינו זאת מערב שבת, אף שאין בזה לאו של מחמר, 
מכל מקום, עובר על מצות עשה של שביתת בהמתו.

לאור זאת, צריך עיון איך מותר לחלוב הפרות בשבת, כאשר יש להם שבב אלקטרוני ברגל, ועל 
וכל המלאכה היא רק לצורך  זה עושות הרבה מלאכות, שאין לזה שום צורך לצורך הבהמה,  ידי 
הבעלים, והרי הבעלים מצווים על שביתת הבהמה שלא תעשה מלאכה בשבת גם אם היא עושה 

זאת מעצמה.2

כשהבהמה עושה מלאכה בירך הילוכה
אמנם עדיין יש לעיין שאולי כיון שהבהמה אינה עושה מלאכה ממש בשבת, אלא שהלבישו לה 
שבב והיא הולכת לדרכה, ובדרך הילוכה נקלט במחשב השבב, אף שהוי פסיק רישא, אולי בבהמה 
לא נאמר פסיק רישא, רק כשעושה מלאכה להדיא. ואולי לא הוי אלא כעין מתעסק, שהבהמה 
הולכת לדרכה ועושה מלאכה, ואפילו אם הוי איסור מדרבנן, הלא מבואר בשבת )קנג, ב, מג"א 

שה סק"ו ובפ"מ א"א סי' רמו סק"ט( שכל שבאדם האיסור רק בדרבנן, בבהמה מותר לכתחילה.

אמנם דעת האמרי בינה )הל' שבת סי' ז( שיסוד איסור שביתת בהמתו שמצרפים מחשבת הבעלים 
למלאכת הבהמה 3, ולשיטתו אף אם נאמר שהבהמה נחשבת למתעסק כשמפעילה את מעגל על 
ידי השבב, מכל מקום מצרפים מחשבת בעליה, שרוצה בהפעלתה למלאכתה, ועובר על שביתת 

בהמתו.

ויעויין בקהילות יעקב )פסחים סי' נב( שכתב שבדבר אחד שביתת בהמתו חמור ממחמר, שמחמר 
הוא כאשר הבהמה עושה מלאכה עם הבעלים, וממילא כשהיא עושה כלאחר יד פטור, אבל בשביתת 
בהמתו, שהבהמה עושה מלאכה מעצמה, ואין שייך אצלה מלאכת מחשבת, דהא אין לה כוונה כלל, 

ואינה אלא כמתעסק, ואפילו הכא אסור, אם כן גם כשהיא עושה מלאכה כלאחר יד אסור.

חליבה עם רישום בשבת הוא כעין מפעל העובי בגרמא
אמנם זעקת האדמו"ר שליט"א במקומה עומדת, שהרי כהיום אפשר להפעיל מפעל שלם על ידי 
מערכת אוטומטית בשבת, ללא כל מלאכה, ובוודאי יש בזה משום זילותא דשבת להפעיל עסק 
בשבת, גם אם אינה כל מלאכה, גם בעניינו החליבה היא עסק, וכל הרישום הוא לא לצורך הפרה, 
וכל מה שהתירו לחלוב, הוא משום צער בעלי חיים, אך המשקולות והרישום ומדידת החלב, אין 

להם כל צורך פרה, ויש בזה משום זילותא דשבת, להפעיל מערכת שלימה עם רישומים בשבת.

וכן כתב בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ד, סי' ס( שהיה אפשר להפעיל את כל בתי החרושת על ידי 
שעוני שבת שיעמידו אותם מערב שבת, ואין לך זלזול גדול לשבת מזה, וברור שאם היה זה בזמן 

2.  הערת העורך: יש להעיר שחלק מהמידע שנמצא בשבב נוגע באופן ישיר לצורך הבהמה. השבב מספק מידע לגבי תרופות 
הנצרכות לפרה, האם ניתן בכלל לחלוב אותה, האם היא מיד אחרי המלטה וכד'.

3.  ויע"ש שגם כשקטן עושה מלאכה שאין לו מחשבה מכל האיסור הוא כי מצרפים מחשבת אביו למלאכתו, וביותר רצה 
שהוא  שאף  למנעו  שצריך  מחובר,  שהוא  יודע  ואדונו  תלוש  שהוא  בחושבו  מחובר  לחתוך  רוצה  עבדו  אם  שגם  לחדש, 
מתעסק מכל מקום הא עבד דווקא מלאכת רבו אסור. אם כן יש לומר לענין מלאכת רבו, שמצרפים מחשבת רבו למלאכתו, 

דומיא דבהמתו או קטן. יעו"ש.

הבשר  את  ויקח  מעצמו  יקפוץ  הבשר  את  יראה  וכשהכלב  החשמל,  למתג  בשר  חתיכת  לחבר  מותר  אם  נשאלנו  ובעבר 
ודרך אגב יכבה את החשמל. ואמר מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שלפי דברי האמרי בינה שמצרפים מחשבתו למלאכת 

הבהמה אסור לעשות כן.
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התנאים והאמוראים היו אוסרין זה, כמו שאסרו אמירה לעכו"ם מטעם זה, וגם אולי הוא ממילא 
בכלל איסור זה דאסרו אמירה לעכו"ם, דאסרו כל מלאכה הנעשית בשביל ישראל מצד אמירת 

הישראל וכ"ש מצד אמירת הישראל וכ"ש מצד מעשה הישראל.

ובנוסף לכך יש טעם גדול לאסור מטעם אחר דהא זילותא דשבת, ואף זילותא דיו"ט, וכל דבר שיש 
בו זילותא הוא בכלל איסור זה, וגם פשוט לע"ד דעושה דבר שהוא זילותא לשבת הוא עובר בידיים 
על חיוב הכבוד שמשמע שהוא ג"כ חיוב התורה שנתפרשו ע"י הנביאים )"וכבדתו מעשות דרכיך", 

ישעיהו נח,יג(. יעו"ש4.

ובזה גם לא יועיל מכירת הפרות לנכרי, שהרי העסק רשום על שם היהודי, ומבואר במשנה ברורה 
)סימן רמד ס"ק לה( שלא התירו להשכיר החנות לנכרי מערב שבת שיעבוד בה בשבת, אם שם 
ישראל עליו, אלא במקום הפסד, והכא איזה הפסד יהיה אילו יבטלו את השבב בערב שבת5, ויש 

לסיים במה שסיים המשנ"ב 'והבוטח בה' ואינו מחפש צדד קולות על שבת אשריו'.

חיטוי המיכל על ייי נכרי
אמנם עדיין יש לדון, מה יעשו עם החיטוי, שהגוי מפעיל מכונת חיטוי בשבת, כדי למנוע חיידקים 
בחלב ובשביל כך הוא מפעיל מכונה חשמלית, והרי לא התירו אמירה לנכרי, אלא בשביל למנוע 

צער בעלי חיים ולא כדי למנוע הפסד.

אך לכאורה יש מקום להתיר גם זאת משום הפסד, שהרי החזו"א )סימן נו ס"ק ד( כתב שבחליבה 
שהחלב הולך לאיבוד, יש פוסקים שאין בזה מלאכה כלל, ויש פוסקים שהוי שבות דשבות )ולכן 
כל אדם להשתדל  חייב  ומ"מ  ישראל כשהחלב הולך לאיבוד(  ידי  על  הקל בשעת הדחק לחלוב 
המקומות  בכל  נוהגין  וכן  להתקיים  וסופה  התורה  ע"פ  הישרה  דרך  שזו  יהודי,  אינו  ע"י  לחלוב 
שהשבת אצלן ביוקר. ולא כתב לחלוב על ידי אינו יהודי לאיבוד, שבזה גם אין שום אמירה לנכרי, 
אלא כיון שיש הפסד, התיר לחלוב על-ידי נכרי ואם כן כהיום, שאם לא יעשו חיטוי כל החלב ילך 

לאיבוד, אולי גם זה נכלל בכלל ההיתר של אמירה לנכרי לחלוב.

כשהולכים יותר ממה שצריך אם יש בזה משום מרבה בשיעורים
יש להוסיף עוד נקודה, שיתכן שיש כאן מרבה בשיעורים, שבזמן חז"ל כל החלב שיצא מהפרה, היה 
לצורך מניעת צער, אבל כהיום כל פרה נותנת כחמש עשרה עד עשרים ליטר, ולכאורה כדי למנוע 
את הצער די לה בחמש עד שש ליטר, ושאר הליטרים הוא לצורך החלבן, שירויח כלכלית, ואולי 

צריך לתת הוראה למכונה, שתפסיק את החליבה לאחר כשש ליטרים6.

ולכאורה דינו כמרבה בשיעורים, ויעוין במלכים אמניך )פ"ו הערה כד( שם הבאנו את הנדון אם יש 
איסור מרבה בשיעורים באמירה לנכרי לגבי יולדת או חולה הנוסעים בשבת עם נכרי, אם יכולים 
להוסיף חפצים שאינם לצורך החולה, כגון סידור וטלית לבעל, והבאנו בשם המנחת יצחק )ח"ח 

זילותא לשבת בדבר שלא נעשה בפרהסיא כבנידון דידן שכל מה שנעשה הוא רישום  יש  4.  הערת העורך: יש לעיין אם 
חשמלי במחשב שאין עין ואוזן של אדם יכולות לתפוס מרוב מהירותה וקטנותה. לעומת זאת, יש לשקול אם מכירה בערב 

שבת לנוכרי וקנייה בחזרה במוצ"ש לא עלולה להיראות כזילותא דשבת מחמת ההערמה שיש בה.
5.  הערת העורך: ביטול השבב עלול לגרום להפסד מרובה, מכיוון שהשבב מונע מלחלוב חלב שיש בו חומרים אסורים, כגון 
תרופות, ובמקרה שהחלב הזה יגיע למיכל, כל החלב שבמיכל ייפסל. בנוסף, בחלק מהמערכות הוא גם מתריע על דם בחלב.

6.  הערת העורך: אם לא יחלבו את כל החלב הנמצא בעטיני הפרה היא לא תוכל להחזיק מעמד עד החליבה הבאה וצערה 
יהיה רב ביותר וכפי שהביא בסוף התשובה בשם הרפתנים.
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סי' ל( שגם באמירה לנכרי יש איסור להרבות בשיעורים, ואסור להרבות בהוצאה על נכרי.

אמנם אולי יש לומר, שלאחר שכבר התירו חז"ל לומר לנכרי לחלוב משום הצער, אם כן פעולה זו 
היא של היתר, ולא פלוג חז"ל בשיעור, והתירו לחלוב כמה חלב שהפרה נותנת, ולא אמרו להוציא 
את המכונה קודם הזמן, מאחר וקשה מאוד לשער כמה היא לצורך הצער וכמה היא לצורך החלב, 
קונטרס  בסוף  )ויעוין  בשיעור.  להרבות  גם  התירו  לעכו"ם  האמירה  את  שהתירו  כמו  וממילא 
החליבה להגרא"ח נאה שכבר דן בשאלה כעין זו וכתב שהמנהג הפשוט מעולם שהנכרי חולב כל 
הבהמה, והיינו טעמא שטבע הבהמה שאם אין חולבין כל החלב שבדד בבת אחת ומשאירין מעט, 
מתמעט החלב אצלה ונותנת אח"כ כמות חלב פחות הרבה מהרגלה והוי הפסד ממון וכיון שהותרה 

אמירה לנכרי משום צעב"ח לכולי מילתא הותרה שיחלוב כל הבהמה משום הפסד מרובה(.

ועוד שאמרו בעלי הרפתות, שאין הכי נמי לפעמים די בכמות יותר קטנה כדי למנוע את הצער של 
עכשיו, אבל ברוב הפעמים, החלב יתמלא מהר יותר, ויצטרכו לחלבה כמה פעמים, ואם כן עדיף 

לחלוב בפעם אחת הרבה חלב, מאשר להוסיף חליבות בשבת.
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תשובת מרן ראש הישיבה בעל אילת השחר
הגאון הרב יהויה אהרן לייב שטיינמן זצ"ל

בנוגע לשאלה אם בהמה עושה מלאכה מאליה דרך הילוכה בפסיק רישא, כאשר זה מתוכנן ע"י 
הבעלים מערב שבת אם יש בזה איסור. נראה, שאין בזה איסור, כי כל איסור שביתת בהמתו היא 
גזירת הכתוב, כי מה שייך שהבהמה עושה מלאכה והבעלים יעבור על איסור, וכיון שהיא גזירת 
הכתוב אין לך בו אלא חידושו, כאשר הבהמה עושה מלאכה ממש, ולא כאשר היא עושה זאת בדרך 

הילוכה אף שהוי פסיק רישא.

תשובת מרן ראש הישיבה זצ"ל הועברה ע"י הגאון רבי משה יהודה שניידר שליט"א
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הטיפול בפרות בשבת 

א. הקדמה
ב. חליבה וספיחיה

ג. תיקון כלי במכון החליבה
י. המלטה

ה. תרופות וזריקות
ו. טלטול בעלי חיים

ז. קשירות
ח. צידה

א. הקימה
שבת קודש, שבת מנוחה, שבת בה עלינו לראות את כל מלאכתנו עשויה, היא דבר אידיאלי ונפלא. 
ואכן, אנשי העיר יכולים למלא את שבתותיהם ברוח בלבד. אולם כיון שבני אדם חולים לא פסו 
מהעולם, לכן בית החולים פועל בשבת על שלל השאלות ההלכתיות הכרוכות בכך. כך גם אנשי 
הכפרים שמטופלים בבעלי חיים המשמשים את האדם, יש לטפל ולדאוג להם גם בשבת ולהתמודד 
עם שלל השאלות הנגזרות מכך. הארכתי בנושאים אלו בשו"ת מראש צורים )תשמ"ח( בעת היותי 
רב קיבוץ ראש צורים. מאז עברו כמעט שלושים שנה, בהם אינני נמצא ביישוב חקלאי, ואף על פי 

כן לא ויתרתי על הניסיון לסכם בקצרה את הנושאים השונים העולים מתפעול רפת בשבת.

ב. חליבה וספיחיה
זו  פעולה  אם  אף  ונחלקו  בשבת,  החולב  עובר  עליו  המלאכה  אב  מהו  בשאלה  ראשונים  נחלקו 
אסורה מדאורייתא או מדרבנן. סוף דבר להלכה מקובל, כי החליבה אסורה מן התורה כתולדה של 
מלאכת דש, וכמו סחיטה. ולא הותרה אלא משום צער בעלי חיים על ידי נכרי או בגרמא. כמו כן, 

נחלקו רבותינו אם חליבה לאיבוד מותרת או שיש בה איסור דרבנן. 

והן  הן מבחינת שמירת השבת   - יותר  נכרים, הדברים פשוטים  ברפתות בהן חולבים באמצעות 
מבחינת אווירת השבת, אבל במקומות בהם לא מעסיקים נכרים, נעזרים בפתרונות טכנולוגיים 
המאפשרים לחלוב בגרמא. דהיינו, שבעת הלבשת הגביעים על עטיני הפרה החלב הראשון מופנה 
לאיבוד, ומיד אחר כך כשמכונה חולבת בכוח החשמל - החלב מופנה ידנית לכיוון מיכל החלב. כך 

הרב שמואל יוי
הרב הראשי עפולה
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התחלת הפעולה הייתה בהיתר )בהסתמך על הסוברים שחליבה לאיבוד אינה אסורה אף מדרבנן1( 
והמשכה הוא בגרמא, שמותרת בשבת. וכל שכן, אם במכון החליבה מורכב מנגנון גרמא, שעל ידו 

גם תחילת החליבה הראשונה, זו שבה החלב הולך לאיבוד, נעשית בגרמא, שיש בכך היתר גמור2.

בייקת פטמות: כדי לוודא שאין דלקת בעטיני הפרה, מבצעים בדיקת פטמות לפני שמצמידים 
לפרה את גביעי החליבה. לוחצים על הפטמה, יוצא מעט חלב, ומתבוננים בו לדעת אם הוא נוזלי, 
או גבן שפירושו שיש דלקת. כלום חליבה זו נחשבת לאיבוד, כי אין משתמשים בחלב, ואז הבדיקה 
מותרת, או שמא כיון שצריכים להתבונן בחלב, אין הבדיקה נחשבת כחליבה לאיבוד, והיא אסורה 

באיסור חמור3? 

וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמנם  להלכה נפסק להקל בצירוף שיש בזה חצי שיעור בלבד, 
 - הפטמות  בדיקת   - הנסיונית  והחליבה  והחולבים,  הרפתנים  על  להקל  רצו  האחרונות  בשנים 
לדון  יש  ואז  בדלקת.  נגוע  החלב  אם  יודעים  הצבע  פי  על  שבו  מיוחד  נוזל  לתוך  לעתים  נחלבת 
אם נחשב הדבר כמלאכה הצריכה לגופה, כי הוא רוצה את הצבע, או שכיון שסוף סוף אין הוא 
צריך את הצביעה ולא את החלב, הווי מלאכה שאינו צריך לגופה. אלא שבזה יש להקל גם משום 
שאין הצביעה פסיק רישא. אם אין דלקת, החלב לא יצבע. וגם משום כך אין לאסור את החליבה 

הנסיונית לתוך נוזל המשנה את צבע החלב הנגוע.

כולסטרום",  "חלב  הנקרא  ההמלטה  שלאחר  הראשונים  הימים  שלושת  של  החלב  חלב:  טלטול 
שהוא בריא וחשוב מאד לוולד שזה עתה נולד, נחלב בנפרד לתוך דלי הנלקח לאחר מכן לשמירה 
וביום טוב מותר לטלטל את החלב? האין הדבר דומה לביצה  בקירור לצורך העגל. האם בשבת 

שנולדה בשבת וביום טוב שהיא מוקצה?

להלכה אסור בשבת לשתות חלב שנחלב בשבת, ומותר בשבת לדעת רוב הראשונים לטלטל חלב 
שנחלב בשבת. ולכן בשבת, אין איסור4. לעומת זאת, ביום טוב אסור לטלטל חלב שנחלב באותו 
יום, ולכן הפתרון הוא להביא דלי המלא בחלקו בחלב שנחלב קודם יום טוב, ובו להכניס את החלב 
ביום טוב. הדלי יהיה בסיס לדבר המותר והאסור, ומותר לטלטלו. וראוי לעשות כן בכל שבת, גם 
כדי לצאת ידי חובת הסוברים כי גם בשבת יש איסור טלטול של החלב, וגם על מנת שלא ישכחו 

לעשות זאת ביום טוב.

ג. תיקון כלי במכון החליבה
חלק  להחליף  צורך  שיש  או  ממקומם,  נשלפים  שצינורות  לעתים  קורה  הפרות  חליבת  בעת 
שהתקלקל או לנקות שסתום, ועוד. יש בכך שאלה של תיקון כלי בשבת, ויש לרדת לעומקו של דין 
כדי לדעת מה מותר ומה אסור. איסור יכול לגרום נזק גדול, ולכן אי אפשר להכריע לאיסור ללא 
סימוכין, כמו שכמובן אי אפשר להתיר ללא סימוכין. קשה להיכנס לפרטים כי רבים הם ומשתנים 

הם ממכונה למכונה, אולם נביא מעט כללים:

1.  הערת העורך )א.ט(: גם לסוברים שחליבה לאיבוד אסורה מדרבנן יש מקום להתיר חליבה לאיבוד במקום צער בע"ח.
2.  . הערת העורך: לפי החזו"א )או"ח לח, ד( יש איסור דרבנן שדומה ל"שמא יחליפו", לחלוב לאיבוד ואז להעביר ידנית את 
החלב למיכל החלב, ולכן יש צורך בהתקן כזה שהמעבר לחליבה למיכל יהיה בגרמא או שגם החליבה לאיבוד תהיה בגרמא.

3.  הערת העורך: "הצלפת" חלב זו מתבצעת בדרך כלל על קרקע הרפת ולכן גם אם צריך להסתכל על החלב, נראה שמצד 
איסור דש, הוא לא אוסף את החלב ולכן מותר.

4.  הערת העורך: בשו"ע או"ח שה, כ נפסק שזה אסור בטלטול, וכן נפסק בשמירת שבת כהלכתה פרק כ', סעיף לב.
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להוציאם  מותר   - ברפיון  מהודקים  והם  בכח,  אותם  מהיקים  אין  ככלל  שבירך  צינורות   -
ולהחליפם. 

- החלפת חלק שהתקלקל מותרת רק עם חלק שזה אינו מקומו הקבוע, על מנת שהתיקון יהיה 
זמני.

- ניקוי צינור או שסתום כדי שיעבוד - מותר.

- פירוק צינור כדי להכניס אויר לזרז את עבודת מכונת החליבה - מותר.

- אסור להחליף צינור שיש בו חור, משום שהוא אינו ראוי לשימוש, והחלפתו הוא תיקון כלי, ועוד, 
שהוא דומה לשרוך נעליים חדש, שאסור לתתו בנעל לראשונה בשבת, כי בכך הוא הופך את השרוך 
לכלי, ובמקרה שלנו, הוא הופך את הצינור לחלק מכלי החליבה. אולם מותר לסתום את הצינור 

הקרוע באמצעות איזולירבנד, וכדומה.

- מותר ללחוץ בשינוי על מכונה שאינה עובית כי זה תרי דרבנן במקום צער בעלי חיים והפסד 
מרובה. 

י. המלטה
בשולחן ערוך )סימן שלב סעיף א( נפסק: "אין מילדים את הבהמה בשבת". וכתב בלבוש המובא 
דאמר  ולמאן  מילדים.   - סכנה  ואיכא  מבכרת  הא  סכנה,  דליכא   - מילדים  אין  מגדים:  בפרי 

דאורייתא - אסור".

אם כן, לרוב השיטות, שאיסור היילוד בשבת הוא מדרבנן, מותר לסייע בהמלטה, כגון למשוך את 
הוולד או לדחוק את הבשר פנימה, כדי להקל על יציאת הוולד, כאשר יש סכנה לאם או לוולד. 

אולם אם אין חשש סכנה, אין לסייע.

ה. תרופות וזריקות
מותר לתת לבהמה שחולה או מצטערת תרופות כדי לרפא או להקל. אולם, אם אין לה צער - אסור.

מותר לתת לבהמה שחולה או מצטערת זריקות לשריר או מתחת לעור. אולם אם אין לה צער - 
אסור.

לגבי זריקות לווריד, היות שקודם למתן הזריקה מוציאים דם לוודא שאכן המחט בווריד - הרי 
שיש בכך איסור דאורייתא, ומותר לתת זריקה לווריד רק אם אין בודקים אם המחט בווריד.

ו. טלטול בעלי חיים
בעל חיים, שאין רגילים להרימו - הוא לכל הדעות מוקצה. מותר לטלטלו רק כאשר קיים צער בעלי 

חיים.

לכן, אם יש צער בעלי חיים או חשש הפסד מרובה כגון להשאיר ברפת עגל בן יומו בחורף בקור, או 
כאשר קיים חשש כי הוא יצא מהרפת, יאבד, או יוזק או יטרף בחוץ - מותר לטלטלו.

ז. קשירות
לאחר ההמלטה, קושרים סרט סימון על רגלה של הפרה הממליטה. כמו-כן, לעיתים צריך לקשור 
חבל בין רגליה של פרה כדי שלא תיפול. אם ניתן להסתפק בקשר עניבה, או בעניבה על גבי קשר - 
מותר. אך גם אם צריך קשר על גבי קשר, מכיוון שבדרך כלל קשרים אלה עתידים להיות מותרים 
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תוך ימים ספורים - מותר.

ז. צייה
האם מותר להכניס פרות מהרפת למכון החליבה שהוא צר יותר? נפתחה דלת הרפת ופרות עלולות 

לצאת האם מותר לסגור את הדלת או שיש בכך איסור צידה?

מכיוון שפרות חליבה אינן בורחות, ואף אם יצאו, הן חוזרות בדרך כלל בעצמן, לכן אין בהכנסתן 
למקום צר יותר משום צידה, ובפרט שאינו מתכוון לכך, וגם סגירת הדלת בעדן - מותרת לכתחילה.
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הרב יוי אייגנר

תפעול רפת וייר בשבת1

א. הזמנת בעל מלאכה לעבודה דחופה בערב שבת
כאשר לא יספיק לחזור לביתו לפני שבת

ב. טלטול בעלי חיים בשבת
ג. סדרי עדיפויות בעשיית מלאכות בשבת

י. חליבה בשבת
ה. המלטה בשבת

ו. זירוז המלטה וטיפולי פוריות
ז. טיפול בוולדות בשבת

ח. עבודת הגוי במשק
ט. טיפולים רפואיים בשבת על ידי יהודי

י. האכלת בעלי חיים בשבת
יא. פעולות תחזוקה שגרתיות בשבת

א. הזמנת בעל מלאכה לעבויה יחופה בערב שבת 
כאשר לא יספיק לחזור לביתו לפני שבת

במקרה שנוצר צורך לתפעול תקלה משמעותית ברפת, אם יש חשש שלא תהיה אפשרות לסיים 
את המלאכה לפני שבת, יש לכתחילה להזמין בעל מלאכה גוי. אם אין אפשרות להזמין גוי ומדובר 
בתקלה משמעותית הגורמת לכך שאין אפשרות לחלוב, מותר להזמין גם בעל מלאכה יהודי, אך 
זאת רק בתנאי שאפשר ומציעים לו להתארח בשבת בבית המזמין תמורת תשלום הוגן. כך פסק לי 
הגר"י אריאל לפי מה שכתב במקום אחר )'באוהלה של תורה' ח"ה סי' כב(, שניתן להזמין אורחים 
לליל שבת ולהציע להם להישאר ואין בכך משום לפני עוור אף אם בסופו של דבר יסרבו ויחליטו 
לחזור בשבת. ובדומה לכך כתב גם האגרות משה )או"ח א, צט( שמותר לארגן ולפרסם תפילה 
בשבת גם כאשר קיים חשש שיגיעו אנשים ברכב מכיוון שאין איסור משום לפני עוור במקרה של 

ספק אם יעברו איסור2.

1.  תקציר מתוך החוברת הלכות גידול צאן בהוצאת מכון התורה והארץ. 
2.  הערת העורך: יסוד ההיתר של הגר"מ פיינשטיין הוא בכך שלא מזמינים במפורש מי שידוע שיגיעו ברכב אלא ההזמנה 
היא כללית ולא מופנית למי שיודעים שיגיעו ברכבם. והוסיף עוד שכאשר מעודדים אנשים להגיע ע"י חלוקת טובות הנאה 
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ב. טלטול בעלי חיים בשבת
)ד"ה  רש"י  שם  וביאר  ב(  קכג  )שבת  בגמרא  נלמד  זה  דין  מדרבנן,  אסור  בשבת  מוקצה  טלטול 

שלושה( שאיסור זה הוא מדרבנן. וכך נוקטים הרמב"ם ) שבת כד, יב(, והשולחן ערוך )שח, א(. 

בעלי חיים הם מוקצה, ואין לגעת בהם שלא לצורכם, כפי שנלמד בגמרא )שבת קכח, ב( שתרנגולת 
שברחה דוחין אותה עד שתכנס, שדוחים אך לא מדדים וכן נקטו ראשונים רבים, וכך נפסק בשולחן 
ערוך )או"ח שח, מ(. אולם במקרה של צער בעלי חיים, ניתן להקל כסוברים שבמקרה צער בעלי 
חיים ניתן לטלטל את בעל החיים בידיים כפי שסובר הריא"ז )שבת נא א בדפי הרי"ף אות ג(, וכך 

כתבו למעשה 'אשל אברהם' )שח, א(, החזו"א )או"ח מח, ז( והרב פרנק 'הר צבי' )או"ח א, רה(.

יוציאו אותם תתפשט מחלה ותדביק אף  ויש חשש שאם לא  אי לכך, בעלי חיים שמתו במשק, 
בעלי חיים בריאים, מותר להוציאם, כפי שכתבו 'שמירת שבת כהלכתה' )כז, נט(, והרב שמואל דוד 

'מראש צורים' )סימן נד(, ראה להלן השלכות נוספות לכך.

ג. סירי עייפויות בעשיית מלאכות בשבת
במקרה שבו הותר לעשות מלאכה בשבת, )כגון במקרי צער בעלי חיים, כפי שיפורט להלן( סדר 

העדיפויות לעשיית המלאכות הוא כדלהלן:

א. הדרך העדיפה ביותר היא על ידי 'גרמא'. דהיינו, שהפעולה אינה נעשית מיד אלא לאחר זמן;

ב. כשאין אפשרות לעשות את המלאכה בגרמא יש לעשותה בשינוי. דהיינו, עשיית הפעולה שלא 
בדרך הרגילה שלה, אלא באופן שאינו רגיל לעשותה. מלבד מלאכת החליבה שיש לחלוב לאיבוד 

כשאין אפשרות לחלוב בגרמא3.

ג. כשאין אפשרות לעשות בשינוי, מותר לומר לגוי שיעשה עבורו את הפעולה הנצרכת4. ראה להלן 
את ההנחיות לאופן האמירה המותרת לגוי.

י. חליבה בשבת
החליבה בשבת אסורה גם אם מכון החליבה מופעל ע"י שעון שבת מכיוון שעצם הרכבת הגביעים 
על עטיני הבהמה הם מהותו של מעשה החליבה האסור מן התורה בשבת, אלא שמשום צער בעלי 

גם  הוא  שהאיסור  שם  כתב  שהאג"מ  אלא  רגלית.  הכנסת  לבית  שיגיעו  למי  רק  ניתנות  אלו  שהטבות  לפרש  יש 
יגיעו  שאולי  סבירות  יש  אלא  ידוע  לא  הדבר  שאם  ומשמע  ברכבם,  שיבואו  כשידוע  רגלית  להגיע  שיכולים  מי  לגבי 
את  דוחה  והוא  בשבת  להישאר  לו  מציעים  אם  שאף  הרי  ישיר  באופן  מישהו  מזמינים  אם  אך  איסור.  בכך  אין  ברגל 
הזמנה  בין  לחלק  מקום  יש  אריאל  הגר"י  שפסק  מה  לגבי  גם  והנה  עוור.  לפני  חשש  משום  בכך  יש  לכאורה  ההצעה 
מכשול  כנתינת  כזו  הזמנה  לראות  מאוד  עד  קשה  ולכן  בתורה  ולחזק  לקרב  הם  ומהותה  המטרה  עיקר  ששם  לשבת 
ולמצוות. לתורה  קרוב  מטרת  כל  זו  בהזמנה  שאין  החליבה  מכון  לתיקון  טכנאי  הזמנת  של  במקרה  כן  שאין   מה 

תגובת המחבר: התלבטתי רבות בשאלה זו, לכן שאלתי את הרב אריאל. נראה לי שבלית ברירה ניתן להקל כפי שכתבתי 
למעלה.

3.  ראה למשל 'אורח משפט' )סי' סד(, שמרן הרב קוק זצ"ל התנגד נחרצות לחליבה לתוך אוכל.
4.  על פי 'חוות בנימין' )ח"א סי' כז(, וכן סובר למעשה הגר"י אריאל )תחומין' 'הדרכים להיתר מלאכה בשבת בשעת הדחק, 
וסווגן'(.הערת עורך: המחבר נוקט בשיטת הרב ישראלי זצ"ל ויבל"א הגר"י אריאל הסבורים שסדר העדיפויות לעשיית 
מלאכה נחוצה בשבת הוא גרמא, שינוי ורק לבסוף גוי )ראה חוות בנימין ח"א סי' כז, ותחומין יט עמ' 343(. אלא שלענ"ד 
יש להעדיף באופן מובהק לחלוב ע"י גוי ולא ע"י גרמא, וזאת משתי סיבות עיקריות: א. יש מחלוקת אם התקני הגרמא 
בהם המלאכה נעשית בוודאות תוך זמן קצר כתוצאה ממעשה האדם נחשבים לגרמא. ב במקרים בהם הגביעים נשמטים 

ממקומם רבים שוגגים להצמידם חזרה למקומם באופן שיש בו איסור חליבה גמור. 
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חיים הותרה החליבה ע"י גוי כפי שכתב המהר"ם מרוטנבורג )דפ' פראג סי' מט(.

קושי  שיש  המלטה,  לאחר  במבכירה  גם  מותר  והדבר  החליבה,  למכון  העדר  את  להוביל  מותר 
לתפסה. אין בכך משום איסור צידה מכיוון שגם מבכירה מחוסרת צידה מעיקרה, ואע"פ שאמירה 
לנכרי לחלוב הותרה רק משום צער בעלי חיים, ולעתים מבכירה איננה רוצה בחליבה, בכל אופן 
אם היא לא תחלב היא עתידה לסבול מגודש בעטין וגם הוולד עלול להיפגע אם לא יקבל את חלב 

האם הראשון שלאחר ההמלטה.

סדרי העדיפויות לחליבה בשבת: מכונת חליבה עם סידור גרמא. אם אין אפשרות להתקין התקן 
'גרמא', מותר לומר לגוי לחלוב בשבת. אם אין גוי ואין התקן 'גרמא', יש לחלוב לאיבוד5.

ה. המלטה בשבת
הגמרא בשבת )קכח, ב( חילקה בין פעולת יילוד בעלי החיים שנאסרה ביום טוב, לפעולת הסיעוד 
שההמלטה  לאחר  הוא  הסיעוד  ואילו  להמלטה,  המקדים  השלב  היא  היילוד  פעולת  שהותרה, 

התחילה.

לגבי שבת פוסק השולחן ערוך )שלב, א( שאין מיילדין את הבהמה בשבת, ולא מזכיר את עניין 
הסיעוד, וכתבו המג"א והבאה"ט במקום, שבשבת אף פעולת הסיעוד אסורה. אולם, כתב ה'לבוש', 
שבמקרה שיש סכנה לממליטה או לוולד מותר לסייע לה. וכן כתב להקל כדבריו הפמ"ג. למעשה 
והתיר  לצאת,  הולד  שנתעורר  לאחר  לממליטה  ולסייע  להקל  שיש  ה(:  נט,  )או"ח  החזו"א  כתב 

לעשות זאת גם על ידי יהודי6.

לכן בשלב הראשון של ההמלטה בפועל, אין לעשות כל פעולה לצורך הממליטה משום שבשלב זה 
אין חשש לצער בעלי חיים, ולא נשקפת סכנה לאם או לוולד, וכן, יש להגדיר פעולה זו כפעולת 
התפוצץ  שה"בלון"  )כגון  בפועל  ההמלטה  מתחילת  שעה  רבע  לאחר  סיעוד.  כפעולת  ולא  יילוד 
ורואים רגליים(, אם ההמלטה אינה מתקדמת, וכן אם מזהים סיבוך )אם יוצאת רגל אחת בלבד, 

או 'מצג עכוז'( ניתן להגדיר שלב זה כשלב הסיעוד ולכן:

1. מותר לסייע לממליטה לסיים את ההמלטה.

2. מותר למשוך את הוולד מהרחם, לאחר שהוא התחיל לצאת.

3. יש להקפיד שהקשר שאיתו קושרים את הרגליים לא יוגדר כקשר בר קיימא האסור בשבת.

4. לכתחילה, יש לעשות זאת על ידי גוי, ואם אין גוי מותר לעשות כן על ידי ישראל.

 לאחר ההמלטה, אם יש חשש סביר שמא ישנם ולדות נוספים מותר לבדוק בדיקה

 פנימית ביד, האם ישנם ולדות נוספים, וכן במישוש חיצוני.

מותר   - לוולד  הממליטה  קירוב  לצורך  נצרכת  היא  אם  אך  לטלטלה,  ואין  מוקצה,  היא  השליה 
לטלטלה. בכל מקרה אין למשוך את השליה מהממליטה, אלא להשתמש בה רק לאחר שיצאה 

וכן בספרו של הרב שמואל דוד "שו"ת מראש צורים" שדן בהרחבה רבה בנושא חליבה  5.  הערת העורך: עיין בהערה 4 
בשבת )סימן מה( וכן עיין שם )סימן מו( שמסיק שיש מקום להתיר את מטחי החליבה הידנית שנהוג לעשות לפני הרכבת 

הגביעים לעטיני הפרה על מנת לוודא שהחלב תקין. 
6.  ראה בהרחבה במאמרו של הרב מאיר שלזינגר, 'המלטה בשבת', )המעין, תשרי תשכד כרך ד' גליון א עמ' 18-22(, ובספר 

'מראש צורים' לרב שמואל דוד )סי' מח, 'המלטה בשבת', עמ' שמח-שסד(
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בשלמותה מהרחם.

ו. זירוז המלטה וטיפולי פוריות
Pg(, אם פעולה זו תגרום להמלטה  אין לבצע פעולות השראת המלטה בערב שבת )כגון זריקות 
בשבת. פעולה זו נעשית ע"י הזרקת הורמונים הגורמים לזירוז ההמלטה. מכיוון שהמלטה בשבת 
עלולה להביא לצורך של עשיית מלאכות שהותרו משום צער בעלי חיים ולמניעת הפסד וכדלהלן 
זה או אחר  כל פעולה הקשורה באופן  אין לבצע בשבת  וכן  יש להימנע מלכוון המלטות לשבת. 

לפוריות של בעלי החיים.

ז. טיפול בווליות בשבת
שיש  מכיוון  בריאותו,  שמירת  היא  שמטרתן  הוולד  עבור  פעולות  לעשות  מותר  ההמלטה  לאחר 
לחשוש לצער בעלי חיים גם במקרה שישנה סבירות גבוהה לכך שהוא יתרחש, כדבר הרב פרנק 'הר 
צבי' )או"ח א, קונטרס לט מלאכות, טוחן סי' ב(. אי לכך ולד שיש חשש שמא הוא ייפגע באזור 
שבמקרה  לחשוש  שיש  מכיוון  בטלטולו,  כרוך  הדבר  אם  אף  לכלוב,  להוציאו  מותר  הממליטות, 
והוא ישאר בחצר זו הוא יפגע על ידי אחת הפרות, וכן מותר לחטא ביוד את הטבור, ואין בכך משום 

איסור צובע.

כרוך  הדבר  אם  גם  מוכן,  בקולסטרום  או  בהיתר  שנחלב  בחלב  מותרת,  היא  אף  הולד  הגמאת 
בטלטול הוולד.

במקרה שבו הממליטה דוחה את הוולד ויש צורך לוולד לינוק )פעולה הנעשית בדירים בלבד ולא 
ברפתות(, סדר העדיפויות לעשיית המלאכות עבורו הוא כדלהלן:

1. יש לדאוג לכך שיהיה מאוחסן באופן קבוע בהקפאה קולסטרום שניתן להפשירו ולתת לוולד, 
או תחליפים סינטטיים לקולסטרום.

כגון  לאם,  הוולד  את  שמקרבות  פעולות  לעשות  מותר  מאוחסן,  קולסטרום  בנמצא  אין  אם   .2
תפיסה של הממליטה, הרמת הוולד לעברה ותפיסת הפטמה ביד כדי להכניסה לפה הוולד.

3. אם יש במשק עובד גוי עדיף לומר לו שיעשה את הפעולות הדרושות כדי שהוולד יינק, ואף מותר 
לומר לו לחלוב את הממליטה כדי לתת לוולד חלב.

4. אם לאחר פעולות אלו עדיין אין הוולד יונק, ויש עוד יותר מ- 6 שעות עד לצאת השבת )ליל 
שבת או בוקר שבת(, מותרת חליבה לתוך אוכל ממשי, אך אסורה חליבה לתוך בקבוק, גם אם 

משמעות הדבר היא שייגרם לוולד נזק בלתי הפיך. 

בכל מקרה אין לשקול ואין לרשום את משקל הוולדות ואת תיעוד ההמלטה בכרטיס של האם.

בחורף - כדי להימנע מהיפותרמיה )עקת קור( של הוולדות יש להכין מראש כלובים או מלונות 
נקיים עם ריפוד יבש ומתאים. יש להדליק מערב שבת את מנורות האינפרא אדום. במקרה בו יש 
צורך להכין כלובים נוספים מותר לשים ריפוד חדש אך אין להדליק את המנורות. לגבי מחלות 

הולדות ראה בפרק טיפולים רפואיים.

מינקת - במשקים שבהם ישנה מינקת אוטומטית אין לבצע כל פעולה חשמלית הקשורה להפעלת 
יש  לוולד.  הקולר  ובחיבור  בכיולה  מדובר  אם  ובין  לעבודה,  בהכנסתה  מדובר  אם  בין  המינקת, 
בעיה  תהיה  ושלא  המתאים,  במיכל  השבת  לכל  חלב  אבקת  מספיק  שתהיה  שבת  בערב  לדאוג 
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בחיבורי המים. במקרה שנגמרה אבקת החלב, יש לבחון מראש כיצד המינקת פועלת, ורק אם אין 
גורמת לפעולה חשמלית כלשהיא, מותר למלא את המכל מחדש. במינקת דלי  הוספת האבקה 

שבה אין כל שימוש חשמלי מותר להשתמש באופן רגיל כבימות החול. 

ח. עבוית הגוי במשק
העובדים הזרים במשק מהווים כיום חלק אינטגרלי מצוות עובדי המשק הן בחול והן בשבת. בעוד 
שבחול הצורך בהנחיות ההלכתיות הוא רק ביחס לחליבה עצמה, שהחלב לא יוגדר כ'חלב עכו"ם', 

בשבת קיימות מספר הנחיות לפעילות המתאימה של הגוי.

בראש ובראשונה, יש לדאוג לכך שכל הפעולות הנדרשות עבור בעלי החיים, שניתן לעשותן לפני 
השבת או לאחר השבת לא שייגרם צער לבעלי החיים בשבת., אין לומר לגוי לעשותן כלל בשבת.

בעשיית המלאכות בשבת, הכלל הקובע ביחס לאמירה לגוי הוא: ש"כל מה שהוא אסור לעשותו, 
אסור לומר לאינו יהודי לעשותו", כדברי השולחן ערוך )או"ח שז, ב(. דהיינו, כל מלאכה שאסור 

ליהודי לעשותה, אסור לומר לגוי שיעשה אותה עבורו.

במקרה של צער בעלי חיים לא נאסרה אמירה לגוי, לכן מותר לעשות על ידו רק פעולות שמטרתן 
היא מניעה ישירה של צער בעלי חיים, על פי יסוד דברי המהר"ם מרוטנבורג )דפ' פראג סי' מט(, 
שהתיר על פי הגמרא )שבת קכח( לומר לגוי שיחלוב את פרותיו. אך פעולה שאין בה מניעה של 

הצער, יש לעשותה רק באופן שאינו כרוך בחילול שבת כל שהוא. 

היתר המלאכות כולל גם מלאכות האסורות מן התורה; דהיינו היתר החליבה עצמה, תיקון תקלות 
הקשורות בהפעלתה התקינה של מכונת החליבה והציוד הנדרש לחליבה, טיפול בפצעים שנגרמו 

לבהמה, גם אם הדבר כרוך בתפירה או במריחת משחות.

כמו כן במקרה שיש בו צער בעלי חיים, מותר לומר לפועל גוי שיתקשר לטכנאי או לווטרינר גוי, 
כדי שיבוא למשק לטפל בבעלי החיים7. 

קירוב האוכל היא מלאכה שאין בה מניעה ישירה של צער בעלי חיים ולכן אין לומר לגוי לקרב את 
האוכל לבהמות באמצעות טרקטור, אלא יש לדאוג לכך שהאחריות לקירוב האוכל תוטל באופן 
קבוע במשך ימות השבוע על גוי מסוים, והוא יעשה זאת גם בשבת מבלי שנאמר לו במפורש לקרב 
הטרקטור  את  ייקח  ואם  האוכל,  את  לקרב  שיש  לגוי  לומר  מותר  כזו,  אפשרות  אין  אם  בשבת. 
מעצמו ויקרב, אין חיוב למנוע אותו מכך כי הוא עושה זאת עבורו וכדי להקל עליו, כך אמר לי בעל 

פה הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג.

עובדים זרים שמצויים במשק באופן קבוע, מותר ליהנות ממלאכה שעשו לצורך מניעת צער בעלי 
חיים כפי שכותב הב"ח )או"ח שכ ד"ה הסוחט(. אולם אם נאמר לגוי לעשות בשבת מלאכה, שאינה 
לצורך מניעת צער בעלי חיים, אין ליהנות ממנה בשבת כמובא במשנה )שבת קנא,א(, ומותר ליהנות 
ממנה במוצאי שבת רק לאחר הזמן בו היתה אפשרות לעשות את המלאכה לאחר צאת השבת כפי 
שפסק השו"ע )או"ח סי' שז, סע' כ(. אם המלאכה נעשתה בפרהסיא אין ליהנות כלל ממעשה זה 

כפי שנפסק בשו"ע )או"ח סי' רמד, סע' א(.

7.  הגר"י אריאל הנחה שיש לדאוג לכך שהוא ייכנס ליישוב בדרך צדדית.



108

הרב יוי אייגנר    

ט. טיפולים רפואיים בשבת על ייי יהויי
יהודי הוא שכל טיפול שיש בעשייתו  ע"י  הכלל הקובע ביחס לטיפול רפואי בשבת לבעלי חיים 
משום איסור תורה או משום איסור דרבנן, אין עושים לבהמה, אף אם ייגרם לה נזק בלתי הפיך כפי 
שכותבים המשנה ברורה )שלב, ו(, שמירת שבת כהלכתה )כז, נה(, לבד מהמקרים שיפורטו להלן.

אין לבצע כל טיפול הדורש התערבות כירורגית, כניתוח קיסרי, ניתוח היסט קיבה, צניחת רחם 
וכדומה משום שהן כרוכות באיסורי תורה כחובל וקושר.

תרופות  הכנת  כגון  סממנים',  'שחיקת  גזרת  משום  לאדם  אותן  עושים  שאין  רפואיות  פעולות 
ונטילתן, מותר לעשותן עבור בהמה. כדעת רבי אושעיא בגמרא )שבת נג, ב(.

בין הפעולות המותרות הן: 

זו  לווריד אסורה מכיוון שבפעולה  וכן הזרקה תת עורית, אך הזרקה  1. מותרת ההזרקה לשריר 
ישנה הוצאת דם בוודאות, פעולה זו אסורה מן התורה משום חובל, לעומת זאת בהזרקה לשריר 

אין בהכרח הוצאת דם. ראה 'שמירת שבת כהלכתה' )פכ"ז סע' נה(.

2. מותר לפורר כדורים או טבליות עבור רפואה לבהמה, 'הר צבי' )או"ח א, קונטרס לט מלאכות, 
טוחן סי' ב(.

3. טיפול בפצעים: מותר לרסס יוד, להזריק אנטיביוטיקה לשריר ומותר להניח משחה על הפצע.

4. אין למרוח משחה על פצעים משום איסור ממרח. וכן אין לתפור את הפצעים, פעולה זו אסורה 
משום איסור תופר. 

מותר לצנן את העדר רק אם אין צורך להביאו במיוחד למקום הצינון, אלא הדבר נעשה בתור חלק 
משגרת החליבה או ההזנה.

י. האכלת בעלי חיים בשבת
א. מותר להאכיל את כל בעלי החיים הביתיים בשבת, היתר זה הוא הן לבעלים והן לאדם אחר, 
משום שבעלי חיים אלו אינם יכולים להשיג את מזונם בעצמם, לכן הגדרתם היא ש'מזונם עליך' 
וכל אחד יכול להאכילם, גם מי שאינו הבעלים שלהם, כפסק השולחן ערוך )או"ח סי' שכד סע' יא(, 

באה"ל )סי' שכד סע' יא ד"ה ויוני בייתות(, 'שמירת שבת כהלכתה' )פרק כז סעיף כא(.

ב. אם אין לבעל החיים אוכל זמין, יש לתת לו לאכול לפני שבעליו אוכלים כמובא בגמרא )ברכות 
מ, ע"א(: אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר 

ואכלת ושבעת".

יא. פעולות תחזוקה שגרתיות בשבת 
א. אין לבצע כל פעולת תחזוקה הנדרשת במשק. אין לקשור בחבלים מסגרות שנפרצו בקשר של 
קיימא, אך מותר לקשרן על ידי גומיות, או חוט שזור כשמסובבים סיבוב אחד בלבד, כדי שלא 

יהיה בכך משום קשר של קיימא 

צינור  ולכן אין לחבר  ב. בגמרא מובא )שבת מז ע"א-ב(, שאין לחבר מיטה של טרסיים בשבת, 
מים שנקרע, על ידי מחבר פלסטיק )דוגמת מחברי "פלסאון"(, אלא יש לקפל את הצינור במקום 

האפשרי, וכן אין לחבר בצינור חיבור שהשתחרר.
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נספח 

מחלות סביב המלטה בצאן והטיפול בהן בשבת 
הדרכה מקצועית

המחלה תיאור כללי שכיחות אופן הטיפול 
בימי חול

הטיפול בשבת

דלקת עטין - כל 
פגיעה חיידקית, 

נגיפית או מכנית 
בעטין מתבטאת 

בדלקת עטין.

פגיעה בעטין ומתוך 
כך פגיעה בייצור 

החלב ובתכונותיו: 
שינוי במרקם ובריח, 

גושי רקמה וגבינה; 
עלול להתפתח נמק 

של העטין ומוות של 
הבהמה.

אנטיביוטיקה 
סיסטמית 

והזרקה 
לשריר, לתוך 

העטין או 
לשניהם; 

טיפול תומך: 
שיכוך כאבים 

וחליבות 
ביניים; כדאי 
להתייעץ עם 

וטרינר.

מותר לחלוב 
'לאיבוד' ולטפל 

טיפול תומך.

דלקת רחם אחרי 
המלטה. 

דלקת של הרחם 
הנוצרת כתוצאה 
מפגיעה מגורמי 

המלטה: ריבוי ולדות 
במהלך היריון ופגיעה 

בנרתיק וברחם 
במהלך ההמלטה; 

זיהום - לאחר 
ההמלטה.

סימנים קליניים: 
הרגשה לא טובה, 

הפסקת אכילה, 
עליית חום, הפרשות 

לא נקיות ובעלות ריח 
רע מן הרחם.

דלקות 
רחם 

קשות אינן 
שכיחות.

טיפול 
אנטיביוטי 

וטיפול תומך.

הטיפול השגרתי 
מותר.

י"ר שמוליק זמיר
רופא צאן ראשי בשירותים הוטרינרים

י"ר גבי קניגסוולי
רופא ראשי- החקלאית
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המחלה תיאור כללי שכיחות אופן הטיפול 
בימי חול

הטיפול בשבת

עצירת שליה. השליה חייבת לצאת 
עד 12 שעות מן 

ההמלטה. אם לא 
יצאה, יש להתערב 

ידנית ולהוציאה 
בצורה מושכלת 

נפוצה. שטיפת רחם 
- בידי וטרינר, 
אנטיביוטיקה 

סיסטמית 
וטיפול תומך.

מותר לטפל בשבת 
במשככי כאבים 
ואנטיביוטיקה.

קדחת חלב. סימנים קליניים: 
רביצה; התנפחות 

קלה של הכרס; חוסר 
שיווי משקל, נגרמת 

בשל ירידה בכמות 
הסידן בגוף, במקרים 
לא מטופלים גורמת 

לתמותה. מחלה 
שמופיעה בתקופת 

ההמלטה.

נדירה 
יחסית, 

בדרך כלל 
מופיעה 

בעקבות 
טעויות 

הזנה.

מתן קלציום 
תת-עורי 

בלבד!! מתן 
תוך-ורידי תוך 

האזנה ללב 
בידי וטרינר.

מותר להזריק 
הזרקה מתחת לעור 

או לשריר בשבת.

רעלת היריון - 
מחלת התאומים 

- קטוזיס.

נגרמת בשל מאזן 
אנרגיה שלילי.

סימנים קליניים: 

קושי בנשימה והליכה 
- הולכת 'על ביצים'; 

ירידה בתיאבון עד 
הפסקת אכילה; 

כשלא מטפלים - 
פגיעה במערכת 

העצבים המרכזית 
ומוות.

נפוצה 
במקרי 

הזנה 
לקויה או 

ולדנות 
גבוהה.

מורכב; מתן 
תמיסות 

בהגמאה, 
הזרקות 

להשלמת 
אנרגיה. יש 

טיפולים 
חד-פעמיים 
ויש טיפולים 

מתמשכים 
לכמה ימים,

הדבר החשוב 
הוא מניעה 

- מצב גופני 
מתאים והזנה 

מותאמת

הטיפול נחוץ. מותר 
להגמיא ולהזריק 
לשריר או מתחת 

לעור בשבת.

י"ר שמוליק זמיר | י"ר גבי קניגסוולי
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המחלה תיאור כללי שכיחות אופן הטיפול 
בימי חול

הטיפול בשבת

שלשולים 
בטלאים.

שלשול במגוון 
צבעים; חולשה; 

כאבי בטן; אי-
אכילה. גורם 

לירידה בחום 
הגוף ולמוות 
מהתייבשות.

יש כמה גורמים 
נגיפיים, חיידקיים 

וחד-תאיים.

נפוצים ביותר מתן נוזלים; 
אלקטרוליטים; 

הזנה בעזרת 
צינור קיבה; 

טיפול בחמצת 
המטבולית 

הנגרמת כתוצאה 
מן השלשולים; 
חימום; העברת 
החולים למקום 

יבש שנוקה 
וחוטא קודם 

לכן.

מומלץ לנקות 
ולחטא בכל 

גמר של קבוצה 
ולשרוף בעזרת 
'כלב גז' בגמר 

הגידול.

מותר לתת נוזלים 
תת-עוריים 

ולהגמיא דרך הפה

בשבת.

פגיעות חום 
)היפר-תרמיה 

- יתר חום( 
וקור )היפו-

תרמיה - חסר 
חום(.

ירידה בפעילות; 
רעד בקור או 

התנשמות בחום;

טמפרטורת הגוף 
הרצויה היא בין 

39 ל-40 מעלות 
צלזיוס.

פגיעת חום - 
נדירה, נגרמת בשל 

עומס חום גבוה 
וכשאין צל.

בפגיעת קור: 
בשלב ראשון,

אספקת מקור 
אנרגיה: חלבית 

גלוקוז, לפה/ 
תת-עורי/ ורידי, 

רק לאחר מכן 
חימום

בעזרת מפזר חום 
ביתי.

בפגיעת חום: 
הרטבה והפעלת 

מאוורר, עירוי 
נוזלים.

הזנה והעברת 
הוולד מותרות.

מחלות בֶשֶגר
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בנתיב ההלכה והמעשה

שאלות ותשובות - הלכה למעשה בכנס הכשרות השישי .................................................. 114
הרב זאב וייטמן | הרב אברהם שלזינגר

א. חליבה בשבת | ב. השגחה בהסתמך על נתוני מחשב ובעזרת מצלמות | ג. ניתוחי פרות
י. חלב נכרים | ה. שונות
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שאלות ותשובות הלכה למעשה
בכנס השנתי ה-6, ניסן תשע"ז

א. חליבה בשבת
1. האם יכולים בקצרה לסכם איך חולבים בשבת וחג? האם משתמשים ברובוטים?

יש רפתות שחולבות כמו בימות החול תוך כדי חילול שבת והחלב שלהם לא משמש לייצור מוצרי 
וגם החלב שלהם  מהדרין1. יש רפתות שחולבות כהלכה אך אין אפשרות להשגיח על כך בשבת 
מופנה לכשרות רגילה. חלב שבת שמופנה לכשרות מהדרין הוא רק חלב שנחלב בשבת בהתאם 
יש גם  גוי אך  להלכה ושהיה על כך פיקוח והשגחה. הדרך המובחרת מבחינתנו היא חליבה ע"י 
מקומות שחולבים בגרמא2, כלומר, שיש מערכת שמאפשרת ליהודי להפעיל את החליבה בגרמא 
ובאופן שהותר ע"י גדולי הפוסקים. היו שערערו על מערכת זו בגלל שהטיפות הראשונות לדעתם 
נחלבות בידיים מכיוון שהם יוצאות עם הרכבת הגביעים לעטיני הפרה עוד קודם להפעלת החליבה 
בגרמא. כדי לפתור חשש זה הוספנו מערת שגורמת לכך שהחלב הראשון הולך בכל מקרה ומכל 
פרה לאיבוד3. באופן כזה החלב מתקבל ע"י כל כשרויות המהדרין של תנובה - בד״צ ועדת מהדרין 

ובד"צ העדה החרדית. 

יש מספר רפתות רובוטיות שבהן החליבה נעשית ללא התערבות אנושית וזו כמובן הדרך המובחרת 
ביותר מבחינת כשרות החלב, ובתנאי שלא מפעילים ולא מתקנים שום דבר ע"י יהודי בשבת. גם 
מרפתות כאלו מקבלים לכשרות מהדרין רק אם אנו מבצעים השגחה )ברוב המקרים באמצעות 
מצלמות( על מנת לוודא שאכן לא נעשתה ברובוטים שום פעולת תחזוקה בשבת ע"י יהודי )הרב 

זאב וייטמן, רב תנובה(.

2. אם החליבה בשבת נעשית ע"י גוים מה עושים כיי שלא תהיה בעיה של חלב עכו"ם? האם יש 
גם יהויים שם?

חיטוי  או  הפרות  הבאת  כמו  בשבת  המותרות  פעולות  המבצעים  יהודים  גם  בצוות  יש  לעתים 
וגם אם יש - לא תמיד הדבר  העטינים לפני תחילת החליבה, אבל יש מקרים בהם אין יהודים, 
פותר את הבעיה מכיוון שאנו דורשים פיקוח של יהודי שומר תורה ומצוות. אבל מכיוון שאנו לא 
מקבלים חלב בשבת - גם אם הוא נחלב כדין - ללא פיקוח והשגחה - או באמצעות משגיח נכנס 
ויוצא או באמצעות השגחה במוצאי שבת בהקלטות של כל החליבות - הרי שהשגחה זו פותרת גם 
את הפיקוח הנדרש לגבי חלב ישראל, וזאת, גם במקרה שצוות החליבה כולו מורכב מלא יהודים 

)הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

3. האם כשנמצאים במקום בו יש חלב שאיננו מהירין בגלל חשש תערובת חלב שנחלב בשבת 
באיסור האם יש עניין להימנע משימוש בו או שבמצב כזה אפשר לשתותו לכתחילה? מה היין 

1.  ראה בקובץ בנתיב החלב ג׳ עמוד 65 מאמר על הסיבות להקל בחלב כזה לצורך כשרות רגילה.
2.  וראה בקובץ זה במאמרו של הרב אייגנר עמוד 103 שלדעתו ולדעת רבותיו גרמא עדיפה על פני גוי ומה שהערתי על 

דבריו בהערה 4 בעמוד 104
3.  וראה על כך במאמרי בקובץ תחומין טו עמוד 401 
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כשמציעים לישיבות תרומות של מוצרי חלב בכשרות רגילה?

ראשית נביא את העובדות. רוב החליבה בשבת ברפתות בארץ נעשית בהיתר על ידי גוי ולא על ידי 
ישראל. ישנם רפתות מועטות שיש שם חולבים יהודים שלצערנו חולבים בשבת כמו בימות החול. 
מכיוון שבד"צ ועדת מהדרין תנובה לא מקבל חלב כמהדרין ממקומות בהן החליבה נעשית ללא 
השגחה גם אם החליבה נעשית ע"י נכרים וחלב המקומות הללו מופנה לכשרות רגילה הרי שבפועל 

חלק גדול מהחלב בכשרות רגילה הינו למעשה חלב שנחלב בשבת בהיתר. 

גם לגבי החלב שנחלב באיסור נפסק בשולחן ערוך שחלב זה מותר במוצאי שבת )או"ח סי' שיח 
ולאחרים  לעולם  לו  אסור  במזיד-  מלאכות(,  משאר  אחת  שעשה  )או  בשבת,  "המבשל  א(  סעי' 
מותר למוצאי שבת מיד. ובשוגג - אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד". המשנה 
ברורה שם )ס"ק ה'( כתב, שבמוצאי שבת החלב מותר גם למי שהמלאכה האסורה נעשית עבורו. 

והחלב אסור עולמית רק למי שחלב בעצמו באיסור. 

למי  שבת  במוצאי  בדבר  להשתמש  ההיתר  שכל  סופר,  הכתב  לדעת  חוששים  אנו  למהדרין 
בקביעות,  נעשה  כשהדבר  אולם  במקרה.  הדבר  כשאירע  דווקא  הוא  עבורו,  נעשתה  שהמלאכה 
לו ליהנות מהמלאכה, כפי שאסור למי  קנסו חכמים את מי שנעשתה המלאכה בשבילו, ואסור 

שעשה את המלאכה. 

שיש  בוודאות  יודעים  כאשר  לאחרים  גם  נאסר  שהחלב  שסוברים  מהפוסקים  שיש  מכיוון  לכן 
לפנינו חלב שנחלב באיסור, ודאי שיש להימנע מלשתות חלב זה. אך כאשר יש לנו ספק אם החלב 

נחלב בשבת באיסור, ניתן להקל ולשתות חלב זה. 

אלא שכאמור המציאות היא שכמעט תמיד יש תערובת של חלב שנחלב בהיתר עם חלב שיש בו 
ספק שנחלב באיסור. זאת, גם בגלל האמור לעיל לגבי החולבים ע"י נכרים שהחלב שלהם נלקח 
למרות זאת לכשרות רגילה מכיוון שאין על כך השגחה, וגם מכיוון שבחלב שנחלב בשבת מעורב 
תמיד חלב מיום שישי וממוצאי שבת. ובמקרה כזה גם לדעת ה'כתב סופר', שאוסר עולמית בהנאה 
ממעשה שבת שנעשה בקביעות עבור אחרים, יש להתיר מכיוון שלדעתו אם החלב מעורב בחלב 

שנחלב בהיתר, האיסור בטל ברוב ואין אפילו צורך בביטול בשישים כמו בשאר איסורים. 

אשר על כן, ניתן להקל ולהשתמש בחלב בכשרות רגילה בשעת צורך.

המצבים  בין  להבדיל  יודעים  התלמידים  תמיד  לא  תרומה,  המקבלות  בישיבות  השימוש  לגבי 
השונים, למה זה מותר לכתחילה וזה רק בדיעבד, וזה כלל לא. והניסיון הוא שמוסדות שהביאו 
מוצרים כאלו לתלמידיהם גרמו לבלבול בקרב התלמידים. על כן כאשר נעשה בירור אצל נותני 
מוגשות  לא  האריזות  כאשר  )למשל  מכשול  תביא  שלא  ובצורה  מותר,  אכן  שהמוצר  ההכשר 
מהירין  ועית  בי"צ  מפקח   - שלזינגר  אברהם  הרב  )תשובת  לכתחילה  להתיר  יש  לתלמידים(, 

תנובה(. 

ב. השגחה בהסתמך על נתוני המחשב ובעזרת מצלמות
1. אם היום עיקר ההשגחה במפעל לפי המייע והנתונים במחשב, מי ערב שהמחשב של המשגיח 

מקבל מייע נכון ולא מסונן? 

באמצעות  אליו  הנשלחים  חומרים  על  מסתמך  ולא  המפעל  למערכות  מחובר  המשגיח  תשובה: 
נתונים במערכות  שינוי  כרצונו לתוכנות המשמשות את המפעל.  נכנס  עצמו  הוא  המחשב, אלא 



116

שאלות ותשובות הלכה למעשה    

ויכול לגרור סנקציות חמורות כנגד מי שעושה זאת.  המפעל מהווה פגיעה חמורה במפעל עצמו 
במחשב  מופיע  הדבר  במחשב  אוטומטית  המתקבלים  מהנתונים  שינוי  עושים  אם  לזאת,  מעבר 
ומתקבלת על כך התראה, והמשגיח בודק האם השינוי נעשה בסמכות וברשות )הרב זאב וייטמן, 

רב תנובה(. 

שפסק הרשב"א המובא  ונכנס, מאחר  יוצא  על  ההיתר לסמוך  מה   - 2. במקום שאין מצלמות 
בשו"ע )יו"י קכט ב( יכשיש יותר מגוי אחי, אי אפשר לסמוך על יוצא ונכנס?

תשובה: אכן אין ספק שהשגחה באמצעות מצלמות הינה השגחה טובה עשרת מונים מהשגחה 
אנושית גם אם מדובר בהשגחה אנושית צמודה, מכיוון שגם בהשגחה אנושית צמודה המשגיח 
אמור לפקח על מספר מקומות, ולכן לגבי כל מקום הוא נכנס ויוצא. מעבר לזה עדיין לא פגשתי 
יוצא לתפילה, לשרותים, לאכול וסתם להסתובב או  משגיח צמוד בחליבות או במחלבות שלא 

לנוח. 

ולגבי השאלה עצמה - ראשית, יש להבחין בין רמת יוצא ונכנס הדרושה בחלב לזו הדרושה ביין. 
וכמו שביין בעינן שתי חותמות ובחלב סגי באחד ולרש"י הטעם הוא שביין יש מוטיבציה הרבה יותר 
גדולה לנסך מאשר המוטיבציה להחליף את החלב או להוסיף בו חלב טמא. שנית, הסיבה שכאשר 
יש יותר משני אנשים לא ניתן לסמוך על יוצא ונכנס נובעת מכך שבמקרה כזה ניתן להשאיר אחד 
כשומר וכמתריע מפני המשגיח כאשר בינתיים חברו יפגע בכשרות. אבל כאשר יש צוות של אנשים 
שעובד בחליבה וכל אחד יש לו עבודה רבה ומוגדרת וחסרונו יפגע בעבודה השוטפת )שהרי יש 
צורך באחד המביא את הפרות ובשניים המרכיבים את הגביעים ומנקים עטינים במכון החליבה( 
יועיל,  לא  ונכנס  אין סיבה שיוצא  וממילא  פנוי לעמוד כשומר,  איננו  הרי שאף אחד מהעובדים 
ואם תמיד כשהמשגיח נכנס הוא רואה שכולם עסוקים בעבודתם ואין שומר הצופה לראות אם 

המשגיח מגיע - אין כל מקום לחשוש.

ונכנס מתוך  יוצא  על  יש שומר בשער הרפת אכן אי אפשר לסמוך  זאת, במקומות בהם  לעומת 
החשש הנ"ל ובמקומות כאלו אכן יש להקפיד על משגיח צמוד שנמצא כל הזמן במקום. 

כמו-כן, במקום שיש שער חשמלי חשוב לדאוג שלמשגיח תהיה אפשרות לפותחו עצמאית ללא 
צורך לבקש מבעל הבית לפתוח לו )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

3. האם אין חשש שיפרצו למערכת המצלמות שהרי הן עוביות ע"י אינטרנט וא"כ אם החולב 
רואה שהחלב שלו נפסל ואין משגיח באזור הוא יפרוץ למערכת המצלמות וישנה את ההסרטה? 

תשובה: החשש הינו חשש רחוק מאוד שמבחינה הלכתית אין צורך להתחשב בו. גם כאשר אנו 
חוששים לזיוף ושולחים דברים כשרים עם חותם אחד או שני חותמות תמיד אפשר לזייף אבל 
הצפוי.  הרווח  לעומת  הזיוף  לצורך  הנדרשים  והסיכון  המאמץ  את  לבחון  יש  הלכתית  מבחינה 
אותה  יעשה  שמישהו  לחשוב  מקום  כל  אין  ביותר  ומורכבת  מסובכת  בפעולה  שמדובר  ומכיוון 
הוא  זאת אם  ולעומת  דרבנן,  ובאיסור  ביותר מבחינתו  ושולי  וברווח קטן  בפיתוי  כאשר מדובר 
בתוך  וחותם  חותם  בדין  ההלכתיים  לכללים  )ובדומה  ביותר  יקר  במחיר  לו  יעלה  הדבר  ייתפס 
חותם שתמיד ניתן להסירם ולחתום מחדש אבל לא חוששים שמישהו יטרח ויעשה זאת עבור רווח 
שולי(. הדבר היחיד שניתן כן לעשות בקלות יחסית הוא להסיט את המצלמות או לכסות אותם, 
אך אם רואים שהמצלמות הוסטו או כוסו באופן שלא ניתן לראות החלב ייפסל )הרב זאב וייטמן, 

רב תנובה(
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4. איך בכלל סומכים על חלבנים שמחללים שבת?

ודבר  דבר  כל  לראות  ניתן  כי  הרפתנים  על  לסמוך  הצורך  את  למנוע  נועדה  המצלמות  מערכת 
וממילא לא סומכים על הרפתנים. עם זאת יש לומר שלהלכה מכיוון שמדובר במחללי שבת אנו 
לא יכולים לסמוך עליהם שיחלבו כדין ללא חילול שבת, אבל החשודים לחלל שבת לא חשודים 
בהכרח על שקר שנחשב גם בעיניהם כלא לגיטימי, ולכן ניתן לסמוך על דבריהם בעניינים שונים, כי 
רבים מהם מקפידים מאוד שלא לשקר. אלא שבמקרים ובהם יש אינטרס ממוני אי אפשר לסמוך 
גם על מי שבדרך כלל מקפיד שלא לשקר כי הוא יכול להורות לעצמו היתר מחמת הפסד ממונו. 
אבל בנקודה זו אין הבדל בין מחללי שבת ושומרי שבת שגם עליהם לא סומכים כאשר יש אינטרס 

ממוני )הרב זאב וייטמן, רב תנובה( 

5. בבייקת מוצרים המיוצרים בחו"ל ע"י האינטרנט - מה ירגת האמינות והאם מלווה בביקורים 
במפעלים והאם מיובר בביקורי פתע או ביקורים מתוכננים מראש ואיך הם מתבצעים האם ע"י 

בקרה או בשטח?

תשובה: כל מה שנאמר בשיעור זה שיש היום הרבה מאוד מידע שניתן לקבל על מפעלים באמצעות 
המידע המצוי באינטרנט. ברור ופשוט שמידע זה איננו במקום ביקור והשגחה במקום, אך הוא 
מוסיף הרבה ונותן מידע רב עוד לפני ביקור, ולעתים הוא אף חוסך ביקורים כי ניתן לגלות שיש 

במקום בעיות כשרות מסובכות ועדיף לחפש מקום אלטרנטיבי.

שכדי  מכיוון  וערך  טעם  כל  אין  פתע  לביקורי  בפתאומיות.  נעשים  בחו"ל  שביקורים  מאוד  נדיר 
שהביקור יהיה יעיל יש צורך לפגוש את אנשי המקצוע ולחקור אותם וללא תיאום מראש הם לא 
ואלו מסמכים לבקש על מנת  וכיצד  יש לדעת בבדיקת מפעלים מה לשאול  זמינים. כמובן  יהיו 

לקבל מידע שלם ואמין ועל מנת לאפשר לבדוק כראוי את כל שאלות הכשרות. 

השגחה.  מתבצעת  שבהם  מסוימים  לתאריכים  מראש  מתוכנן  הוא  בהשגחה  ייצור  נעשה  כאשר 
שעות  בכל  מוקדמת  הודעה  ללא  ומגיעים  הזמן  כל  במקום  נמצאים  עצמם  הייצור  בימי  כמובן 

היממה.

מערכות  באמצעות  בקרה  ע"י  וגם  מפעילים  עם  בשיחות  וגם  בשטח  גם  נעשית  עצמה  ההשגחה 
ע"י השגחה בשטח מבלי להכיר  כיום להשגיח על מפעלים מודרניים  ניתן  המחשוב. כאמור, לא 
את מערכות המחשוב שדרכם נעשות כל פעולות הייצור ורק בהן נמצא המידע השלם )הרב זאב 

וייטמן, רב תנובה(.

6. מה קורה בנפילת מחשבים? איך מתבצעת ההפריה בין סוגי החלב מהירין, שבת, חמץ וכו'. יש 
איזה אים בבקרה בשבת וחג )יהויי גוי?( 

תשובה: נפילת מחשבים משביתה את הייצור וגם את המידע ואז יש להמתין לתיקון התקלה. בכל 
אופן זה לא אמור לפגוע ביכולת ההשגחה באמצעות מערכות המחשוב. 

לעומת זאת, אם נופלת מערכת המחשוב בשבת ובעקבות זה אין מידע במוצאי שבת ולא ניתן לדעת 
אם החליבה בשבת הייתה כדין אז אכן יש בעיה שמגיעה לרבנים על מנת להכריע האם לפסול את 
ידע על התקלה וממילא מבחינתו היה  החלב או לאשרו )למשל, במקרים בהם בעל המקום לא 
מירתת מושלם(. בכל אופן, אחד ההידורים החשובים בתנובה - הידור שכרוך בעלות גבוהה מאוד 
- הוא להתקין מערכות גיבוי במשקים עצמם, ובמקרים בהם עקב תקלה לא ניתן לצפות בחדר 
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הבקרה בתנובה נשלח למקום עצמו משגיח על מנת לראות את כל מה שארע במערכת המחשוב 
המקומית שנועדה לגיבוי.

לחדר הבקרה מגיעים כל מוצאי שבת וחג. אין במקום מי שנמצא בשבת ובחג.

המחשב  ובין  בשטח  הרפתות  משגיחי  שמכניסים  הנתונים  בין  מחברת  מיוחדת  מחשב  תוכנת 
המרכזי של תנובה ומערכת קבלת חלב בתנובה. דבר זה גורם לכך שברגע שמגיע חלב למחלבה 
המחשב יודע בהתאם לנתונים שהוכנסו ע"י המשגיח האם החלב הוא רגיל או מהדרין ואם הוא 
כשר לפסח או שלא. ולא ניתן להזרים למיכל המוגדר כמהדרין חלב שאינו בכשרות מהדרין או 
וגם בכך יש סיוע גדול של  למיכל המוגדר ככשר לפסח חלב שמוגדר במערכת כלא כשר לפסח 

מערכות המחשוב להשגחה המהודרת על כשרות החלב )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(. 

7. איך אפשר לסמוך רק על השגחה באמצעות מצלמות?

להטעות  קשה  הכי  מצלמות  באמצעות  בפיקוח  דווקא  דשמיא.  סייעתא  צריך  דבר  בכל  ראשית 
את הרב, המשגיח. המערך של המצלמות האלו המותקנות בתנובה משתמשים בהם גם במערכת 
הביטחון ולא כל אחד יכול ל"שחק" ולשנות נתונים. אמנם, אי אפשר להגיד שאין אפשרות מוחלטת 
להיכנס למערכת , אנחנו יודעים שגם למערכות הכי רגישות בפנטגון נכנסים, אבל לצורך זה צריך 
מומחה גדול ולא כל אחד יכול. מי מאנשי מכון החליבה או הרפת שנוגע במצלמה ותופסים שנוגע 
במצלמה - יפסלו את כל החלב, דבר הכרוך בהפסד ממון לא מבוטל. ולכן יש את העניין של מירתת 

ולכן אין רצון וחשק לנגוע במצלמה )הרב אליעזר הורוויץ, חבר בי״צ ועית מהירין(.

את המצלמות הקמנו במקומות אסטרטגיים שחשובים לנו מבחינת כשרות, אם זה ארון חשמל 
כדי לוודא שלא מטפלים אם יש תקלה, אם זה על מיכל, אם זה על משטח של המשאית שמגיעה 
שאפשר  בזווית  שממוקמות  מיוחדות  מצלמות  זה  אם  שבת,  צאת  אחרי  דקות   35 לאחר  רק 
לזהות את הפנים במכון החליבה. כל מוצאי שבת באים לחמ"ל בגלילות ובעצם אנחנו פותחים 
צופות  את כל ההקלטות ומסתכלים על כל ההקלטות של כל החליבות שהיו בשבת. המצלמות 
כמעט למעלה מ 60 פרמים כל חצי דקה משדרת לנו תמונה ואנחנו מזהים בהתחלה מי החולבים 
מסתכלים אם זה גוי או יהודי ואז מרצים את זה במידה ונכנס משהו אחר מאטים לראות מה קרה, 
יש מצלמות שהם התראה, עיקר הצפייה שלנו היא מכון החליבה בחליבה עצמה, אבל אם יש לי 
מצלמה על משטח החלב שפתאום נדלק מנורה ומצלמת כי זה על חיישן תנועה, אז לשאלתכם 
וועדות  מכל  מצלמות  הרבה  הכי  יש  ,לנו  שבת  שבתחום  החליבות  כל  הכול  את  צופים  אנחנו 
הכשרות, על כל עמדה אסטרטגית מצלמה וצופים את הכול, אם העין מתרגל לכל נקודת התרעה 
שיש במסך אנחנו צופים, במידה ולא עובר תקשורת יש לנו גיבוי באתר עצמו, אני יכול להיכנס 
מהמטה בגלילות לאתר ולראות מה שהמחשב שם קלט ואם אין לי תקשורת אנחנו עצמנו נוסעים 

לאתר ופותחים את הארון ומסתכלים במחשב, 

ולהחמיר  להיר  אפשר  אם  יהויים  אינם  בחליבת  מצלמות  על  רק  שסומכים  הסיבה  מה   .8
ולהשתמש  יווקא,  משגיח  אלא  מצלמות  לזה  מועיל  לא  רואהו  שישראל  שסוברים  כהשיטות 

במצלמות רק לחומרא לרווחא ימילתא?

ראשית - לא סומכים על מצלמות אלא על משגיח הרואה באמצעות מצלמות הרבה מעבר למה 
שמשגיח רואה בלי שימוש במצלמות. 
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שנית - לא סומכים רק על השגחה בסיוע המצלמות אלא יש גם משגיחים המבקרים מפעם לפעם 
במקום באופן פיזי כדי שהחלב יהיה חלב ישראל כשר למהדרין. בענין זה אנו נוהגים כפי שהורונו 

כמה וכמה פעמים הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ש וונזר זצ"ל.

שלישית - לדעת בד"צ ועדת מהדרין אי ההסתמכות על המצלמות אין בה כל חומרה והידור אלא 
בלי  אנושיים  ממשגיחים  מונים  עשרת  טובה  מצלמות  באמצעות  שהשגחה  מכיוון  וזאת  להיפך 

מצלמות )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

9. היות ולא בכל הרפתות המספקות חלב למהירין יש מצלמות איך מקימים בפועל יין יוצא 
ונכנס )במקומות שהבעלים אינו שומר תו"מ(?

תשובה: במקומות אלו יש משגיח יוצא ונכנס מפעם לפעם בזמני חליבה בהתאם להנחיות שקיבלנו 
בזמנו מהגרי"ש אלישיב זצ"ל שהסכים להם גם הרב ווזנר זצ"ל )מלכתחילה, הרב ווזנר לא דרש 
במקומות אלו ביקורים בכלל, מכיוון שדעתו הייתה שהחלב נחשב לחלב ישראל גם ללא ביקורים 
של משגיח כי הבעלים הינו יהודי גם אם איננו שומר תורה ומצוות(4 )הרב זאב וייטמן, רב תנובה( 

ג. ניתוחי פרות
יש  ג. האם  ב. קיושת בכור  ניתוח  1. איך מבטיחים שבמוצרי חלב אין א. חלב מפרות שעברו 

אחראי שלא עוברים על צער בעלי חיים? 

תשובה: אם הניתוח נעשה באופן שלא מטריף את הפרה אין בעיה כשרותית בפרות שעברו ניתוח. 
בכל מקרה של צורך בניתוח הרופאים מתקשרים למשגיח האחראי באזורם ומודיעים לו על ניתוח 
והוא עוזב את עבודתו ונוסע מיד למקום הניתוח על מנת להשגיח ולוודא שהניתוח נעשה כהלכה. 
ב"ה הגענו היום לכך שמודיעים לנו על כל ניתוח כי הרופאים ובעלי הרפתות הבינו שעשיית ניתוח 
ללא השגחה עלולה לגרום להם נזק גדול מאוד ואילו הזמנת משגיח אף פעם לא תגרום להם לנזק 
כלשהו כי במקרה שפרה נפסלת במהלך ניתוח מסיבות כשרות הם מקבלים על כך פיצוי, כך שיש 

להם אינטרס גדול מאוד להקפיד להודיע על כל ניתוח. 

לגבי קדושת בכור היא נוהגת בזכרים בלבד וחלב נותנות נקבות בלבד כך שאנו פטורים מלהיות 
מודאגים בנושא זה. לעומת זאת, אנו פועלים רבות להחתמת בעלי הרפתות על מכירת קנה וושט 
ואוזן של הפרות המבכירות לגוי על מנת להפקיע קדושת בכור מהעגלים הזכרים שנולדים לעגלות 

מבכירות, כך שלא תהיה בעיה לשחוט אותם בבתי המטבחיים ולאכול את בשרם. 

לגבי צער בעלי חיים - נושא זה מטופל ע"י הממשלה ורשויות החוק והדרישות שלהם בדרך כלל 
חשוב  איכותי  יהיה  שהחלב  שכדי  לדעת  יש  מקרה  בכל  ההלכתיות.  מהדרישות  יותר  מחמירות 
מאוד לדאוג לרווחת הפרות ולכן גם הרפתנים שמתוגמלים בהתאם לאיכות החלב מקפידים על 
יש בתעשיית המזון מקרים של  יותר. באופן כללי  יהיה איכותי  רווחת בעלי החיים כדי שהחלב 
צער בעלי חיים אבל דווקא בענף החלב בעיה זו כמעט ולא קיימת ואנו לא נתקלים בה. למשל, 
הרפתנים כמו גם הוטרינרים לא מסוגלים להבין איך אנו שמצווים על צער בעלי חיים לא מתירים 
להם לחלל שבת כדי למנוע סבל וצער מפרות סובלות מאוד. הם בטוחים שהם רגישים לצער בעלי 

חיים הרבה יותר מאיתנו. 

4.  ראה בהרחבה בקובץ בנתיב החלב א במאמרו של הרב יוסף אפרתי בנושא זה.
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בכל מקרה צריך להוסיף שאף שיש איסור גמור של צער בעלי חיים על הבעלים הרי שבעל חיים 
שציערו אותו לא נאסר באכילה ואין בו כל שאלת כשרות )בתנאי כמובן שהפגיעה שבו לא הביאה 

למצב של טריפה או מסוכנת( )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

2. איך מגיעים חלב ומוצריו מחו"ל? האם בויקים שם את הניתוחים של הפרות? האם יש זיהוי 
של הניתוח בגוף הפרה? 

תשובה: כל מוצר שמצוין עליו שהוא מכיל רכיבי חלב נכרי הוא לא מפוקח מבחינת ניתוחים וניתן 
לומר בוודאות כמעט מוחלטת שבחלב ממנו הופקו רכיבים אלו היה מעורב גם חלב מפרות שעברו 
ניתוחים באופן שלדעות רבות מטריף את הפרה ואוסר את חלבה. אלו שמתירים רכיבים כאלו 
סוברים שניתן לסמוך על ביטול או על כך שניתוחים כאלו לא מטריפים )למרות שמתוך מה שאני 
ראיתי בעולם על האופן בו נעשים ניתוחים אלו - יש מקומות שבהם קשה מאוד לומר שהניתוח 
נעשה באופן שלא מטריף את הפרה, וכמו"כ יש מקומות שבהם יש אמנם ביטול ברוב אך לא ביטול 

בששים, ולכן לדעתי יש מקום רב יותר להחמיר בימינו בחלב נכרים(5.

גופי   - ישראל  כחלב  ומוגדרים  בחו"ל  הנעשים  אחרים  חלב  מוצרי  או  ישראל  חלב  אבקת  לגבי 
הכשרות מקפידים בדרך כלל בטרם תחילת הייצור לברר אלו פרות עברו ניתוחים מטריפים והם 
משימה  שזו  הגדולה  הבעיה  הכשר.  לייצור  נלקח  שלהם  שהחלב  הפרות  מעדר  אותם  מוציאים 
ולדאוג  יודע לאתר את הפרות הבעייתיות  גוף כשרות  כל  ולא  וידע בתחום  הדורשת מקצוענות 

להוצאתן בטרם תחילת הייצור )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

מאוי  קטנים  חורים  שני  ע"י  האים(  בגוף  שעושים  )כמו  מיקרוסקופיים  ניתוחים  כיום  יש   .3
)כ-2 ס"מ( בחור אחי מכניסים מצלמה, ובחור שני מכניסים כלי ניתוח קטנים. וכך הכל מצולם 

וממוחשב ויהיה קל מאוי לראות כל התהליך. א"כ מיוע לא עושים כך גם בבהמות?

דרכם  החורים  כי  הבהמה  את  בוודאי  שמטריף  באופן  נעשים  והם  בעולם  כאלו  ניתוחים  ראיתי 
את  מטריף  בהם  נקב  שכל  פנימיים  איברים  מנקבים  הניתוח  כלי  ואת  המצלמה  את  מחדירים 

הבהמה. וזו אחת הצורות שמטריפות בוודאי את הפרה )הרב זאב וייטמן(

4. האם לאחר ניתוח קיסרי הפרה כשרה והחלב שלה כשר למהירין? 

במהלך  קיבה.  היסט  ניתוח  הוא  בשנה(  ניתוחים  מאות  )כמה  בפרות  המתבצע  העיקרי  הניתוח 
הניתוח מחזירים את קיבת הפרה למקומה לאחר שזזה ממנו. בארץ הניתוח נעשה בצורה שאינה 

מטריפה את הפרה. הניתוחים מתבצעים בנוכחות משגיח כשרות שבקי במהלך הניתוח. 

ניתוח נוסף הוא ניתוח קיסרי ששכיחותו נמוכה מאוד )עשרות בודדות בשנה(. הרמ"א ביו"ד מ"א, 
ב' אומר שיש להחמיר אם ניקב האם )הרחם( אלא אם יש הפסד מרובה שאז יש להתיר. נחלקו 
ידי חולי אלא  ניקב, ומה הדין כשניקב או נחתך שלא על  דין  יש  האחרונים האם לנחתך הרחם 
בצורה יזומה. דיונים אלו ונוספים ניתן לראות בקובץ נתיב החלב א', מאמרו של מרן הרב וואזנר 
זצוק"ל שכתב שפרה ברפת חלב נחשבת הפסד מרובה, והגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א 
שהביא ענפים רבים להתיר פרות שעברו ניתוח קיסרי, ואף הוסיף שבמקום שמתירים בגלל הפסד 
מרובה, הרי זה כשר מעיקר הדין ואין מקום להחמיר. נראה פשוט שפסילת פרה מהווה בהחלט 
הפסד מרובה ולכן גם אם נתייחס לנחתך כמו לניקב וגם אם נתייחס לנחתך ע"י רופא כניקב ע"י 

5.  ראה על כך בהרחבה במאמרי בקובץ תחומין כרך כב.
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חולי הרי שבהפסד מרובה יש להתיר, וזו עמדת רבני בד״צ ועדת מהדרין וגדולי הפוסקים עמם 
דנו בנושא. למרות זאת, הבד"ץ עדה חרדית לא מאשרים חלב של פרות שעברו ניתוח קיסרי והם 
בצוות  בכיר  מפקח  טננבאום,  אלון  )הרב  מהחליבה  קיסרי  ניתוח  שעברה  פרה  להוציא  דורשים 

הכשרות של תנובה( 

י. חלב נכרים
1. האם מוצרי תנובה נקיים מחשש חלב נכרים?

בתנובה יש שימוש בחומרי גלם אבקתיים על בסיס חלב נכרי רק במוצרים בכשרות רגילה ועל 
סמך הפוסקים הסבורים שהחלב המפוקח בימינו איננו נחשב לחלב נכרי גם אם ישראל לא היה 

נוכח בחליבה. 

לגבי החלב הגולמי שמגיע מהרפתות והדירים בארץ ומשמש את הבסיס לייצור כל מוצרי החלב 
הוא כולו חלב ישראל - הן בכשרות הרגילה והן בכשרויות המהדרין. והדב נכון גם לגבי אבקת חלב 

שכולה חלב ישראל )הרב אלון טננבאום, מפקח בכיר בצוות הכשרות של תנובה(

2. כיצי מתבצעת ההשגחה מבחינת חלב ישראל על רפתות בהם יש חולבים לא יהויים?

במשקים בהם בעלי המשק או החולבים הינם שומרי שבת, הם משמשים כיהודי יוצא ונכנס ואין 
צורך בהשגחה נוספת על חלב נכרי. 

דירי הצאן בבעלות גויים, מחוברים למערכת המצלמות המשוכללת ללא שיש להם גישה למערכת, 
ובכל יום צופים בכל החליבות ובין החליבות, כך שהמקום מושגח ונבדק לכל אורך היממה, ובנוסף 
גדולי ישראל מרן הרב  זו, ע"פ פסיקתם של מרנן  משגיח מבקר שם כמה פעמים בחודש. בדרך 
אלישיב זצוק"ל ומרן הרב וואזנר זצוק"ל, אין בזה חשש חלב נוכרי, והחלב משווק בכשרות בד״צ 

ועדת מהדרין )כמובן, רק כאשר, שאר חומרי הגלם במוצרים הינם גם מהדרין(.6

במשק של יהודי שאינו שומר מצוות, אולם אין גוי שחולב שם פסקו חברי בד״צ ועדת מהדרין 
נוכרי  חלב  בגזרת  נכלל  אינו  בפרהסיא  שבת  מחלל  של  שהחלב  ישראל,  גדולי  מרנן  של  לאורם 
ואין צורך שישראל יעמוד על גבי החולב בעת החליבה.7 לעומת זאת, הבד"ץ נוהג כמו שהוא נוהג 

במקרה שגוי חולב, דהיינו, משגיח נכנס ויוצא בחליבה. 

במשקים של יהודים בהם אין שומר שבת ויש חולבים גויים, יש השגחה בחליבה ובבד"צ ועדת 
מהדרין קיבלו את פסק גדולי הדור שמכיוון שמדובר ברפת בבעלות יהודית ועם נוכחות יהודית, 
אלא שהיהודי אינו שומר מצוות, משגיח הכשרות צריך להגיע מפעם לפעם בימים שונים ובחליבות 
שונות, ולעיתים אפילו פעמיים או שלוש באותה חליבה, כך שלחולבים הגויים אין דרך לדעת מתי 

המשגיח מגיע, ובזה זה נחשב יהודי יוצא ונכנס ומירתת.8 )הרב אלון טננבאום(.

6.  בקובצי בנתיב החלב יש מאמרים רבים על ההידור הגדול שיש בהשגחה על רפת באמצעות מצלמות וידאו.
7.  האגרות משה יו"ד ב', מז' , וכן במאמר הרב יוסף אפרתי בקובץ בנתיב החלב א בשם הרב אלישיב זצוק"ל.

)שגם  זו  בסברא  לדון  מקום  שיש  דאף  שליט"א,  הגריש"א  מרן  הורה  "אמנם  אפרתי:  יוסף  הרב  של  הנ"ל  במאמר    .8
כשהבעלים אינו שומר מצוות יש מירתת לערב מחמת הקפדת הבעלים על איכות החלב(, מ"מ אין להקל ללא שיהא משגיח 
יוצא ונכנס מדי פעם בשעת החליבה. ובכהאי גוונא, אף שלא יהיה נוכח בכל חליבה, ניתן להשתמש בתוצרת זו אף לצורך 
"כשרות מהדרין". שהרי יש שהתירו בכהאי גוונא אפילו חלב נכרים שנחלב בבית הנכרי, כמו שכתב בשו"ת זקן-אהרן )ח"א 
סימן מו(: "ואם מן הנמנע הוא לבקר בכל יום בכל החצרות, יכול לבקר היום חצר זה ולמחר חצר שני וכן הלאה, באופן 
שלפחות פעם בשבוע יהיה בכל חצר. וכמובן שלא יקבע יום מיוחד בשבוע לכל חצר וכו', אלא שיעשה בערבוביא וכו', באופן 
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ה. שונות
לפי שיטת השו"ע שמחמיר מעיקר היין בסירכות א"כ יש יותר אחוזים של טריפות וא"כ לכאורה 

איך מותר החלב להולכים בשיטה זו. 

בשאלה זו עסקו שני מאמרים מפורטים בנתיב החלב קובץ ד' שנכתבו ע"י הרה"ג הרב אשר וייס 
וע"י הרב ארי סט. כמו"כ, בקובץ זה כותב על כך גם הרב יצחק הלוי הלפרין )ראה עמוד......(. יעויין 

בכל המאמרים הללו שכולם הסכימו שאין כל מקום לחשש )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

האם יש פיקוח על כך שהמכונים שמכינים את אבקת החלב בחו"ל לא שומנו בשמן שאינו כשר?

בייצור אבקת חלב לא משמנים את המערכות בשמן והפיקוח צריך להיות על שני דברים עיקריים: 
האחד - כשרות החלב או רכיבי החלב אותם הופכים לאבקה, והשני - על הכשרת המערכות לפני 
הייצור הכשר )אם מדובר בחלב ישראל הרי שבכל מקרה נדרשת הכשרה מהחלב הרגיל שמייבשים 
בשאר ימות השנה, ואם מדובר בחלב סתם שאיננו חלב ישראל הרי שיש צורך בהכשרה רק אם 
במהלך השנה משמשות מערכות הייבוש לייבוש חומרים לא כשרים כמו חלב טמא, תערובת של 

חלב עם חומרים אסורים, מי גבינה לא כשרים וכו'(.

האם החומר שממנו מיוצרת הגבינה צהובה מקורו מהקיבה?

בעבר כל ייצור הגבינות הקשות )הקרויות גבינות צהובות( נעשה עם אנזים שמקורו בעור קיבת 
עגלים - רנט. כיום עברו בארץ לייצור גבינות קשות עם אנזים סינטטי המיוצר באמצעות תהליך 
תסיסה והוא כשר למהדרין ללא כל חשש. יש לדעת שבחו"ל משתמשים עד היום במדינות רבות 

באנזים המקורי שמופק מקיבות עגלים )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

באיזה תותים משתמשים בפרילי בהכשר בי״צ ועית מהירין? 

התותים בכל העולם מוחזקים כנגועים בכנימות, תריפסים, עכבשים וכו', על כן אין לאכול תותים 
ללא טיפול יסודי להסרת החרקים. בד"צ ועדת מהדרין משקיע משאבים גדולים ביותר על מנת 
לייצר תותים נקיים מחרקים. ראשית יש לבחור מפעל שיש לו ציוד מתאים כדי לנקות היטב את 
התותים )מערכות שטיפה חזקות מאוד, מברשות טובות, מערכת לתחלופת מים ולמיחזור מים 
נקיים ועוד(. לאחר מכן מחפשים מגדלי תותים המגדלים תותים ברמת נקיות טובה. במהלך הייצור 
עבור בד"ץ ועת מהדרין יש במפעל הנמצא בחו"ל צוות בודקים ומשגיחים מקצועיים שמוודא שכל 
ולכל אורך הייצור נעשות בדיקות מדגמיות על מנת לוודא  המערכות עובדות בהתאם למסוכם 
שאכן התותים יוצאים בסופו של התהליך נקיים. רק תותים שהמדגם שלהם נמצא נקי מאושרים 

לשימוש ביצורי המהדרין של תנובה )הרב אברהם שלזינגר(

שהחולבים לא ידעו מתי יבוא, וממילא יהיו מירתתי מפניו בכל יום שמא השתא יבוא." ועיי"ש בפרטי השאלה. ובהמשך 
דבריו דימה זאת למה דאיתא בחגיגה )כ,ב( דהיכא דאפשר שיבואו בדרך עקלתון, מירתתי. ולכן, בנידון דידן, שהוא רפת 
של ישראל, ואף שאינו שומר תורה ומצוות, מ"מ יתכן שאינו בכלל הגזירה, כי ברפת ישראל לא גזרו. ואפילו אם נאמר שגוי 
החולב אצל מומר הינו בכלל הגזירה, מ"מ הרי הוא מירתת בגלל שהמומר מקפיד שלא לערב חלב אחר, כמו שנתבאר לעיל. 
ואף אם נחוש להחמיר גם בכהאי גוונא, הרי הוא מירתת מן המפקח )וכמבואר בשו"ת זקן-אהרן(, וודאי חשיב כישראל 

יושב בצד העדר."
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למה אין כשרות מהירין - כשר לפסח ערב פסח - של בי״צ ועית מהירין תנובה על מוצרי חלב 
שמנת, לבן וכו'? 

בוודאי שיש כשרות בד"צ ועדת מהדרין למוצרים אלו בפסח והם נושאים את הכיתוב כשר לפסח 
אמנם על מוצרים המיוצרים בפסח עצמו כתוב רק כשר לפסח מכיוון שיש המהדרין  ערב פסח. 
רב  וייטמן,  זאב  )הרב  עצמו  הפסח.  בחג  שיוצרו  במוצרים  בפסח  להשתמש  שלא  והמקפידים 

תנובה(.

עי כמה יש שימוש בג'לטין במוצרי תנובה?

כבר קרוב לעשרים שנה שתנובה לא משתמשת בג'לטין שכשרותו נתונה במחלוקת. יש כן שימוש 
מהלך  בכל  ומיוחדת  צמודה  ובהשגחה  מהדרין  בכשרות  כשרים  דגים  מעורות  המופק  בג'לטין 
הייצור. בכל מוצר בו נעשה שימוש בג'לטין דגים כזה הדבר מצויין ברכיבי המוצר )הרב זאב וייטמן, 

רב תנובה(.

האם למחמירים באכילת יגים עם גבינה יש בעיה לאכול מוצרי חלב עם ג'לטין יגים?

בנושא כשרות ג'לטין דגים במוצרי חלב לנמנעים מאכילת דגים עם חלב יעויין בנתיב החלב קובץ 
ה במאמרו של הרב יוסף מרדכי זילבר עמוד 43 ובמכתבו של הרב אברהם יוסף עמוד 46. בכינוס 
שהיה בשנת תשע"ו התייחסו לשאלה זו גם הרב דוב לנדאו והרב עמרם אדרעי. הרב דוב לנדאו 
אמר: "המקור לאיסור אכילת חלב ודגים אינו ברור. איסור זה מוזכר ברבינו בחיי ובפחד יצחק 
ובפתחי תשובה סימן מז שאסור לאכול דגים עם חלב. לא כולם הסכימו לכך. באשר לג'לטין היה 
דיון בבד״צ ועדת מהדרין. ג'לטין עובר עיבוד ורובם הסכימו, שאין לזה דין של בשר ממש ולכן גם 
ג'לטין של דגים אין לזה דין של דגם ממש. בועדה היה דיון הלכתי והוכרע לאחר ששאלו את הרב 
אלישיב זצ"ל והוא התיר את זה לכתחילה להכניס את הג'לטין לתוך מוצרי חלב. גם הראשל"צ הרב 

עובדיה יוסף זצ"ל התיר את זה. 

לעומתו אמר הרב עמרם אדרעי שאף הוא חבר בד״צ ועדת מהדרין: "בקשר לג'לטין יש מחלוקות 
בין הראשונים האם מותר או אסור. לגבי הג'לטין מהדגים לאוכלו עם חלב - הרב מרדכי אליהו 

זצ"ל החמיר מאוד בזה, ויש מי שהקל. הספרדים מחמירים לפי פסקו של הרב מרדכי אליהו".

האם ייוע מקורם הראשוני של חיייקי הביו ובמה מקפייים לעניין כשרות - האם רק על המצע 
האחרון או גם לפני כן?

חלב  מהדרין  מחמצות  מייצרים  כאשר  ביוגורט.  או  בחלב  רבים  במקרים  הוא  הראשוני  המקור 
שמכיל  ממחמצת  ישראל  חלב  מחמצות  מייצרים  כאשר  גם  מהדרין.  הם  המרכיבים  כל  ישראל 
חלב עכו"ם ולצורך זה עושים ג' העברות, והמחמצת שלב א' ב' וג' אינם עדיין כשרים למהדרין, 
מכל מקום כל הרכיבים הם ברמת כשרות מהדרין ואם מוצר הסופי יהיה כשל"פ כל הרכיבים לכל 
משך התהליך הם כשל"פ. מכיוון שנעשו כבר ייצורים רבים של חלב ישראל הרי שמזה שנים רבות 
המחמצות חלב ישראל מיוצרות מתרבית אם ראשונית של חלב ישראל שיוצרה בייצורים קודמים 

)הרב פנחס לייבוש פיווא שליט"א9(. 

9.  הדיין הרב פנחס פדאווה שליט"א - חבר בד"צ ועדת מהדרין תנובה - היה דיין בציריך לאחר מכן באמסטרדאם וכיום 
- היה אחראי בהיותו באירופה מטעם תנובה על הייצורים  גלם  וחומרי  גדול בכשרות מפעלים  והינו מומחה  גת  בקרית 
הכשרים של חומרי גלם שנעשו באירופה ובראש ובראשונה על מפעל המחמצות המדובר. כיום הוא משמש גם כרב הפוסק 

בענייני כשרות בבד"ץ בעלזא.
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האם נוהגים להכשיר בקיטור? אם כן זה בעייתי מכיוון שלפי יברי הרב הקיטור הוא אוויר גמור 
ולא זיעה וממילא אין כל מקום להתיר להכשיר בקיטור.

ירידת  עקב  בצנרת  אוויר  להיות  הופך  שהקיטור  בכינוס,  בהרצאתו  אמר  זילבר  יוסף  משה  הרב 
מבליעת  נקי  הוא  הקיטור  שכעת  הרי  לאוויר  הופך  לא  הבלוע  שהטעם  ומכיוון  משמעותית  לחץ 
איסור, אבל אחרי שהקיטור מוזרם החוצה הוא מתעבה והופך לאדים )זיעה( ולאחר מכן גם למים 
מזוקקים ונקיים, כך שדברי הרב זילבר אינם שוללים את האפשרות להכשיר בקיטור )הרב זאב 

וייטמן, רב תנובה(.

איזה חשש של חמץ גמור לכל השיטות יש במחלבה? 
חמץ גמור יש רק בגרנולה או בדגנים שמצורפים לחלק ממוצרי היוגורט - כל הדברים הללו לא 
עוברים תהליך חימום או בישול במחלבה ולכן לא דורשים הכשרה מעבר לניקיון יסודי של הקווים 
בהם הם עוברים. בנוסף יש אבקות או אנזימים שהם בחשש חמץ שדורשים ניקיון יסודי והכשרה 
ויש קיטניות שגם הם דורשים ניקיון כדי למנוע תערובת קיטניות במוצרים הכשרים לפסח )הרב 

זאב וייטמן, רב תנובה(.

מה עושים לוויא שאין חשש ערלה/רבעי בסתם פירות וירקות המשמשים כחומרי גלם במוצרי 
החלב של תנובה?

אנו  בארץ  שמקורם  וירקות  פירות  לגבי  בעיה.  אין  ולגביהם  בחו"ל  מקורם  מהפירות  גדול  חלק 
דואגים תמיד לקבל אישור מגורם מוסמך על הפרשת תרומות ומעשרות כמו גם על פיקוח מבחינת 
ערלה ונטע רבעי. במקרים בהם אנו לא בטוחים שההפרשה נעשית באופן משביע רצון מבחינתנו 

אנו מפרישים פעם נוספת אצלנו )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(

האם מותר לקנות גבינה צהובה במעיניה שאין בה משגיח צמוי?
כשרות  תעודת  להיות  חייבת  אבל  צמוד,  משגיח  להיות  חייב  לא  גבינות  במעדניה  לקנות  כדי 
המעידה שהמקום מושגח על ידם מבחינת כשרות. זאת, מכיוון שאנו לא יכולים להיות אחראים 
ולמכונות המשמשים לחיתוך הגבינות. במקרים  ולא לסכינים  לכל הגבינות שנמכרים במעדניה 
בגבינה  שמדובר  ולוודא  ללקוחות  פורסים  ממנה  הגבינה  של  הכשרות  את  לראות  ניתן  רבים 
ושאין במקום  לוודא שהסכינים כשרים  עם כשרות מתאימה אך חייבת להיות השגחה על מנת 
גבינות לא כשרות שנחתכות באותם סכינים, ושיש הפרדה מליאה בין המעדניה החלבית למעדניה 

הבשרית הסמוכה לה )הרב זאב וייטמן, רב תנובה(.

בין  שעות  שש  להמתין  יש  האם   - רכה  היא  וכעת  קשה  מגבינה  המיוצרת  מותכת  גבינה  אם 
אכילתה ואכילת בשר והוא היין לגבי פיצה?

לגבינה קשה שיש להמתין אחריה  נחשבת  היא  לדון אם  יש מקום  הגבינה הצהובה עצמה  לגבי 
רגילה  צהובה  גבינה  כי  לדעת  יש  ד'(.  החלב  בנתיב  בקובץ  כך  על  שכתבתי  מה  )ראה  שעות   6
המקובלת אצלנו היא גבינה חצי קשה ולא גבינה קשה, תהליך היצור שלה כולל הבחלה של שלשה 
שבועות בלבד כך שהיא לא נחשבת לגבינה קשה. בשוויץ, ובמדינות נוספות, מקובל להבחיל חלק 
מהגבינות חודשים ארוכים ולעתים זה מעל שישה חודשים ואז הגבינות נחשבות קשות הן מבחינת 
לא  שלנו  הרגילות  הצהובות  הגבינות  זאת,  לעומת  החריף.  הטעם  מבחינת  והן  הקשה  המרקם 
עוברות תהליך הבחלה ארוך ולכן רבים מפוסקי דורנו סוברים שאין צורך להמתין לאחר אכילתן 6 
שעות עד לאכילת בשר. לעומת זאת, דעת רבותינו הגרש"ז אוירבעך והגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכן 

ראוי להחמיר ולהמתין 6 שעות. 
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מגבינה  יותר  חזק  טעמה  שני  ומצד  רכה,  היא  אבל  צהובה,  גבינה  שמכילה  מותכת,  גבינה  לגבי 
צהובה רגילה - הדבר נתון במחלוקת - יש אומרים שמאחר שכל ענין ההמתנה של 6 שעות תלוי 
בקושי הגבינה )וכך שמעתי מהגרש"ז אויערבך זצוק"ל( א"כ אין צורך להמתין 6 שעות. מאידך 
ומכיוון שבגבינה מותכת טעמה חזק  אחרים סוברים שענין ההמתנה בגבינה הוא טעמה החזק, 

יותר מגבינה צהובה יש להמתין 6 שעות10 )הרב אברהם שלזינגר(.

10.  בנושא זה עיין גם בקובץ בנתיב החלב א עמודים 97-100 ובקובץ ד עמוד 111
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הרב יעקב בורו
אחראי חומרי גלם במשרד רב תנובה

פסקי ארגון הכשרות OU בענייני חלב 

א. כשרות הלקטוז
ב. דבר המעמיד

ג. אבקת חלב נכרי
י. העברות

ה. חלב הקומפאניס )חלב החברות הגדולות(

 .OU של  הכשרות  מחלקת  ע"י  באנגלית  שהתפרסו  מאמרים  של  קיצור  הינו  שלהלן  המאמר 
המאמרים במלואם מופיעים באתר הכשרות של OU. התרגום והקיצור באחריות הכותב.

א. כשרות הלקטוז 
מהשו"ע יו"ד ס' פז ח עולה, שמי גבינה )"נסיובי דחלבא"( דינם כחלביים מן התורה, אך אם מבשלים 
את מי הגבינה ומפרידים מהם את המוצקים, המים שנשארים נקראים מימי חלב והם אינם חלביים 
מן התורה. הרב בעלסקי זצ"ל סבר שגם לקטוז המיוצר בזמננו - ע"י סינון )"אולטרפילטריישין"( 

של מי גבינה וקריסטליזציה של הנוזל שעובר את הסינון )בלי בישול( - נחשב כחלב מדרבנן.

ה"כנסת הגדולה" מצדד שלא אסרו חלב מדרבנן בגזירה של חלב עכו"ם. ה- OU לא סומכים על 
לאלו  )ומיועד   OUD מסומן  החליבה  משעת  פיקוח  ללא  שיוצר  לקטוז  שמכיל  ומוצר  זה,  היתר 
שמקילים בחלב סתם ע"פ האגרות משה(. אבל הנ"ל משמעותי בקשר לסטטוס לקטוז כחומר גלם 
במצע גידול בייצור אנזימים. במשנה ברורה נפסק )רטז ס"ק ז' בקשר למוס"ק( שאיסור שנשתנה 
מותר אפילו לכתחילה, ובתנאי שכמות החומר בטל בשישים )והדבר נכון גם אם האיסור נחשב 
כדבר המעמיד או עבידא לטעמא(. מכיוון שלא ברור מה נקרא "נשתנה", לא סומכים על הנ"ל 
לגבי איסור ממש, אך מכיוון שלגבי לקטוז, ניתן לצרף את דעת הכנסת הגדולה הנ"ל שלא נאסר 
חלב מדרבנן בגזירת חלב נכרי, ניתן לאשר שימוש בלקטוז במצע גידול ולהגדיר את האנזים הסופי 
כמוצר פרווה. אך, ההיתר הנ"ל אינו שייך למקרה שלקטוז השתנה לאלכוהול, ודינו של האלכוהול 
יהיה כחלבי מדרבנן מכיוון שברור מהפוסקים ששינוי כזה לא נחשב כנשתנה מבחינה הלכתית, 

כמו שהפקת אלכוהול מתסיסת חיטה נחשבת כחמץ1. 

1.  הערך העורך: עיין במאמרו של הרב חנוך בלעייר בקובץ זה, עמוד 47.
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ב. יבר המעמיי 
חומר שמוגדר כדבר המעמיד אינו בטל מכיוון שפעולתו ניכרת במוצר. בדרכי תשובה נפסק שאם 
יש אפשרות להסיר את הדבר המעמיד מן התערובת, הוא יהיה בטל בשישים אפילו אם פעולת 
החומר נמשכת2. דוגמא מעשית - אנזים שמצוי בחומר לא מסיס ושפועל על מוצר העובר דרכו. 
האנזים גורם אמנם לפעולה ניכרת במוצר, אך רובו ככולו לא נכנס ומתמזג עם המוצר. הרב צבי 
יורדים לתוך המוצר )מכיוון שחייבים  שכטר שליט"א פסק, שלמרות שברור שחלקים מהאנזים 
מידי פעם להוסיף אנזים(, מכיוון שחלקיקים אלו לא יוכלו לפעול בכוח עצמם את פעולתם במוצר, 

לכן חלקיקים אלו בטלים ולא אוסרים את המוצר. 

ג. אבקת חלב נכרי 
הגרצ"פ פרנק התיר אבקת חלב נכרי מכיוון שבכל מקרה שאין לחשוש לערוב חלב טמא הסיבה 
היחידה לאסור היא הגזרה שנגזרה ולדעתו הגזרה הייתה על חלב ולא על אבקת חלב. ההיתר הנ"ל 
מבוסס על הקולא של חמאת עכו"ם. הרמ"א פוסק שחמאת עכו"ם מותרת מכיוון שחלב טמא 
אינו עומד ולא גזרו על חלב ששינה את צורתו )האוסרים סוברים שהחשש הינו מצד צחצוחי חלב 
שאולי נשארים בחמאה(3. לפי הגרצ"פ פרנק, הדין הנ"ל נכון גם לגבי אבקת חלב שאף היא שינתה 

צורתה ושוב לא נחשבת כחלב, ולכן גזירת חלב עכו"ם לא שייכת לגביה. 

ה OU אינו מחלק בין חלב נכרי לא"ח נכרי, ומבחינתם גם חלב ניגר אם הוא חלב מחברות גדולות 
ומפוקחות מותר ואיננו נכלל באיסור חלב נכרים. הרב גרסטן, האחראי על רישום פסקי הלכה ב 
OU, מחדש שלאלו המקלים באבקת חלב נכרים ולא בחלב ניגר, הרי שבכל מקרה בו המוצר הסופי 
נכרי גם אם  ניתן להחשיב את המוצר הלכתית כמו א"ח  הינו מוצק )לדוגמא כל מיני המאפה(, 
בפועל השתמשו לצורך הייצור בחלב ניגר. זאת, מכיוון שלדעתו החלב במאפה שינה אף הוא צורתו 

וממילא גם הוא לא בכלל גזרת חלב נכרים בדיוק כמו אבקת חלב.

י. העברות 
הבית יוסף )יו"ד ס"ס קטו( מתיר את ההעברה הרביעית של חלב חמוץ של גוי- "דלאחר ג' פעמים 
צורך  יש  העברה  שבכל  פסקו  ז"ל  בעלסקי  והרב  שליט"א  שכטר  הרב  נכרי".  של  חלב  כלה  כבר 
בביטול האיסור בשישים של היתר. כמו"כ, גם פסקו שההיתר הנ"ל רק שייך אם מעבירים פחות 
מ 50% של החלב החמוץ לשלב הבא. מכיוון שהסברא להיתר היא מצד זה שאולי לא נשאר כלום 
מהחלב החמוץ הראשוני האסור במוצר הסופי, אם מעבירים את כל החלב החמוץ להזרעה הבאה, 
לא ניתן לסמוך על זה שהאיסור נעלם במוצר הסופי. וגם אם מעבירים את הרוב, חייבים להתייחס 

לזה שרובו ככולו ונחשב כאילו כל הכמות האסור עבר לשלב הבא.

ה. חלב הקומפאניס )חלב החברות הגיולות( 
בנושא חלב ללא פיקוח כשרותי בארה"ב מבוסס על אנן סהדי שאין  ההיתר של האגרות משה 
פוסק  משה  האגרות  הרשויות.  ע"י  המפוקחות  הגדולות  במחלבות  טמאה  בהמה  חלב  של  ערוב 
שגם במצב שאין פיקוח ממשלתי מעשי ברפתות שמספקות חלב למחלבות, מכיוון שהגזירה של 
חלב עכו"ם נגזרה רק על החלב בזמן שהוא בא ליד ישראל לאחר הייצור במחלבות, הפיקוח של 

2.  ראה דרכי תשובה על יו"ד פז יא 
3.  יש לציין שבחמאה בימינו, ייתכנו בעיות אחרות כשרותיות, ואכמ"ל.
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המחלבה מספיק להוות אנן סהדי.

כותב   ,OUה חלב מטעם  מוצרי  יצרני  של הרבה  על כשרותם  שממונה  רב  גורדימר,  הרב אברהם 
שלמעשה היום, הפיקוח הממשלתי במחלבות בארה"ב לא כולל בדיקות אם כל החלב הינו מבהמה 
טהורה. בודקים אם יש אנטיביוטיקה ורמת בקטריות בחלב אבל לא מאיזה מקור החלב מגיע. 
מצד שני, כותב הרב גורדימר, שיש פיקוח ממשלתי על הרפתות ובדיקות אלו כוללות בירור שאין 
חזירות במכון חליבה או בחצר של כל רפת. בנוסף, יש פיקוח ממשלתי על כך שמחלבות מאושרות 
יקבלו חלב רק מרפתות מפוקחות על ידן. לאור הנ"ל, הרב בעלסקי ז"ל סבר שהפיקוח ברפתות 

הינו ברמה מספקת להוות "אנן סהדי" כדרישת האג"מ.
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סקירת הספר "חלב ישראל כהלכתו" 

"חלב ישראל כהלכתו" , הרב חנוך בלייער
חלק א: הלכות חלב ישראל

חלק ב: חלב ישראל והנלווה אליהן
חלק ג: מאמרים ומכתבים מגדולי הרבנים

וראשי מערכות הכשרות 

"חלב ישראל כהלכתו" הינו ספר מקיף ויסודי בנושא כשרות החלב, שחובר ע"י הרב חנוך בלייער 
מבקש  מידות,  ובעל  צנוע  חכם  תלמיד  המחבר,  החלב.  כשרות  בנושא  נרחבים  דיונים  בו  ויש 
לברר את פרטי הלכות חלב ישראל בלי משוא פנים, ולשם כך כיתת את רגליו בין רבנים חשובים 
המעורים בעולם הכשרות ושמע מהם את דעותיהם ואת הערותיהם וליבן את השמועות עד שהגיע 

למסקנותיו האובייקטיביות. 

עם כל ההערכה הרבה מאוד למחבר וליושרו, יש בספר לא מעט דברים שנכתבו מתוך אי הכרות 
מספקת עם עולם המעשה של תעשיית החלב והם גרמו למחבר לשגות בכמה וכמה דברים, ולהלן 

נתייחס ונעיר על כמה ממקומות אלו )שכמעט כולם מובאים בספר כהערות בשמי(:

א. חלב שנחלב ע"י לא יהויי ברפת השייכת ליהויי
ע"י הגר"י  כפי שנכתב  זצ"ל  נא המחבר הביא את פסק הגרי"ש אלישיב  ו בעמוד  ב סימן  בפרק 
אפרתי שליט"א, שבחליבת פועל גוי פרות של יהודי שאינו שומר תורה ומצוות אע"פ שאין מירתת 
מסיבת כשרות שהרי הבעלים אינו מקפיד על כשרות, יש בכל אופן מירתת מחמת פגיעה באיכות 
החלב שתגרם כתוצאה מערוב חלב זר, ולכן מספיקה במקרה כזה השגחה של "יוצא ונכנס" מפעם 

לפעם ואין צורך בהשגחה צמודה בכל חליבה וחליבה.

המחבר דוחה סברה זו של הגרי"ש אלישיב )וסביר להניח שנימוקיו מבוססים על דברים ששמע 
מרבנים אחרים( וכותב, שאי אפשר לומר זאת באופן גורף כי אולי יש רפתות בהם הרווח מערוב כזה 
יהיה משמעותי ויש מקומות שהפועל הגוי יפתה את הבעלים בכל אופן לערב חלב אסור, וכמו"כ 
יש מקרים בהם אין כל פחד של הבעלים מבחינת איכות החלב, כי יש רפתות קטנות שנאספות 
כל  אין  וממילא  החלב  באיכות  בפגיעה  האשם  מי  לגלות  יהיה  ניתן  לא  ואז  נוספות  רפתות  עם 
מירתת. ועוד הוסיף, שבדיקת החלב במחלבה היא רק לטמפרטורה לכמות חיידקים ולהרכב החלב 
ובדיקות אלו אינן יכולות לגלות אם ערבו חלב טמא, ובדיקה כזו ניתנת להעשות רק ע"י בדיקת 

DNA שמחירה יקר מאוד.

יש כאן טעויות רבות: 

א. הגוי לא יפתה לערב חלב אחר כי הוא מקבל שכרו על חליבת הפרות ואין לו כל אינטרס לא 
כל  כך  על  מקבל  לא  הוא  כי  וערובן  טמאות  חיות  בחליבת  ולא  אחר  חלב  בהבאת  בהתעסקות 

תמורה.

ב. אין כל ספק שאף בעל רפת לא ירשה לערב חלב זר בחלב שלו מכיוון שהדבר עלול לקלקל לו את 

הרב זאב וייטמן
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כל החלב ולהרבות את החיידקים.

ג. כשמצרפים כמה רפתות למיכלית אחת לוקחים דגימה מכל רפת ורפת בנפרד ולכן אם יש בעיה 
במיכל אין כל בעיה למצוא את האשם בכך וממילא יש כן מירתת. אדרבה, במקרה כזה המירתת 
גדול עוד יותר מכיוון שאותו בעל רפת שגרם לפגיעה באיכות החלב לא רק שיפסיד את התשלום 
על החלב שלו אלא ייקנס ויצטרך לשלם גם על כל החלב של האחרים שהיה במיכל ושהתקלקל 

בגללו.

ד. הבדיקה שממנה הוא מירתת היא הבדיקה לחיידקים ולכן אין חשש שיערב חלב זר.

ה. מה שכתב על בדיקת DNA לא נכון שרק ע"י בדיקה כזו ניתן לגלות אם ערבו חלב אחר. יש לכך 
טכניקות אחרות אבל כאמור המירתת הוא לא מכך שיגלו שערב חלב מבעלי חיים אסורים אלא 

שיגלו שהחלב נגוע בחיידקים כתוצאה מערוב חלב זר ולא מוכר.

יעקב מאיר שטרן שליט"א כפי שהובאה בקובץ  דיון הביא המחבר את דעת הרב  בהמשך אותו 
בנתיב החלב א', שבניגוד לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לדעתו אי אפשר לומר שחלב כזה ייחשב 

כמהדרין. 

ובוודאי טעות היא מצד המחבר, שהרי הגרי"מ שטרן הינו יו"ר בד"צ ועדת מהדרין תנובה והוא עצמו 
חתום על חלב כזה כמהדרין, ומה שהביא בשמו מפורש בדברי הגרי"מ שטרן שמדובר על מקרה בו 
אין כל השגחה על הפועל הנכרי החולב ובעל בית יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, אך לא על כך 
הדיון, שהרי הגרי"ש אלישיב התיר רק כאשר יש השגחה של יוצא ונכנס מפעם לפעם, ובמקרה כזה 
גם הגרי"מ שטרן מסכים שהחלב הינו חלב ישראל כשר למהדרין. אמנם, לאחר שהערתי על טעות 
זו הוסיף המחבר בסוגריים שהרב שטרן מתייחס למקרה שאין משגיח, אבל אז כל הקטע לא ברור 
כלל, כי אם כן הרי עמדתו היא בדיוק כדעת הגרי"ש אלישיב להתיר עם השגחה של יוצא ונכנס 

מפעם לפעם, ואילו המחבר הביאו בתור חולק שאינו מסכים להיתר הרב אלישיב זצ"ל.

ב. השגחה על חלב ישראל בארץ לעומת חו"ל
ונכנס  יוצא  על  סומכות  שאינן  בחו"ל  ההשגחות  בין  ההבדל  על  המחבר  כותב  ה'  סימן  ו  בפרק 
ודורשות השגחה צמודה לעומת המצב בארץ ישראל שם מסתפקים ביוצא ונכנס. והביא שם דברים 
שאמר חבר בד"צ ועדת מהדרין של תנובה הרב דוב לנדאו שליט"א בכינוס רבני אירופה בו הסביר 
וחישב שהשגחה של משגיח צמוד תעלה עוד מעל מליון וחצי ₪ לחודש. ועל כך כותב המחבר שאם 
נחלק עלות זו על כמות החלב נקבל שמדובר בסה"כ בעלות של עוד אגורה אחת לכל ליטר חלב 

ואם כן לא ברור מדוע עלות שולית זו גורמת לכך שלא מעמידים משגיח צמוד כנהוג בחו"ל.

על כך הערתי במקום ארבע הערות עיקריות:

פרות  של  חלב  על  מדובר  בארץ  ואילו  גוי  הוא  שהבעלים  גמור  נכרים  חלב  על  מדובר  בחו"ל  א. 
בבעלות יהודים שחולב אותו פועל נכרי, ורק במקרה זה מסתפקים ביוצא ונכנס.

ואפילו  ונכנס,  יוצא  של  השגחה  על  סומכים  שם  וגם  צמודה  השגחה  מקום  בשום  בחו"ל  אין  ב. 
במקרים בהם שמים משגיח על כל רפת ורפת הרי המשגיח לא נמצא כל הזמן בחליבה והוא יוצא 
ונכנס למקום החליבה. השגחה צמודה ומלאה יש אך ורק רק למי שסומכים על השגחה באמצעות 

מצלמות.

 ₪ וחצי  מליון  לא  תעלה  ברפתות  צמודה  השגחה  של  ועלות  כלל  נכון  איננו  שהובא  החשבון  ג. 
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לחודש אלא למעלה מ 25 מליון ₪ לחודש.

ד. אין כל מקום להוציא את דיבתה של א"י רעה ולומר שכאן מהדרין בחלב ישראל פחות מאשר 
בחו"ל כאשר האמת היא הפוכה. בחו"ל רוב ההשגחות מאשרות חלב סתם שאין עליו כל השגחה 
לעומת א"י שבה כל החלב הינו חלב ישראל )ואם יש מוצרים המכילים רכיבי חלב נכרים זה רק בגלל 
יבוא חומרים מסויימים מחו"ל שמקבלים כשרות מהשגחות מחו"ל(. בארץ משקיעים בהקפדה על 
שמירת שבת ועל שמירת חלב ישראל ועל מניעת חלב טריפות מחמת ניתוחים וטיפולים וטרינריים 
הרבה יותר מאשר בחו"ל, ולכן אין ספק שרמת הכשרות של החלב בארץ גבוהה כמעט בכל פרמטר 

יותר מזו שבחו"ל.

ג. השגחה באמצעות מצלמות
המחבר דן בהרחבה בפרק ד סימן ב בנושא השגחה באמצעות מצלמות וסיכם שרבים סוברים שזו 
השגחה טובה, ראויה ומספקת אך יש המחמירים ודורשים משגיח תמידי, והביא שם שהרב וואזנר 
זצ"ל חזר, כביכול, מהסכמתו להתיר השגחה באמצעות מצלמות מכיוון שלא מסתכלים בהקלטות, 
ומחמת שניתן לזייף את הנתונים. לצערי המחבר לא הביא בקטע זה את הערותיי, שהעיקריות בהן 

היו:

ההשגחה  נברא.  ולא  היה  לא  במזיד.  מטעה  במצלמות  הנתונים  את  לזייף  שניתן  שאומר  מי  א. 
המקומות  לכל  כיום  ומשמשת  ביותר  והבטוחה  האמינה  ההשגחה  הינה  מצלמות  באמצעות 

המאובטחים והרגישים ביותר1.

ב. הטענה שלא צופים במצלמות היא טענה שקרית ויש בה משום הוצאת שם רע.

ג. מי שאוסר השגחה באמצעות מצלמות איננו יכול להקרא מחמיר יותר מכיוון שהשגחה באמצעות 
לא  צמודים  וגם חמישה משגיחים  היום,  להגיע  ביותר שניתן  הינה ההשגחה הקפדנית  מצלמות 

יגיעו לרמת השגחה כמו שניתן להגיע באמצעות מצלמות. 

ד. אין ספק שמצלמות טובות יותר מעמידה מחוץ לרפת כשלא רואים את החליבה. ואם עמידה 
בחוץ מועילה לטעמים הכמוסים2 הרי ק"ו שצפיה באמצעות מצלמות מועילה. ויש לחזור ולהדגיש 
רואה באמצעות המצלמות  יש משגיח שהוא  ומשגיחות, אלא  רואות  ושוב שלא המצלמות  שוב 
וממילא זו השגחה אנושית הנעזרת בטכנולוגיה המשפרת את רמת ההשגחה ואת יכולת ראיית 

המשגיח. 

ה. מה שכותב המחבר שהמצלמות צריכות להיות מכוונות לראות גם בתוך הכלים לא נכון, מכיוון 
שאם יש השגחה תמידית באמצעות המצלמות הרי שכל החלב שבמקום כולו חלב ישראל, וממילא 

1. בכנס כשרות החלב ומוצריו של בד"צ ועדת מהדרין תנובה שנערך בניסן תשע"ז מסר הרב גרוס שיעור בעניין השגחה על ניתוחי פרות 
באמצעות מצלמות והוא נטה שלא לקבל השגחה מצולמת על ניתוחי פרות. בעקבות דבריו הוא נשאל מדוע אם כן לגבי חלב נכרים הוא 
מתיר השגחה באמצעות מצלמות, והתשובה לכך היא, בין השאר, שהשגחה מצולמת של ניתוח תלויה ברופא המצלם ואנו אמורים לסמוך 
על מהימנותו וישרותו של הרופא שיצלם את הכל בלי להשמיט דברים בעייתיים. זאת בניגוד מוחלט להשגחה על חליבת נכרים או על 
חליבה בשבת - שם הצילום נעשה באמצעות מצלמות קבועות ומערכות סגורות שאין למצולמים כל יכולת שליטה על החומר המצולם. 
אולם יעויין בקובץ בנתיב החלב ו עמוד 94-95 שם מצוטטת תשובת הגר"י מאיר שטרן יו"ר בד"צ ועדת מהדרין תנובה שלדעתו ניתן 

להתיר השגחה באמצעות מצלמות גם בניתוח.
2. יש הטוענים שאי אפשר להסתמך על מצלמות מכיוון שיש בעניין חלב ישראל טעמים כמוסים שבעינן שיהודי יראה את החליבה 

עצמה.
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אין מה לראות בתוך הכלים, שהרי גם אם יש חלב בתוך הכלים - כפי שקורה פעמים רבות שהכלים 
אכן מלאים בחלב מחליבות קודמות - אין בכך כל בעיה שהרי כל החלב הינו חלב ישראל כשר 
למהדרין )מלבד שבמערכות עליהן סומכת בד"צ ועדת מהדרין תנובה יש מצלמה המפקחת על 

המיכלים(.

* * *

כיוצ"ב יש להעיר עוד הערות שחלקן כתבתי בזמנו למחבר וחלקן אמנם הוכנסו לספר. יש לחזק 
הספרים  מכל  הדעות  כל  את  ואסף  לעומק  אותם  וחקר  אלו  בסוגיות  שהעמיק  המחבר  ידי  את 
צניעותו  שמרוב  אלא  תום,  עד  הנושאים  את  לברר  וחשובים  גדולים  פוסקים  עם  וישב  והרבנים 
ותומתו הוא לא בחר להכריע בין החולקים או לחלוק על דבריהם, גם אם חלק מהדברים סותרים 
את המציאות ואין להם בסיס, ועל כן יש לנקוט זהירות וביקורתיות בקריאת הספר ויש להימנע 

מהסתמכות על מסקנותיו הלכה למעשה.
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בי"צ ועית מהירין תנובה
טו"ב שנים על משמר כשרות החלב

שבע-עשרה שנה מלאו ליסודה של בד״צ ועדת מהדרין תנובה, ומעתה - בי"צ ועית מהירין. 17 
שנים של עשיה רצופה לביצור הכשרות בענף החלב; 17 שנים של קביעת סטנדרטים הלכתיים, 
שהיו לנכסי צאן ברזל ותקדימים הלכתיים לכלל תעשיית החלב הכשר למהדרין, בארץ ובחו"ל. 
ב-17 שנות פעילותה, מאז נוסדה בברכתם ועידודם של פוסקי הדור מרן הגרש"י אלישיב ומרן 
הגר"ש הלוי וואזנר - זכר צדיקים לברכה, זקפו לזכותם הרבנים הגאונים, חברי בד"צ ועדת מהדרין, 
והכרעותיהם  ופסקיהם  מהדרין  לחלב  בקריטריונים  מנחים  לקווים  שהיו  הלכתיות,  הכרעות 

ההלכתיות נתקבלו ויושמו בארץ ובעולם.

ההלכה  בעולם  ומקובל  סמכותי  כגוף  המיוחד  מעמדו  את  מהדרין  ועדת  בד"צ  השיג  בכדי  לא 
והפסיקה. אישי ההלכה המכהנים כחברי הבד"צ, בהכוונתם של שני יושבי-הראש, עסקו במהלך 
השנים ביסודיות בסוגיות ההלכתיות שהובאו בפניהם. במקרים רבים היו אלו שאלות הלכתיות 
שהתעוררו לראשונה בעידן הטכנולוגי. בפסיקתם ההלכתית הציבו סטנדרטים מחמירים באשר 
לכשרות מוצרי החלב של תנובה, אשר שימשו קו מנחה הלכתי לכלל תעשיית החלב. בד"צ ועדת 

מהדרין הפך עם השנים לגוף הלכתי על, מקובל וסמכותי, תל-תלפיות לכשרות מוצרי החלב.

סקירה מפורטת של פעילות בד"צ ועדת מהדרין מצביעה על התמודדות מופלאה של הרבנים עם 
האתגר הגדול של הבטחת כשרות מהודרת, תוך התייחסות אמיצה לטכנולוגיות חדישות. רמת 
המעורבות המדהימה של חברי בד"צ ועדת מהדרין מעוררת השתאות. הרבנים הגאונים מתמודדים 
הייצור  את  המאפשרים  ההלכתיים  להיבטים  מענה  ונותנים  ביותר  מתקדמים  ייצור  תהליכי  עם 
כמוצר מהדרין. מערכת הכשרות של תנובה, בהנהגת בד"צ ועדת מהדרין, פרוסה על פני הגלובוס 

כולו ועושה עבודת קודש עצומה. 

חברי בי"צ ועית מהירין
על חברי בד"צ ועדת מהדרין נמנים פוסקים ומורי-הוראה מובהקים, שידם רב להם בנושאי כשרות 

וצברו ייע וניסיון מעשי רב בתעשיית המזון. 

בראש בד"צ ועדת מהדרין מכהנים:

הגאון הרב מריכי גרוס - גאב"ד קהילות חניכי הישיבות בארה"ק, יושב על מדין כגאב"ד בבתי 
דין רבניים בארץ ובצרפת, מחברם של ספרים הלכתיים רבים בענייני הלכה, סוגיות בש"ס, דברי 

השקפה ודרוש; 

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן - אב"ד ומו"צ קהילת ויזניץ בבני ברק, דיין בבי"ד של הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, מחברם של ספרי שו"ת ופסקי הלכה בכל חלקי השו"ע. 

חברי הבי"צ הם: הגאון הרב עמרם אירעי - מומחה בענייני כשרות, מחברם של ספרים הלכתיים 
הגאון הרב  זצ"ל;  כיועץ לענייני כשרות של הראשל"צ הגר"מ אליהו  כיהן  נושאי כשרות,  במגוון 
אברהם י. סג"ל הורוויץ - חבר בד"צ חוג חתם סופר בני ברק, חבר ביה"ד המיוחד לענייני כשרות; 
ותעשיית  ענייני כשרות  ובר סמכא במכלול  גור, מומחה  רבני  - מחשובי  לניאו  יוב  הרב  הגאון 
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המזון, בארץ ובעולם, בעבר - רב פוסק של מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל; הרב פנחס 
ליבוש פיווא, דיין בביה"ד המיוחד לענייני כשרות בבד"צ מחזיקי הדת ומומחה בתעשיית המזון 
בתנובה  הכשרות  מערך  בראש  רבות  שנים  זה  שעומד  מי  וייטמן,  זאב  הרב  תנובה,  רב  בעולם. 

ומגדולי המומחים בתעשיית החלב - מלווה ברציפות את פעילות בד"צ ועדת מהדרין.

בדיוני בד"צ ועדת מהדרין משתתפים: הרב יוסף מריכי זילבר - יועץ בד״צ ועדת מהדרין לחומרי 
 - החלב  וענף  בכלל,   - המזון  גלם לתעשיית  חומרי  של  בתחום כשרותם  גלם, מגדולי המומחים 

בפרט. 

כמפקח כשרות מטעם הבד"צ משמש הרב אברהם שלזינגר - מומחה בכל תחומי הכשרות ובייצור 
מזון בכשרות מהודרת, מנחה ומדריך גופי כשרות בישראל ובקהילות יהודיות רבות ברחבי העולם. 

מעורבות עמוקה בתהליכי הייצור
חברי בד"צ ועדת מהדרין, מלבד חברותם בבד"צ ועדת מהדרין, משמשים כדיינים ופוסקים בבתי-

מאוד.  בתנובה משמעותית  הייצור  בתהליכי  מעורבותם  מוכרים.  ובדצי"ם  כשרות  וועדי  הוראה, 
הרבנים מקבלים דיווח חודשי בכל פרט הקשור לניהול מערך כשרות המהדרין בתנובה; כל שאלה 
הבד"צ  ע"י  נבדק  חדש  מוצר  וכל  גלם  חומר  כל  מהדרין;  ועדת  בד"צ  להכרעת  מובאת  הלכתית 

ומאושר על-ידם; כל תהליך טכנולוגי חדש בייצור נלמד ומאושר על ידם. 

חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי החלב נבחנים בעיון רב ונבדקים בקפידה רבה. תנובה איננה 
מבלי  בחו"ל,  ומקובלת  מוכרת  רבנות  של  הכשר  עם  המגיע  זה  גם  גלם,  בחומר  שימוש  מאשרת 

לבדוק שאכן סדרי הכשרות עומדים בתנאי הסף הגבוהים הנהוגים בתנובה.

לצד הדיונים החודשיים הקבועים, מתכנסים הרבנים לעיון ולדיון בנושאים טכנולוגיים ומקבלים 
סקירה מקצועית ממומחה בתחומו דבר המסייע לגיבוש ההנחיה ההלכתית. כך, למשל, התקיים 
דיון מקצועי בנושא פעילות הקיטור בקווי הייצור השונים. הרבנים מסיירים במחלבות וברפתות 
ומוודאים שהשגחת הכשרות אכן מתבצעת בקפידה. על פי פסיקת הרבנים, חברי  באופן שוטף 

הבד"צ, יישק כל דבר במערכת הכשרות של תנובה. 

הפיקוח על כשרות החלב
ניתוחים,  משגיחי  רפתות,  משגיחי  כוללת  תנובה,  של  והמסועפת  המקצועית  הכשרות  מערכת 
משגיחי מחלבות, משגיחי פסח, מחלקת חומרי גלם ומפעלי חו"ל ועוד. שיתוף הפעולה ההדוק בין 
הרבנים, המפקחים והמשגיחים מניב תוצאות מרשימות המתבטאות ברמת הכשרות הגבוהה של 

כל מוצרי המהדרין של תנובה.

תנובה קולטת חלב מכ-700 רפתות ברחבי הארץ. מערכת הכשרות משגיחה בכל ימות השנה על 
כל התהליכים המתבצעים במשקי החלב מהם תנובה קולטת חלב. פיקוח הכשרות בתנובה כולל 

נוכחות משגיח מיומן בכל טיפול וטרינרי פולשני.

מערכות צילום מתקימות בשרות הכשרות
ביותר,  אמינה  ותיעוד,  צילום  במערכת  ובשבתות  החול  בימות  מסתייע  בתנובה  הכשרות  מערך 
ברפתות  המותקנות  המצלמות  ביותר.  רגישות  ביטחוניות  מערכות  שבשרות  המערכות  מסוג 
מותקנות בזוויות המאפשרות תיעוד כל תנועה ופעולה. באופן מעשי אין אפשרות לשנות מצבים 
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פיקוד  לחדר  חי  בשידור  מועברים  לשנותם,  כאמור,  ניתן,  שלא  והצילומים,  ההקלטות  שצולמו. 
מיוחד הממוקם במשרדי רב תנובה. משגיחי כשרות מיומנים, מומחים בתחומם, מאיישים יום-

יום את חדר הפיקוד ומפקחים על השידורים המתקבלים מהרפתות השונות. באמצעות המצלמות 
מצליחים המשגיחים העוסקים בכך לראות את החליבה מתחילתה ועד סופה הרבה מעבר לכל מה 

שמשגיח היה רואה גם אילו היה נמצא במקום כל הזמן.

ועדת  בד״צ  חברי  הרבנים  בהתכנסות  שניתנה  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  פסיקתו  על-פי 
בבהמות  מדובר  כאשר  גם  רואהו"  ל"ישראל  נחשבת  מצלמות  באמצעות  ראיה  בביתו,  מהדרין 
השייכות לגוי ונחלבות על-ידו. לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הראיה באמצעות מצלמות מועילה גם 
אם לא רואים את החליבה ברגע התרחשותה ורק צופים בהקלטות מאוחר יותר. מרן הגר"ש וואזנר 
זצ"ל, אף הוא פסק במכתב החתום על-ידו, כי יש לסמוך על ראייה באמצעות המצלמות לעניין 
שייחשב כחלב ישראל למהדרין. כמו-כן בהתאם להנחייתו מתבצעת ביקורת פיזית של משגיחים 

הבאים לביקורת מפעם לפעם. 

מתבצעת  היא  אף  מהדרין,  לחלב  מיועד  והחלב  בשבת  כדין  חולבים  בהן  ברפתות  ההשגחה 
באמצעות מצלמות והמערכת הממוחשבת. מידי מוצאי שבת מגיע משגיח למוקד המחשב בחדר 
הפיקוד שבלשכת הרב, עובר על כל ההקלטות ומוודא שאכן החליבות נעשו כהלכה. אם מתגלית 
סטייה מכללי ההלכה - החלב נפסל ואינו מתקבל כחלב מהדרין. בנוסף, יש ברפת או בדיר מחשב 
במקום נעול שבו נשמרים הצילומים וזאת לצורך גיבוי במקרה שיש ספיקות או שהייתה הפסקת 

חשמל. לא אחת נוכחים בבדיקות במוצ"ש גם יושבי הראש הגר"מ גרוס והגרי״מ שטרן.

מערכת מצלמות זו משמשת גם לפיקוח על חליבת נכרים במספר דירים שבבעלות נכרים בהם יש 
לבצע השגחה בכל חליבה וחליבה. המצלמות מסייעות לפקח במקומות אלו 24 שעות ביממה 7 
ימים בשבוע, כאשר בכל רגע ניתן לראות ממשרדי רב תנובה את הנעשה בכל הדירים הללו והכל גם 
מוקלט וניתן לראות בכל שעה משעות היממה את הצילומים מכל מועד אחר קודם לשעת הצפיה. 
יש, איפוא, השגחה מלאה על הדירים כך שהחלב הנחלב בהם נחשב לחלב ישראל כשר למהדרין. 

המצלמות המותקנות ברפתות נחשבות לאמצעי ההשגחה והאבטחה המשוכלל והאמין ביותר 
והן משמשות את כוחות הביטחון במקומות הרגישים ביותר מבחינת אבטחה. 

שבת כהלכתה בתנובה
בתנובה  השבת  בשנה.  חלב  ליטר  למיליארד  קרוב  של  בכמות  לטפל  ומאורגנת  ערוכה  תנובה 
נשמרת כהלכתה בהתאם להנחיות מערכת הכשרות. שמירת השבת - היא משימה מורכבת ויקרה 
מתקני  ויותר  מפסטרים  יותר  במחלבות,  אחסון  מכלי  יותר  חלב,  מכליות  יותר  הדורשת  ביותר 
ייצור הנדרשים כדי לעבד את כל כמויות החלב הנחלבות בשבעה ימים בשבוע במשך חמישה וחצי 
ימים בלבד. המשימות מורכבות ומסובכות יותר כאשר יש לנו חג סמוך לשבת, כמו ראש-השנה 
וחג הפסח שלמחרת השבת. בשבת לא מתבצע איסוף חלב. לכל הרפתות בארץ יש מיכלי איחסון 

המספיקים לפחות ל-48 שעות. 

הכללים המחמירים שהנהיג בד"צ ועדת מהדרין בנושא החליבה בשבת והפיקוח הצמוד באמצעות 
הכלולות  רבות  רפתות  השבת.  שמירת  להגברת  הביאו  סופה,  ועד  החליבה  מתחילת  מצלמות 
בהסדר הפסיקו לחלל שבת בכל הקשור לחליבה והכרוך בכך. העובדה שרק רפתות המקפידות על 
חליבה כדין בשבת מתקבלות כמהדרין היא זו שמעויית רפתות להפסיק לחלוב בשבת תוך כיי 
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חילול שבת ולחלוב בשבת באמצעות גויים בלבי. 

הכנת המזון בשבת
רוב הרפתנים בארץ, ובהם חלק גדול מהרפתות שאינן מוגדרות כשומרי שבת, מקבלים ארוחה 
כפולה ביום שישי. יש עדיין רפתות בהן המזון מוכן ומחולק בשבת - בחלק גדול מהמקומות הדבר 

נעשה ע"י לא יהודים. 

השגחה על טיפולים וטרינריים
פנימי  באיבר  לפגיעה  יגרום  לא  ניתוחים(  )בעיקר  לפרה  הנעשה  וטרינרי  שטיפול  לוודא  כדי 
טיפול  כל  הווטרינרי.  בתחום  גם  פיקוח  בתנובה  מתבצע  החלב,  ואת  הפרה  את  המטריף  דבר   -
ווטרינרי פולשני מתבצע בפיקוח משגיחים שהוכשרו במיוחד למטרה זו. מדי שנה מדובר בלמעלה 
מ-800 ניתוחים המתבצעים בימות החול בהשגחה צמודה. קיים שיתוף פעולה מלא בין הרופאים 
במקרי  בשבת.  מתבצעים  לא  מתוכננים  וטרינריים  טיפולים  הכשרות.  מערך  לבין  הווטרינריים 
חירום המחייבים טיפול ווטרינרי בשבת, מכיוון שמדובר בפיקוח נפש של בעלי חיים ולא של אדם, 
הרי שטיפול כזה חייב להיעשות רק ע"י אינו יהודי, ואם הוא מתבצע ע"י יהודי הדבר אמנם אסור, 

אך, מבחינה הלכתית, אין לכך השפעה על כשרות החלב למהדרין. 

הייצור והכשרות ב-4 מחלבות תנובה
תנובה.  של  המתמחות  המחלבות  מחמשת  אחת  בכל  מיוצרים  למהדרין,  בכשרות  החלב  מוצרי 
חמשת המחלבות הן: מחלבת "תנובה אלון תבור", שליד עפולה, מחלבה מודרנית מן המתקדמות 
והתוצרת  המעדנים  היוגורט,  מוצרי  השונים,  לסוגיהן  הגבינות  את  מייצרים  זו  במחלבה  בעולם. 

הניגרת )אשל, גיל ושמנת(. 

החלב הניגר ומשקאות החלב מיוצרים במחלבת רחובות, שאף היא שודרגה למחלבה מתקדמת 
ביותר. 

יוסף,  תל  מחלבת  החישה.  תל-יוסף  במחלבת  מיוצרות  והחמאה  המותכות  הצהובות,  הגבינות 
מהמתקדמות בעולם מסוגה, מהווה אבן דרך בקידום תעשייה החלב. המחלבה מייצרת מגוון רחב 
של מוצרים ומותגים הנותן מענה לצרכנים כגון: גבינות עמק - קלאסית, עמק לייט, טל העמק, 
אצבעות עמק, גלבוע, גוש חלב ועוד. מאז השקת "עמק" בשנת תש"ב )1942( הפך "עמק" לשם 
גבינות  חמאה,  כמו:  מהודרת  בכשרות  נוספים  מוצרים  מיוצרים  במחלבה  צהובה.  לגבינה  גנרי 

מיוחדות ועוד. 

הגבינות המלוחות מיוצרות במחלבת טנא נוגה שבקריית מלאכי. 

ההערכות לפסח
עוסקים  רבים  שבבתים  בשעה  החג.  לפני  ארוכים  חודשים  מתחילה  בתנובה  לפסח  ההערכות 
תיגבור  יש  פסח  לקראת  הבא.  לפסח  נערכים  כבר  תנובה  אנשי  לבויד'ם,  הפסח  כלי  בהעלאת 
משמעותי של מערך משגיחי הכשרות במחלבות תנובה השונות. מפקחי הכשרות מבקרים בכל 
אחת ממאות הרפתות, גדולות וקטנות, הפרושות בכל מרחבי-הארץ, המספקות חלב למחלבות 
 ON LINE אמת  בזמן  מיידי  דיווח  המאפשרים  יד  כף  במחשבי  צויידו  הכשרות  מפקחי  תנובה. 
למשרד הרב של תנובה. מערכת הדיווח החדישה, שפותחה בלעדית עבור תנובה, מחזקת ומשדרגת 
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את אפשרויות פיקוח הכשרות והבקרה על פעילותם השוטפת והיום-יומית של משגיחי הכשרות. 

ההערכות לפסח היא לא רק בתחום הייצור ובמחלבות. היא כוללת גם את הפיקוח הפרטני ברפתות 
ומכוני החליבה המספקות את החלב. במסגרת ההערכות מוחלפות מערכות הסינון והפילטרים 
במכוני החליבה וזאת כדי למנוע תערובת חמץ בחלב שנחלב. כמו-כן מוחלף הרכב המזון ברפתות 
וכולו מבוסס על תחמיצי חיטה במקום תחמיצי תירס וקיטניות אחרות, או חיטה שנקצרה בשלב 
מוקדם לפני הופעת הגרעינים. משגיחי כשרות מטעם תנובה מפקחים על קציר השיבולת בשדות 

ברחבי הארץ, לצורך ייצור מזונות כשרים לפסח.

קבצי "בנתיב החלב"
בד״צ ועדת מהדרין יזמה הופעתו של קובץ הלכתי "בנתיב החלב" - סוגיות הלכתיות בתעשיית 
החלב. בשבעת הקבצים שהופיעו עד עתה קובצו מאמרים, על מיגוון הנושאים ההלכתיים, שנידונו 
וכן הרצאות ושיעורים הלכתיים שנישאו בכינוסים ההלכתיים. המאמרים  בבד״צ ועדת מהדרין 
נכרים,  ולחלב  שבת  לחלב  הנוגעות  בשאלות  ניתוחים,  שעברו  בהמות  כשרות  בשאלת  עוסקים 
בדרכי ההשגחה וההכשרה ועוד. בקובץ ה פורסם מפתח מפורט של המאמרים והמחברים. "בנתיב 
החלב" מהווה צוהר המאפשר לציבור המתעניין ללמוד על תעשיית החלב ועל כשרות החלב בכלל, 

ועל פעילות בד״צ ועדת המהדרין של תנובה בפרט. 
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כינוסי הכשרות השנתיים 
תנובה יזמה קיומו של כינוס שנתי המוקדש מדי שנה, למכלול היבטים הלכתיים בכשרות החלב. 
הכינוס המתקיים בתחילת חודש ניסן, זו השנה השביעית, הפך לבמה תורנית חשובה בה מתלבנים 
העוסקים  ומורי-הוראה  רבנים  ובהם  תורה  אישי  מאות  הפרק.  על  העומדים  הלכתיים  נושאים 
וחברי  ראשי   - המרצים  ברשימת  בכינוסים.  משתתפים  כשרות,  ובמערכות  ברבנויות  בכשרות 
בד"צ ועדת מהדרין, הרבנים הראשיים לישראל, פוסקים ומורי הוראה מן השורה, אורחים מחו"ל 
"בנתיב החלב". במסגרת  ומומחים בתחומם. ההרצאות המושמעות בכינוס מתפרסמות בקבצי 
החלב  כשרות  בענייני  שאלות  להציג  הרחב  ולציבור  למשתתפים  האפשרות  ניתנת  הכינוסים 
לחברי בד״צ ועדת מהדרין. הרבנים מתייחסים לשאלות ועונים עליהם במושב מיוחד המתקיים 

במסגרת הכינוס.

הגרי״מ שטרן יו״ר בד״צ ועדת מהדרין

שולחן הנשיאות בכנס הכשרות השישי: מימין לשמאל: הגר״א הורביץ, הגר״מ גרוס, רב תנובה 
הרב זאב וייטמן, הגר״ד לנדאו, הגר״ע אדרעי, הרב יוסף מרדכי זילבר.

הגר״מ גרוס יו״ר בד״צ ועדת מהדרין


