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חברי בד״צ וועדת מהדרין

הגאון רבי מרדכי גרוס, יו"ר בד"צ וועדת מהדרין
יו"ר בד"צ וועדת מהדרין מאז ייסודו. תלמידם המובהק של הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך 
זצ"ל והגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל. נמנה על באי ביתו הקרובים של הגאון הגדול רבי 
יוסף שלום אלישיב זצוק“ל. יצק מים על ידי ראש ישיבת פונוביז' בעל "אבי עזרי", 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. מכהן כיו"ר בד"צ וועדת מהדרין מאז ייסודה.

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

הגאון רבי עמרם אדרעי, חבר בד"צ וועדת מהדרין
מומחה בענייני כשרות, מחברם של ספרים הלכתיים במגוון נושאי כשרות,  שחיטה, פסח ותעשיית 
המזון. כיהן כיועצו לענייני כשרות של הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל, בהיותו הרב הראשי לישראל. 
ראש צוות שוחטים מטעם הרבנות הראשית. 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 ג' חלקים; כשרות המשקאות; הכשר כלים; כשרות לפסח; המטבח 

הכשר- מדריך לכשרות המזון ועוד. הצטרף לבד"צ וועדת מהדרין שנים אחדות אחרי ייסודה.

הגאון רבי אברהם יהושע הורוויץ, חבר בד"צ וועדת מהדרין
חבר בד"צ חוג חתם סופר בני ברק; שימש דומ"ץ קהל "מחזיקי הדת" בעלזא 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 כדיין 
בהרכבים העוסקים בדיני ממונות, כשרות ועוד. התמחה בהסדרי כשרות במפעלים גדולים לייצור 
וחומרי גלם בעולם. נמנה על רבני בד״צ חוג חתם סופר, בני ברק. הצטרף לבד"צ וועדת מהדרין 

שנים אחדות אחרי ייסודה.

הגאון רבי דוב לנדאו, חבר בד"צ וועדת מהדרין
מומחה ובר-סמכא במכלול נושאי כשרות, שחיטה ותעשיית המזון, בארץ ובעולם. פירסם בבמות 
תורניות וכתבי עת מאות מאמרים ובירורים הלכתיים בנושאים אקטואליים שונים. מחבר ספרים 
שיעורים  להשמיע  מוזמן  בארץ.  התלויות  ומצוות  בכשרות  העוסקים  נושאים  ובהם  הלכתיים 
תורניים בענייני כשרות בכינוסי רבנים.  יועץ כשרות  לוועדות כשרות ובעבר רב פוסק של מחלקת 
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ירושלים.  גור, הר-נוף,  גור. רב דחסידי  היבוא ברבנות הראשית לישראל. ר“מ בישיבות דחסידי 
חבר פעיל בבד"צ וועדת מהדרין מאז ייסודה.

הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא, חבר בד"צ וועדת מהדרין
חבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא, רב המכשיר במערכת הכשרות בד"צ מחזיקי הדת ;דומ"צ דקהל 
מחזיקי הדת קריית גת. שימש כעשרים שנה דיין ומו"צ  בקהילת בעלזא בציריך וכשבע שנים אב"ד  
קהילת מחזיקי תורה באמסטרדם. בעל נסיון רב ומוניטין בתחום הכשרות במפעלי מזון גדולים 
באירופה, שעמדו תחת השגחתו. מזה עשרים שנה מפקח מטעם תנובה על הכשרות במפעלי מזון 
באירופה. מחבר סידרת הספרים "פלאות עדותיך" שו"ת בהלכה, סוגיות על מסכת יומא, ו"פני 

אלי וחנני" על סדר התפילה. הצטרף כחבר מן המניין לבד"צ וועדת מהדרין.

הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ בד"צ וועדת מהדרין לחומרי גלם
מגדולי המומחים בתחום כשרותם של חומרי גלם לתעשיית המזון – בכלל, וענף החלב – בפרט. 
העוסקים במחקר ופיתוח המוצרים רואים בן 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 
בו  והכשרות במפעלים רבים ברחבי העולם. מערכות כשרות מכל העולם מרבים להוועץ  הייצור 
בענייני כשרות. מפרסם מאמרים רבים בבמות תורניות חשובות בנושאי כשרות וייצור מוצרי מזון. 

פעיל בבד"צ וועדת מהדרין מאז ייסודו.

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

בבד"צ וועדת מהדרין מאז הייסוד
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בפתח נתיב החלב

המבוא לקובץ התורני המונח לפניכם נכתב על אדמת ניכר, באחת מארצות אפריקה, בתום יום 
עבודה ארוך  בו עסקתי יחד עם הרב אברהם שלזינגר מפקח בד"ץ ועדת מהדרין בבדיקת תות 
בד"צ  בהשגחת  ליוגורט  המגיע  שדה  שהתות  להבטיח  כדי  נעשות  המדוקדקות  הבדיקות  שדה. 

ועדת מהדרין יהיה נקי מחשש חרקים וניתן יהיה להגדירו כמהדרין לכל הדעות.

אמנם, יש שיאמרו, שלחרקים זעירים כל כך, שבקושי ניתן לזהותם כחרקים אפילו בעזרת זכוכית 
מגדלת המגדילה פי עשרים - אין דין בריה שאיננה בטילה מחמת חשיבותה וממילא הם בטלים 
זעיר )מדובר על חרקים  ניתן להתחייב על אכילת חרקים בגודל כה  בתערובת, וספק אם בכלל 
שכדי להגיע לגרם אחד יש צורך ב25,000 חרקים!!!(, ולמרות זאת, בד"צ ועדת מהדרין ותנובה 
משקיעים ממון רב, נוסעים למרחקים ומשקיעים עבודה רבה ומאומצת כדי להבטיח שהתות שדה 
המשמש למוצרי בד"ץ ועדת מהדרין יהיה נקי לחלוטין, כדי שנוכל בלב שקט להגדיר את המוצרים 

לא רק ככשרים אלא ככשרים למהדרין מן המהדרין.

כך בתות שדה וכך בכל חומר גלם הנכנס למוצרי בד"צ ועדת מהדרין. אין ויתורים, אין הנחות ואין 
עיגולי פינות. הרבנים חברי בד"צ ועדת מהדרין, כמו גם כל צוות הכשרות העובד מטעמם בארץ 
ולא  וב"ה הם לא מתעייפים  גודל האחריות המונח על כתפיהם,  ובכל רחבי העולם, מבינים את 

מוותרים, גם כאשר נפגשים לא פעם עם גורמי כשרות שאימצו גישה הלכתית אחרת. 

ועדת  של  עצמאותה  את  להדגיש  כדי  שנה.   עשרה  כשמונה  לפני  הוקמה  תנובה  מהדרין  ועדת 
מהדרין ואת אופן עבודתה נוסף התואר בד"צ ועדת מהדרין. בד"צ ועדת מהדרין - כשמו כן הוא: 
גוף הלכתי, עצמאי לחלוטין, שבו חברים רבנים גדולי-תורה ומומחים בתחומי הכשרות, המתכנס 
לישיבות קבועות ומסודרות, שבהן מועלות בשקיפות מלאה שאלות כשרות הנוגעות לייצור מוצרי 
חלב בכשרות מהודרת. בד"צ ועדת מהדרין הוא זה שמנחה ומתווה את מדיניות הכשרות במוצרי 
ייצור,  קווי  של  הכשרות  לנושא  גם  כמו  הגולמי,  החלב  לכשרות  גם  וכמובן  תנובה  של  המהדרין 
נושאים של שמירת שבת וימים טובים ועוד, ועוד. בישיבות אלו, אחרי דיונים הלכתיים מסודרים 
תנובה  פועלת  פיהן  שעל  וההנחיות  מהדרין  ועדת  בד"צ  של  המדיניות  קווי  נקבעים  ומעמיקים, 

ומערכת הכשרות שלה שמחוייבת להבטיח שההחלטות הללו יישומו במלואן ללא כל חריגות.

כבר כתבתי ואמרתי לא פעם שרמתה של מערכת כשרות נקבעת על פי מידת הצלחתה לדאוג 
שכל ההנחיות של מערכת הכשרות, כמו גם ההצהרות של מערכת הכשרות כלפי ציבור הצרכנים, 
מיושמים הלכה למעשה. ב"ה בבד"צ ועדת מהדרין יכולים להיות גאים בכך שהפער בין ההנחיות 
ההלכתיות למה שקורה בשטח הינו מצומצם ביותר אם בכלל קיים, ועל כך גאוותנו ובכך ייחודנו.

ההקפדות, ההידורים וההשקעה הרבה של בד"צ ועדת מהדרין וצוות הכשרות לא ידועים מספיק 
בקרב הציבור הרחב, ויש אף מי שאינם יודעים להעריך את יתרונות בד"צ ועדת מהדרין, ולעתים אף 
אינם נותנים לכך את המשקל הראוי. כך למשל, יש עדיין מי שלא מפנימים ומקבלים, שהשימוש 
שעושה מערכת הכשרות והמשגיחים של בד"צ ועדת מהדרין במצלמות, לצד השגחה אנושית, הינו 
הידור שמביא לשיפור ההשגחה עשרת מונים מעל להשגחה שאינה נעזרת במצלמות. כמובן, יש 
נפיק את היתרונות  כדי שאכן  יותר.  אינן מתכון להשגחה מהודרת  לדעת, שמצלמות כשלעצמן 
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הענקיים שיש בשימוש במצלמות יש צורך בהשקעה גדולה של מערכות מתקדמות וידע מקצועי 
היכן יש להציב את המצלמות, ואיך לדאוג לגיבוי במקרים של בעיות תקשורת או תקלות אחרות. 
כמו-כן, יש צורך בהכרת מערכות החליבה על בורין ובהכרת הצוות כדי שהצפייה במצלמות תהיה 
החומר  ובתחקור  במצלמות  בצפייה  שמשקיע  מסור  צוות  צריך  לכל  מעל  ואפקטיבית.  יעילה 

המתועד באמצעותן.

כמו-כן, לא הכל מבינים את ההידור הגדול והמשמעותי שבפיקוח שיש למערכת הכשרות של תנובה 
על ניתוחי הפרות - פיקוח שמבטיח חלב כשר למהדרין ללא חשש טריפות. שיתוף הפעולה שיש 
כיום בין צוות הכשרות המקצועי של תנובה ובין הרופאים הווטרינריים הביא למהפכה בכשרות 
העלולים  ניתוחים  לחלוטין   כמעט  צומצמו  שבו  למצב  הגענו  שנים  רבת  עבודה  בזכות  החלב. 
לרופאים  מאפשר  למשגיחים  הרופאים  בין  שיש  המצויין  הפעולה  שיתוף  הבהמה.  את  להטריף 
לבצע ניתוחים, ועם זאת לעשות אותם באופן שאינו מטריף ומביא לכך שהחשש של חלב מפרות 
טריפות שוב כמעט ואינו קיים במערכת הכשרות של תנובה. גם על כך גאוותנו וייחודנו שהבאנו 

לשיפור כשרותי משמעותי ביותר בענף החלב.

הרחבת ייצור חלב מהדרין גם ברפתות שאינן בבעלות שומרי מצוות, הביאה  לחיזוק שמירת השבת 
ברפתות החלב בארץ. דרישות בד"צ וועדת מהדרין הביאו לכך שרפתות רבות הצטרפו לחליבה 
בשבת ע"י גוי באופן המותר לכתחילה. במקומות רבים נשמרת השבת גם בכל הנוגע להכנת המזון 
לפרות ולחלוקתו לפרות. ניתן לומר בביטחון, שדרישות הצרכנים למוצרים בכשרות מהדרין תרמו 

תרומה משמעותית לחיזוק שמירת השבת בכלל, ובייחוד בענף החלב.

על הידורים נוספים ומשמעותיים הנוהגים בבד"צ וועדת מהדרין ניתן לקרוא בקבצים הקודמים 
לכשרות  הנוגעים  הרבים  להידורים  הנוגע  בכל  בעיקר  המוקדש  זה  ובקובץ  החלב"  "בנתיב  של 
נושא מכירת החמץ בתנובה,  הפעילות המרשימה בכל הנוגע להחלפת מזון  לפסח כמו למשל,  
הפרות לפסח, וההשגחה על סינון החלב במערכות סינון עדינות לצורך ייצור מוצרים כשרים לפסח, 

הקובץ שלפניכם מרכז מכל קבצי בנתיב החלב שיצאו עד היום, נושאים ותשובות בענייני פסח, 
מעדכן את הטעון עדכון ומוסיף עניינים ותשובות נוספות במגוון נושאים הקשורים לפסח. רוב 
המאמרים נכתבו ע"י הרבנים חברי בד"צ ועדת מהדרין וחלקם ע"י רבנים אורחים, מומחים שהרצו 
בכינוסים הקודמים ודבריהם שוכתבו למאמרים. כמו"כ, ריכזנו בקובץ זה תשובות של הרבנים, 
חברי בד"צ ועדת מהדרין ותשובות שלי כרב תנובה למדגם של שאלות בתחומים שונים ומגוונים 

שעלו בכינוסים הקודמים ושחשבנו שמדובר בשאלות שמעניינות גם רבים אחרים.

עיון מהנה ומועיל.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות 

זאב וייטמן, רב תנובה 

אדר ב' ה'תשע"ט
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המזון ברפתות בפסח*

ראשי פרקים:

א. זה וזה גורם

ב. פנים חדשות

ג. הרכב מזון הפרה

א. זה וזה גורם
ראשית נדון בשאלת כשרות חלב מבהמה האוכלת חמץ בפסח. 

מכיוון שכפי שנראה להלן מזון הפרות מורכב מכמה גורמים שרק חלקם עלולים להחמיץ, ומכיוון 
שגם כאשר מנת הפרות הרגילה מכילה חמץ הפרה לא יכולה להתקיים רק ע"י מזון החמץ, יש את 
ההיתר של זה וזה גורם. להלכה קיימא לן שכשיש שני גורמים, גורם של איסור וגורם של היתר, 
למשל שאור של תרומה ושאור של חולין שהחמיצו את העיסה - העיסה מותרת, מכיוון שזה וזה 
גורם- מותר. כך עולה מהסוגיות בע"ז דף מ"ט ובפסחים דף כ"ו, וכך גם מוסכם להלכה ע"י כל 

הפוסקים. 

גורם, מכיוון שהחלב של הבהמה  וזה  זה  פה  יש  הייתה אוכלת רק חמץ  גם אם הפרה  ולכאורה, 
נוצר משני גורמים - מזון הפרה וגוף הפרה המייצר את החלב. ואם אמנם כך, הרי שגם אם היא לא 

אוכלת דברים המותרים, צריך להיות נחשב לזה וזה גורם. 

אלא שייתכן והדבר תלוי במחלוקת רש"י ותוס' בע"ז בסוגיית זה וזה גורם. שיטת התוס' )מח, ב( 
היא, שאם יש צל של ע"ז ונוטעים שם באדמה ובזבל של היתר - הדבר לא נחשב לזה וזה גורם - 
אמנם יש גורם איסור של צל האשרה המסייע לגידול ויש גם גורם של היתר שהוא האדמה והזבל 
- אך מכיוון שמדובר בגורמים שונים שכל אחד תורם תרומה שונה לגידול, הדבר לא נחשב לזה וזה 
גורם שמותר, וזה וזה גורם שמותר זה רק ששני הגורמים עושים ביחד את אותה פעולה כמו שאור 

שחלקו תרומה וחלקו חולין, ששניהם גורמים יחד לחמץ את העיסה. 

לעומת זאת, דעת רש"י היא שגם בכהאי גוונא יש היתר של זה וזה גורם. אם כך, לפי התוס' במקרה 
שהפרה תאכל רק חמץ אכן אין היתר של זה וזה גורם, כי אע"פ שהבהמה גם היא תורמת תרומה 
משמעותית ליצירת החלב, ברור שזה גורם שונה מאשר החמץ שהיא אוכלת וממילא לא חשיב זה 

וזה גורם, אך לפי שיטת רש"י גם אם הפרה תאכל רק חמץ יהיה ההיתר של זה וזה גורם.

להלכה נראה דקיימא לן שלא כדעת התוס', שהרי נפסק בשו"ע ביורה דעה בהלכות ע"ז בסימן 

הרב מרדכי גרוס
יושב ראש בד״צ וועדת מהדרין

"לעילוי  ע"י הרב:  בניסן תשע"ג. השיעור הוקדש  *.  הדברים שוכתבו מתוך הרצאה שניתנה בכנס כשרות החלב שנערך 
נשמתו הטהורה של מרן מורי ורבי ר' יוסף שלום אלישיב זצ"ל, שמתחילת ייסוד וועדת מהדרין עמדנו איתו בקשר והוא 
הנחה על כל פרט ופרט. אני לא אומר את זה כלשון משל, אלא כפשוטו. מההתחלה דיברנו איתו בכל פרט ופרט וכך 
בהמשך כל פרט ופרט נחתך על ידו, זכותו יגן על כל כלל ישראל וזכותו יגן שנוכל להמשיך בעזר ה' שהמערכת של תנובה 

תמשיך בהידור הכשרות בשלמות כפי שכך היה רצונו כפי שדיברתי איתו הרבה פעמים". 
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קמ"ב סעיף י"א: "מותר ליטע תחת אשירה ירקות, מפני שצל האשירה )שזה איסור( עם הקרקע 
גורמים" רואים שדעת השו"ע היא ששני גורמים שונים גם נקרא זה וזה גורם שמותר.

לא  זה  אסור,   - ע"ז  בעצי  פת  אפה  הוא  אם  גורם,  וזה  זה  דאמר  למאן  שגם  בשו"ע  שכתוב  ומה 
בגלל שבע"ז זה וזה גורם אסור מכיוון שאיסורה בכלשהו, שאם כך לא היינו מתירים זה וזה גורם 
בפסח כיוון שגם חמץ אסור בכלשהו, אלא הסיבה לכך כפי שכתב שם הש"ך מכיוון שאין זה וזה 
גורם מכיוון שהאבוקה כנגדו, ואז רק חום הבעירה שמחמת העצים גורם לאפיה והתנור לא מסייע 
לכך, אולם במקרה אחר בו האש לא כנגד התבשיל אזי אמרינן זה וזה גורם בגלל שהתנור מסייע 

וכמבואר בפסחים כ"ה ע"ב. 

ואע"פ שבחלב ניתן לומר זה וזה גורם גם במקרה שיש לנו גורם של המזון שכולו חמץ שמחמתו 
נוצר החלב עם גורם הבהמה שמסייעת ליצירת החלב, הרי שכבר כתב המג"א בסימן תמ"ה ס"ק ה 
שבחמץ בפסח לא אמרינן זה וזה גורם מכיוון שההיתר של זה וזה גורם מבוסס על דין ביטול וכפי 
שבאר הר"ן בע"ז, ומכיוון שחמץ בפסח איסורו במשהו ואין דין ביטול - או כפי שכתב הרמב"ם 
דהוי דבר שיש לו מתירין או מכיוון שהחמירו עליו חכמים בגלל שאיסורו בכרת ויש בו בל יראה 

ולא בדלינן מיניה - ממילא גם אין היתר זה וזה גורם. 

ב. פנים חדשות
המג"א או"ח סימן רט"ז מביא בשם רבנו יונה שי"א שהמוסק נוצר מדם שמתקבץ בגרון חיה ובכל 
אופן מתירים לאוכלו משום דהוי פירשא בעלמא ואף על פי שמתחלה היה דם לא חיישינן להא 
הדבש  שדרך  מכיון  מותר  הדבש   - לדבש  איסור  חתיכת  נפלה  שאם  וכמו  אזלינן,  השתא  דבתר 

לחזור הדבר הנופל לתוכו לדבש, ולכן החתיכה הופכת להיות היתר.

ולכאורה אי אזלינן בתר השתא, לכאורה הוא הדין גם בחלב - אמנם נכון שהבהמה אכלה חמץ, 
אבל עכשיו, זה לא חמץ, עכשיו זה חלב ופנים חדשות באו לכאן. ולכאורה מאי שנא מדם שהתקבץ 
גם  ולכאורה  שרי.   - אחר  דבר  להיות  נהפך  הוא  זה  אחרי  אם  ממש,  דם  היה  שהוא  החיה  בגרון 
החולקים על רבנו יונה לגבי מוסק יודו בחלב שהרי הגמרא בבכורות ה' ע"ב אומרת שהחלב מותר 
למרות שמקורו בדם ולמרות שהוא יוצא מן החי דילפינן מהפסוק "ארץ זבת חלב ודבש", שהתורה 
התירה את החלב למרות שהוא יוצא מן החי ולמרות שהוא נוצר מהדם, ואם כן גם החולקים על 

רבינו יונה, נראה שיודו לגבי חלב דשרי. 

ג. הרכב מזון הפרה
המרכיב של החמץ במזון הפרה בכל ימות השנה מגיע ליותר מארבעים אחוז. מזון הפרה מורכב 
ממזון גס וממזון מרוכז. המזון הגס שהוא למעלה מארבעים אחוזים מורכב משחת דגן ומתחמיץ 

חיטה, ששניהם נעשים מחיטה בשלב שהגרעין כבר עלול להחמיץ במגע עם מים. 

המזון המרוכז מורכב מגרעינים של חיטה, של שיפון, של שעורה, של תירס ושל חמניות, וכן מהנותר 
מתעשיות מזון שונות - גפת תירס, בירה, קליפות הדרים ועוד. וכמו"כ, יש תוספות של ויטמינים, 

מינרלים ושמרים. 

אם כן, חלק גדול מרכיבי מזון הפרה עלול להיות חמץ או מחמת גשמים שהרטיבו את הדגן או 
מחמת מים שהוסיפו לתערובת המזון או מחמת רוק וריר הפרה. 

לקראת פסח מכינים מלאי של מזון ללא חשש חמץ. מזון זה יכול להיות מקיטניות - תירס, אפונה, 
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הגיע  לפני שהגרעין  או מדגנים שנקצרו   - וכדומה  לפת, קטניות אחרות, באקיה  חמניות, סויה, 
לשלב בו הוא יכול להחמיץ. בעניין זה נתייעצנו עם מרן הרב אלישיב זצוק"ל שקבע עבורנו מהו 

השלב שלגביו אין חשש חימוץ גם אם יגיע מים לדגן. 

שהקציר  לוודא  לפסח  למספוא  קציר  על  משגיחה  תנובה  של  ההשגחה  מערכת  פסח  לקראת 
מכן  ולאחר  להחמיץ.  שיכול  הגרעין  להופעת  קודם  המוקדם  בשלב  רק  נעשה  לפסח  המאושר 
נעשית הכשרה והשגחה במכוני תערובת בהם מכינים מזון מרוכז ובכל מרכזי המזון שם מכינים 
יכול להעיד על  והבליל לצורך מאכל הבהמות. מדובר במפעלים ענקיים שאני  את התערובות 
ההשגחה ועל המאמץ הגדול שנעשה על מנת לנקותם ולהכשירם מכל חשש חמץ ולסגור את כל 
מחסני החמץ באופן שלא ישתמשו בהם במהלך תקופת ההזנה הכשרה לפסח. הדבר אפשרי רק 

עם הרבה עמל ויגיעה, והרבה סייעתא דשמיא, והעמדת מפקחים טובים ומקצועיים.

נמצינו למדים, שאין צורך לסמוך על היתרים לא של זה וזה גורם ולא על פנים חדשות באו לכאן, 
מכיוון שמערכת ההשגחה דואגת לכך שהפרות לא אוכלות חמץ בפסח, ושמכוני החליבה מוכשרים 

לקראת פסח באופן שנוכל לאכול מוצרי חלב כשרים בפסח ללא חשש.

)בנתיב החלב ה׳, עמ׳ 12(
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תחמיץ חיטה כשר לפסח

ראשי פרקים:
ייצור תחמיץ - רקע כללי א. 

החמצה במי פירות ב. 
תחמיץ שספג מים ג. 

הכנסת מים לבליל בעת האבסת הפרות ד. 
קצירת התבואה לפני הבאת שליש ה. 

ספק ספקא בתחמיץ בפסח ו. 

א. ייצור תחמיץ - רקע כללי
וחלק  וחוקרים,  רבנים  ע״י  ודיונים  במחקרים  בעבר  נדון  לפסח  כשר  חיטה  תחמיץ  ייצור  נושא 

מהדיונים אף הגיעו לשולחנו של הרב י״ש אלישיב שליט״א.

 התחליף לתחמיץ חיטה בפסח הוא תחמיץ תירס. כיום יש בעיה כלכלית לגדל תירס לתחמיץ, 
לאור המחסור הגדול במים. כמו כן יש בעיה ברווחיות של גידול חיטה לתחמיץ שנקצרת כשהיא 

עשב - ללא גרעינים - ויש בזה הפסד כלכלי גדול לענף הפלחה. 

ייצור  נמסר תיאור  “תנובה״,  של  רבה  וייטמן,  זאב  הרב  ביוזמת  תנובה  בפגישה שנערכה במרכז 
תחמיץ חיטה לא כשר לפסח ע״י הח׳ פרץ שורק מחפץ חיים: 

שלב הקציר - בגלל הויכוח בין התזונאים של הפרות המעוניינים ביותר ירק ופחות חומר יבש, לבין 
שעל  לפשרה  מגיעים  יגדל  התבואה  שמשקל  כדי  יותר  מאוחר  לקצור  הפלחה המעוניינים  אנשי 
פיה מתחילים לקצור בערך מאמצע שלב החלב של התבואה עד אמצע שלב הדונג, בהתאם לזנים 

השונים ודרגת השתבלותם. הקציר מסתיים בכל השנים בין 25-20 לאפריל. 

מבחינת הפרות, קציר במצב של 25 אחוז חומר יבש בהחלט מספיק, אלא שלמעשה קוצרים במצב 
של כ- 30 אחוז חומר יבש ומעלה בגלל דרישת אנשי הפלחה. לאחר הקציר מיבשים את התבואה 
על התלמים בין 8 שעות ל- 3 ימים. מתפללים שלא ירד באותה תקופה הרבה גשם, כי אז לא יהיה 

ניתן להיכנס לשדה ולאסוף את הירק.

בשלב האיסוף, התבואה נקצצת ומועברת לבור תחמיץ. שם מהדקים את החומר, כי פעולת החמצת 
התחמיץ נעשית במצב של חוסר חמצן, לכן התחמיץ צריך להיות אנאירובי - ללא חמצן. בסיום 

מילוי הבור והידוקו הוא מכוסה בניילון. במרכזי מזון גדולים התהליך יכול לקחת עד שבועיים. 

בתחמיץ תירס, כיוון שהתחמיץ יבש, מוסיפים מים, בתחמיץ חיטה לא מוסיפים בדרך כלל מים. 
לאחר כשבוע התחמיץ כבר ראוי להאבסה.

 על תיאור זה יש להוסיף, שבבור מתרחש תהליך של החמצה טבעית של החיטה, באמצעות הלחות 
שיוצאת מהחיטה, שהיא זו שמחמיצה את שיבולי החיטה. יש הטוענים כי דווקא מגע של התחמיץ 

במים יביא לריקבון התחמיץ, אבל לא להחמצה, כפי שקורה במגע של מים עם קמח.

הרב מרדכי עמנואל
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השאלה היא: האם ובאיזה תנאים מותר להשתמש בתחמיץ חיטה בפסח?

ב. החמצה במי פירות
האם החמצה בלחות הטבעית של החיטה גורמת לחימוץ?

בפסחים מ,א מצינו מחלוקת אביי ורבא בדין חצבא דאבשינא - כד שמיבשים בתוכו קליות חיטה. 
לדעת אביי, סחיפא שרי - פי׳: אם פי הכד כפוי למטה כדי שיהיו המים הנפלטים ע״י החום זבין 
ויוצאין לחוץ - שרי, וזקיפא - אסור. פי׳: אם הכד עומד זקוף כדרכו, אסור מפני שהמים הנפלטים 
מהתבואה חוזרין ונבלעין. ורבא אמר: זקיפא נמי שרי - מאי טעמא? מי פירות נינהו, ומי פירות 
אינן מחמיצין. הלכה כרבא, כפי שנפסק בשו״ע או״ח תסג,א: “מותר לחרוך שני שיבלים ביחד, ולא 
חיישינן שיצאו מים מאחת לחבירתה, שהם מי פירות ואינן מחמיצין״. אמנם בתוס׳ במנחות נד,א 
כתבו, שרבא סבר כיון דמי פירות אינן מחמיצין חמץ גמור, לא גזור להחמיר, דלמא נפקי מיא מהך 
ובלע אידך, משום דמילתא דלא שכיחא הוא. במגן-אברהם ס״ק ג ובשלחן ערוך הרב הביאו דברי 
התוס׳ להלכה, וכתבו שאף למנהגנו, שמחמירין במי פירות, כיון שאין הדבר מצוי אין חוששין לזה. 
אבל בעל משנה-ברורה התפלא בשער-הציון )שם ס״ק ב( על התוס׳ שכתבו שהוי מילתא דלא 
שכיחא, שהרי החוש מעיד שיוצאים מים מזה לזה, וכן כתב להדיא רש״י; אלא מקילין, כי מי פירות 
אינן מחמיצין. מבואר שלדעת המ״ב מותר לכתחילה לעשות תחמיץ, אף שההחמצה מתרחשת ע״י 
יציאת לחות ומים מהחיטים; ואילו לדעת שו״ע הרב, כיון שברי שיצאו מים, אין להתיר לכתחילה. 

אמנם לגבי מי פירות פסק הרמ״א )תסב,ד; תסג,ב( שאין נוהגים ללוש במי פירות, ואין לשנות 
אם לא בשעת הדחק. וקשה, הרי הרמ״א מודה בסי׳ תסג,א להתיר לכתחילה גם למנהגנו, לחרוך 
שבלים, אף שנבלעים במי פירות. ותירץ הט״ז בס״ק ב, דמה שאנו מחמירין במי פירות, היינו שלא 
לעשות תערובת בידים; אבל אם הוא בא ממילא, שבקינן אדינא דמותר. ונראה שכוונת הט״ז היא, 
שכל שנאסר ע״י המנהג היה שלא ללוש ולערב בידיים קמח במי פירות; אמנם שאר חששות של 
בליעת מי פירות בחיטה לא נהגו להחמיר. ויתכן שטעם החילוק, שנהגו לא ללוש במי פירות מחשש 
שמא יוסיף גם מים למי פירות, ואז תמהר העיסה להחמיץ; אבל בשבלים, שאין נוהגים להשתמש 

במים בקלייתן, אין טעם להחמיר בבליעת מי פירות.

לפי זה, גם למנהג בני אשכנז, אף  שעשיית התחמיץ מתבססת על יציאת הלחות של החיטה, ולחות 
זו נחשבת למי פירות, כיון שאין תהליך ההחמצה של התחמיץ נעשה ע״י לישה או עירוב קמח במי 
פירות, מותר לכתחילה שימוש בתחמיץ בפסח. אמנם לדעת המג״א ושו״ע הרב, במקום שוודאי 

שתצא לחות מהחיטים, הרי זה בכלל החומרא שלא להשתמש במי פירות.

ג. תחמיץ שספג מים
האם מגע מים, גשם או רטיבות אחרת בשבולים תגרום לחימוץ של התחמיץ?

בשו״ע תסז,ד כתב: “שנה שרבו הגשמים וירדו על ערמות שבשדות, עד שהיו מקצת מהשבולים 
השו״ע  דברי  מקור  שנה.״  אותה  של  חיטים  לסתם  חוששים  אין  צמחים,  מעלים  הערמות  שעל 

בתשובת הרשב״א סי׳ קב. 

הט״ז בס״ק ה מציין, שהשו״ע סותר למש״כ הרמ״א בסעיף ב, שדגן שירד עליו גשם בכל מקרה 
אסור לאוכלו בפסח, ובשו״ע משמע שמותר.

באחרונים דנו, האם כוונת הרשב״א והשו״ע היא להתיר את הדגן שבערמה עצמה; או כל כוונתם 
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היא להתיר את רוב החיטה שמגיעה לטחנת הקמח לצורך אפיית מצות, ואז אין צריך לחשוש שמא 
מקורו מאותם ערמות שנרטבו. אבל אם ידוע שהערמה נרטבה, אין להשתמש בחיטים לצורך מצה 

לפסח. 

בשו״ת יד-הלוי סי׳ צה צידד הגרי״ד במברגר, שכוונת השו״ע היא שאין לחוש בסתם חיטים של 
אותה שנה, כיון דרובא להיתרא; אבל מה שהתיר הרשב״א את הערמות עצמן - לא העתיק השו״ע, 

ובזה נסתלקה קושיית הט״ז הנ״ל.

אמנם הגאון ר׳ יעקב עטלינגר בשו״ת בניין ציון החדשות סי׳ ה, דחה את דברי הגריד״ב, ופירש 
שיש להתיר גם את הערמה עצמה. וביאר, שיש לחלק בין חיטים שנדושו והוסרה מהם הקליפה, שהן 
קלות להחמיץ, לבין שבולים שהגרעין עטוף בשיבולת, שבקושי מחמיץ. וי״ל, שהרמ״א שהחמיר 
את  לבדוק  שיש  מזהיר,  בנין-ציון  בעל  אמנם  בשיבולים.  שהקל  והשו״ע  קלופות,  בחיטים  דיבר 

החיטים; ואם ניכר שהם החמיצו, הרי הן אסורות בפסח.

רואה בחיטים  “ומ״מ אם  ערימה מותרת,  כבנין-ציון, שאף אותה  פירש  טו  במשנה-ברורה ס״ק 
שהובא לפניו שיש בהם מצומחים, גם המחבר מודה שצריך לבדוק אם יש שישים כנגדם.״ ובשער-

הציון ס״ק כד כתב לתרץ את קושיית הט״ז - שכיון שמדובר בערמות שמכוסות בשיבולים וקשין, 
השכבות העליונות של הגדיש הרי הם כגג וכיסוי, וניכר שלא ירדו מים לאמצעית הגדיש.

“ואני  וז״ל:  דין הרשב״א  על  הקשה  ע״ג,  לד  דף  סי׳ תסז,  פסח  בספר ראש-יוסף הלכות  אמנם 
אומר, שאם ירדו גשמים רבים זו אחר זו, איכא למיחש אפילו לבטן הערימה, כי המים ניגרים. ועוד, 
שדרך הוא לימשך מעט מעט לילך לבטן הערימה, והמים ניגרים.״ ועוד הקשה, שהרי אם נכנסו 
מים, כיון שהוא - הגדיש - קשור וחבוש, מתעכבים שם המים ומתחמץ, כי כן דרך הדבר שהוא 
חבוש ושרוי במים, שהוא מתחמם ובודאי יחמיצו. לדעת בעל ראש-יוסף, יש להחמיר בכל כניסת 

מים לערימה, וצ״ע.

והוא שמא כאשר  הגרי״ש אלישיב שליט״א, שחשש לחשש אחר,  נ״י הביא בשם  זקס  ר׳ משה 
את  בבור  כשנתנו  מיד  כן  ועל  בבור,  מים  שלולית  היתה  התחמיץ,  לבור  השיבולים  את  הכניסו 
השיבולים הם החמיצו. חשש חמץ זה הובא בשו״ע תסז, ו-ז, וכן הובא בשערי-תשובה שם ס״ק 
יב בשם שו״ת מעיל-צדקה, שכשחיטים לחים מחוברים לקרקע והחיטים משוקעים במים, נחשב 
שהחיטים נמצאים בתוך כלי מלא מים, ויש לחשוש שהחמיצו. אמנם במ״ב ס״ק טז כתב בשם 
שיירי כנסת הגדולה, הלכה למעשה, שהתיר לקנות חיטים לפסח, אף שהיו נעצרים בבורות, כל 
שלא ראינו בהם שינוי במראיתן ואינן לחות. ומשמע, שבדיעבד אין צריך לחשוש שמא היה מים 

בבור. 

 מהי הבדיקה בשבולים להבחין האם החמיצו? אם רואים תחילת נביטה, הרי זה מוכיח שהגרעין 
החמיץ. וכ״כ  המ״ב, שבשיבולים מצומחים הוי חשש חמץ. למעשה יוצא, שאין צורך לחשוש שמא 
ויבאש מעודף מים, כי  השיבולים שבתחמיץ החמיצו, מה גם שסביר להניח שהתחמיץ יתקלקל 

הגשם מזיק לתהליך ההחמצה.  

לאור זאת, התחמיץ עצמו אינו חמץ, ומותר לכאורה להשתמש בו בפסח.

שאלה נוספת היתה: מדוע אין לחשוש לטל היורד על התבואה שהוא מחמיץ אותה. הגרש״ה ווזנר 
הביא משדי-חמד )חלק ח מערכת חמץ ומצה סימן ה, כא(, שטל אינו מחמיץ אם אינו שוהה הרבה, 
וראה בשו״ת  יש לדבר, הרי מפורש בשו״ע תסו,ה שהטל מחמיץ?  ויש שתמהו על כך: מה טעם 
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מעיל-צדקה, שהעיר שלא מצינו מי מהפוסקים שיחשוש להחמצת התבואה כתוצאה מירידת טל 
כשהיא מחוברת. יתכן שבעל מעיל-צדקה מצרף מה שכתב בתחילת דבריו, וסובר שכל שלא נשרו 

החיטים בתוך הטל ממש, אין לחשוש לחימוץ. 

ד. הכנסת מים לבליל בעת האבסת הפרות
אמנם מתברר שבעת הכנת הבליל לבהמות, מכניסים לעגלה מערבלת את התחמיץ, ומוסיפים לו 
עוד רכיבי מזון אחרים; וכן מוסיפים מים כדי להקל על הפרות את לעיסת המזון ועיכולו. לכאורה, 

הוספה זו של מים לבליל עלולה להחמיץ את השיבולים שבתחמיץ בפסח עצמו.

חשש נוסף הוא, שמא רוק הבהמה מחמיץ את התבואה, כפי שמצינו בסי׳ תסו,ב: “הנותן שעורים 
לבהמתו ומצא בהם ריר, צריך לבערם.״ לפי זה יש לחשוש שהרוק יחמיץ את התחמיץ. 

ה. קצירת התבואה לפני הבאת שליש
 האם קצירת התבואה לפני הבאת שליש מועילה למניעת חימוץ?

לאור המצב, שהרפתנים מוסיפים מים לבליל בפסח, יש לבדוק אפשרות שתחמיץ החיטה יעשה 
מחיטה שלא תחמיץ, גם אם יוסיפו לה מים.

בגמרא פסחים מב,ב נאמר שעמילן של טבחים הוא חמץ נוקשה, וביאר הערוך שני פירושים: 

א. פת שנעשית לשאיבת הזוהמא מהתבשיל, וכן גירסת ר׳ חננאל. 

ב. פירוש הירושלמי: תבואה שלא הביאה שליש ונכתשה.

לפי פירוש הירושלמי משמע שתבואה שלא הביאה שליש עלולה להחמיץ, רק אם היא נכתשת, 
אבל סתם שיבולים שלא הביאו שליש לכאורה אינן מחמיצות.

ובגירסא בגמרא שלנו )וכן גירסת הרמב״ם והמאירי( נאמרו שני הפירושים ביחד: שעושים פת 
לשאוב הזוהמא מתבואה שלא הביאה שליש. וגירסא זו קשה, שהרי לפני הבאת שליש אין אפשרות 
זו פת? הרמב״ם ביאר בפיהמ״ש, שמייבשים  יאפו מתבואה  כיצד  וא״כ  להוציא מהגרעין קמח, 

תחילה את הגרעין, ואח״כ טוחנים אותו ועושים פת קטנה לשאוב הזוהמא.   

אמנם שמעתי בשם הגרי״ש אלישיב שליט״א, שגם בתבואה שלא הביאה שליש יש חשש חימוץ, 
לבין  ונתכתש  שנתייבש  גרעין  בין  חילק  לא  שהרב  הבנתי,  מהשומעים  דלעיל.  במקורות  כאמור 
גרעין רך בשיבולת כמות שהוא. וכן נראה בשו״ת מעיל-צדקה דף פ ע״ב, שחילק בין תבואה לחה 
מחוברת לקרקע לבין חיטה לחה תלושה, ומשמע מדבריו שחיטה לחה - כשהיא תלושה, מחמיצה.   

בזמנו היתה הצעה של המכון לחקר החקלאות לקצור לתחמיץ לפני הבאת שליש, ונאמר שסמכו 
על דעת החזון-איש, שחיטה לפני הבאת שליש דינה כירק )לגבי דיני שמיטה ותרו״מ(, וא״כ גם 
השיבולת נחשבת כירק, ואין ירק מחמיץ. הצעה זו נדחתה מדברי הגמרא והפוסקים, ששייך חימוץ 
בין תרו״מ לחמץ במקומה עומדת. מצאתי במאמר  לפני הבאת שליש; אך הקושיא מה ההבדל 
הלכתי שפירסם החזון-איש בשנת תרצ״ב, בבטאון התורני “כנסת ישראל״ )נדפס מחדש בדרך-

טומאת  כמו  הוא  אוכלא  לאו  ממנו  פחות  בוסר,  דשיעורו  “והכי  שכתב:  שצא(  עמ׳  ח״ג  אמונה 
אוכלין, ובכלל זה איסור חמץ וחיוב חלה פחות מבוסר לאו אוכלא.״ מבואר בחזון-איש, שתבואה 

פחות משליש שמחמיצה - היינו תבואה שהגיעה לפחות לשלב בוסר.
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בנתיב החלב  ח

הרע״ב:  וביאר  מים״,  משהביא   - “הבוסר  מ״ח:  פ״ד  שביעית  במשנה  שנינו  הבוסר?  שלב  מהו 
“שסוחטו ויוצא ממנו משקה.״ כדי להבין מהו שלב הבוסר בשיבולים, נביא מדברי ד״ר אפרים 
צוקרמן, מרכז ארצי למזון, כפי שנאמרו בישיבה שנערכה במרכז תנובה, בנושא: הכנת תחמיצים 
כשרים לפסח. ד״ר צוקרמן מסר, ששלבי הגידול של החיטה הם כדלהלן )בסוגריים - פרק הזמן 

של כל שלב(: 

שליפה - השתבלות: יציאת השיבולת )7-3 ימים(
הפריה - )3-2 ימים(
חנטה - )3-2 ימים(  

התארכות הגרגירים והתמלאות נוזל - )7 ימים( 
הבשלת חלב -  הפיכת הסוכרים לעמילנים )שבוע(

הבשלת דונג - )7 ימים( 
הבשלה מלאה - )שבוע( 

יבוש - )6 שבועות(

ע״פ נתונים אלו נראה ששלב הבוסר הינו בסיום שלב 4; שלב החלב הוא השלב של “לפני הבאת 
שליש״. לפי דעת החזון-איש יוצא, שכל שלא יוצא מהגרגרים נוזל, הרי אין חשש חימוץ בשיבולים; 

ואף אם יבואו במגע עם מים, לא יחמיצו.

אמנם ברפתות תנובה - כדי לצאת מידי כל חשש, נהגו בשנים האחרונות לקצור את התבואה כבר 
בשלב הראשון של יציאת השיבולת, לפני שתגיע לשלב שליש גידול של התפרחת. הוראה זו צריכה 
עיון: שהרי אם תאמר ששלב שליש גידול של המשנה מתייחס לפרק הזמן של יציאת השיבולת, אם 
כן גם לפני שהגיעה השיבולת לגודל של שליש מגודלה היא אסורה. היו כאלה שהקשו על היישום 
בראשונה  מתרחשת  התבואה  והבשלת  בשדה,  אחידה  הבשלה  אין  שהרי  זו,  הוראה  של  המעשי 
בשיבולים שבשולי השדה, ורק אח״כ בשיבולים שבמרכז השדה, ואם כן אימתי יקצרו? גם מסתבר 
שבשלב זה בכלל לא שייך לדבר על חימוץ כל שהוא, כי השיבולת ריקה לחלוטין, ורק לאחר הפריחה 

והחנטה מתחילה השיבולת לאט לאט להתמלא בנוזל. 

ו. ספק ספקא בתחמיץ בפסח 
לעיל הנחנו כדבר ברור, שהוספת מים לתחמיץ תגרום להפיכתו לחמץ. אמנם יש לדון מצד שתי 

ספקות.

חמצן,  של  בחסרון  דווקא  הפועלים  מיוחדים  חיידקים  ע״י  התחמיץ  שנעשה  לאחר  א׳:  ספק 
נסתיימה הפעולה הכימית בתבואה. במצב זה לכאורה, גם אם יחדרו מים לתחמיץ, אין הם גורמים 
להחמצה, אלא לרקבון )סירחון(. ולכן אין לחשוש לחימוץ לאחר סיום התחמיץ, דהיינו, פעולה 
ופעולת  אויר  ויש בתוכן  כן בערמות שבשדות שאינן מהודקות,  )מה שאין  ללא חמצן  שנעשתה 
גשם  חודר  שאם  לנו,  נאמר  הרפתנים  אחד  אצל  בבירור  מתרחשת(.  אינה  תחמיץ  של  ההחמצה 
לתוך התחמיץ, בדרך כלל חודר גם אויר - דבר הגורם לרקבונו של התחמיץ. לא מצאנו מקור לכך, 
שלאחר עשיית התחמיץ לא מתרחשת יותר החמצת חמץ, אך המציאות הנראית לעינינו נחשבת 

לפחות כספק, שמא אין חימוץ לאחר הכנת התחמיץ.

ספק ב׳: כאשר עשיית התחמיץ נעשה בשיבולים לפני הבאת שליש, והבאת שליש של גרעין חיטה 
נמדדת ע״פ משקל של שליש החומר היבש שצפוי להיות בגרעין, או על פי שליש איכות הבישול 
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הרב מרדכי עמנואל    

- ויתכן שהכוונה לשליש מאחוז החלבון הסופי המצוי בגרעין. שליש זה הינו רק בשלב הדונג, ורק 
בשלב הדונג ניתן להוציא קמח כל שהוא לאחר יבוש הגרעין, בעוד שבשלב החלב אין אפשרות 
לייצור קמח. הרמב״ם בפירוש המשניות פסחים פ״ג מ״א כתב, שעמילן של טבחין הוא שלוקחים 
חיטים שעדיין לא נגמר בישולן, ומיבשים אותם וטוחנין אותם ולשין אותן, ועושים מהן ככרות 
קטנות. את דברי הרמב״ם, הבנויים למעשה על דברי הירושלמי שם, אפשר לפרש, שדווקא באופן 
שייבשו את התבואה ועשאוה לקמח שייך חימוץ בתבואה לפני הבאת שליש. לפי צד זה לא שייך 
חימוץ בתבואה לפני שהביאה שליש. אך ניתן לבאר, שהרמב״ם רק מפרש מהו סדר הכנת עמילן 

של טבחין, ואינו מתכוון לומר שללא יבוש וטחינה אין השיבולת נעשית חמץ. 

לאור זאת אולי יש כאן ספק ספיקא, האם יש חשש חמץ בתחמיץ שבא במגע עם מים: ספק האם 
תבואה לחה שלא יובשה לגמרי כשהיא לפני הבאת שליש, ולא ניתן להוציא ממנה קמח  - מחמיצה; 

ואת״ל שכן, ספק האם מגע מים בתחמיץ גורם לתבואת התחמיץ להחמיץ. 

אמנם ספק ספיקא זה אינו מתיר להוסיף בידים מים לתחמיץ, ראה רמ״א תסז, יב ובשדי חמד 
חלק ח מערכת חו״מ סימן ב. במקרה דנן ניתן להוסיף מי פירות של פירות הדר וכדומה לבליל, כדי 

להגיע ללחות הרצויה בתחמיץ.

אמנם לגבי החשש שמא הרוק של הבהמה יחמיץ את התחמיץ, נראה להקל, שהרי הוי כדיעבד, וגם 
הרמ״א מקל בזה - עיי״ש בדבריו ובהגהת המ״ב ס״ק ה.

וכן שמענו, שדעת גדולי הפוסקים שליט״א היא, שאם אין מוסיפים מים, מותר לתת תחמיץ חיטה 
לבהמות בפסח, אפילו אם החיטה נקצרה לאחר הבאת שליש.

בנתיב החלב א, עמ׳ 89
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בנתיב החלב  ח

תחמיץ דגן בפסח1

מבוא

פתיחה

א. תהליך הכנת התחמיץ מבחינה מדעית

ב. שלב קצירת התחמיץ, ומשמעותו מבחינת איסור חמץ

ג. נתינת גרעיני דגן לבהמתו בפסח

ד. הגדרת חמץ

ה. חשש הרטבת התבואה

ו. גרעין החיטה- לענין הגדרתו כמי פירות

ז. מי פירות

ח. דיון בדעת הסוברים שאין לערב מי פירות וחטים

ט. שימור התחמיץ 

י. מעמד המלח

יא. החמצה לאחר סיום התסיסה

יב. הדרכה מעשית
סיכום

מבוא2:
האכלת הפרות במזון כשר לפסח היא סוגיה בעלת משמעות כלכלית רבה, וזאת משום שהחלפת 
המזון בסוג מזון אחר גורמת לירידה משמעותית בחלב למשך כמה ימים. הן לפני פסח בהעברה 

למזון כשר לפסח והן לאחריו בחזרה למזון קבוע3.

התחמיץ שמקובל לתת במשך השנה הוא תחמיץ דגן4, וזאת משום שמדובר בגידול בעל )הגדל 
בחורף( שאינו דורש השקיה, חליפיו לפסח הם תחמיץ תירס, או סורגום.

* המחבר הוא חוקר במכון התורה והארץ העוסק בתחום בעלי החיים. המאמר ראה אור בקובץ אמונת עתיך 86.
1.  ראה בנושא זה את מאמרו של הרב מרדכי עמנואל המתפרסם בקובץ זה. 

וייטמן  זאב  לרב  שליט"א,  עמיחי  יהודה  לרב  בראשם  זה,  מאמר  בכתיבת  התייעצתי  שאיתם  לרבנים  להודות  ברצוני    .2
שליט"א, וכן לפרץ שורק רכז מזון בהתאחדות מגדלי הבקר ורכז משקי הדרום וכן לד"ר יהושע מירון ופרופ' צבי ווינברג 

ממכון וולקני. 
3.  אם כי ישנם מרכזי מזון גדולים שבהם ניתן לעשות את ההעברה באופן הדרגתי במשך מספר ימים- כך שהירידה בחלב 

אינה משמעותית- הערת הרב וייטמן.
4.  חיטה בדרך כלל, אם כי לעיתים קוצרים גם שיבולת, קטניות כגון בקיה ופלי אינם נוחים להחמצה.

הרב דוד אייגנר 
מכון התורה והארץ
*
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הרב דוד אייגנר     

היא,  בחלב(  הראשונית  הירידה  לתוצאות  )בנוסף  מעשית  מבחינה  תירס  בתחמיץ  הבעייתיות 
שמכיוון שגידול זה הוא גידול קיצי הוא דורש כמות מים גדולה, )לעומת דגן וסורגום שהם גדולי 

בעל( ובשנים האחרונות בשל העלות הגבוהה של המים, כדאיותו הכלכלית מוטלת בספק.

וזריעתו  זה חייבת להיות מדוקדקת,  לגידול  גידול בעל, ההכנה  על אף שהוא  כן, הסורגום,  כמו 
חייבת להתבצע לפני הגשם האחרון )המלקוש(, וישנה בעייתיות לכוון זאת במדויק5.

פתרון נוסף שקיים הוא קצירת תחמיץ דגן בשלב שלפני הפריחה6, שלב שבו ודאי אין אפילו הכנה 
לגרעין, וודאי שהירק מצד עצמו לא יכול להחמיץ מבחינה איסורית.

חיטה  בשטח  שאין  וידוא  השטח,  של  מקדימה  בדיקה  דורש  שהוא  הוא,  זה  בפתרון  הבעייתיות 
שכבר פורחת. כמו כן קציר זה חייב להיעשות בשלהי החורף, בזמן שבו יתכנו גשמים רבים, ובזמן 
ירידתם לא ניתן לקצור את התחמיץ, וכך נוצר מצב בו החיטה פרחה, ולא יהיה ניתן לקצור תחמיץ 

זה ככשר לפסח, וכן בקציר מוקדם ישנו הפסד גדול של המשקל ואחוז החומר היבש7.

פתיחה
מטרת מאמר זה היא לבחון את מעמדו ההלכתי של תחמיץ דגן והאם ניתן להאכילו בפסח8.

פסח;   לעניין  כחמץ  דינו  בהמה  למאכל  המוחמץ  החיטה  גרעין  האם  היא  בה  לדון  שיש  השאלה 
על  החמצתו  בשעת  עובר  שהתחמיץ  הכימי  התהליך  האם  א(  חלקים:  לשני  מתפרטת  זו  שאלה 
ההחמצה  תהליך  שמא  או  פסח.  לעניין  כחמץ  שמגדירו  תהליך  הוא  התחמיץ  לבור  הכנסתו  ידי 
יצירת חמץ הנאסר בפסח. ב( האם יש לחשוש להרטבת התבואה  בבור התחמיץ שונה מתהליך 
בשלב הכנסתה לבור - הלחות הטבעית של התבואה )כ-70%(, ירידת גשם בשעת הקציר, טל שעל 
התבואה, וכן האם שימורו של התחמיץ על ידי מיץ הדרים, המים שבהם שטפו את הפרי, ופיזור 

מלח עליו גורמים גם כן לחמוצו.

נובע  תחמיץ   - השם  וכן  ההלכתית,  מהגדרתו  שונה  התחמיץ,  של  הכימית  שההגדרה  לציין  יש 
מהחמיצות של התהליך ולא מחמץ.

5. לסורגום ישנם חסרונות נוספים כגון: רגישות לרביצה ומתוך כך לפחיתת יבול, גבעולים עבים וכבדים, תכולת חומר יבש 
בנוף בעת הקציר נמוכה, ראה "גישות חדשות לגידול סורגום איכותי למספוא ויישומן, תוך שימוש בקווים חדשים וזנים 
קיימים". מאת א. כרמי, נ. אומיאל, א. הגלעדי וי. מירון, באתר התאחדות מגדלי בקר. עם זאת, במקומות בהם משקים את 

הסורגום מצטרפת גם כן העלות הכלכלית של המים- דבר המפחית את כדאיות גידולו.
6.  על השלב בגידול החיטה ממנו והלאה היא ראויה להחמיץ, נעמוד להלן.

7.  הערת הרב וייטמן.
8.  יש לציין שעל אף שדנו בשאלה זו בעבר, ראה למשל: תחומין ט, הרב שמואל דוד: 'תחמיץ חיטה ברפת בפסח', שו"ת 
מעשה חושב ח"ו סי' ג: 'תערובת תחמיץ דגן לבהמות בפסח', מ"מ החידוש המציאותי שקיים כיום הוא אופן שימורו של 
התחמיץ, ראה על כך בהמשך. כמו כן, קציר זה מתבצע לפני פסח, לפני זמן הבאת העומר, בשאלה זו דנו רבים ראה למשל 
הרב יעקב אריאל שליט"א אמונת עתיך מס' 9, הרב יעקב אפשטיין אמונת עתיך 66, ונטו להקל בכך, שניתן לקצור את 

תחמיץ החיטה לפני פסח.
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בנתיב החלב  ח

א. תהליך הכנת התחמיץ מבחינה מדעית9
ראשית יש להבין מהו התהליך שאותו עובר התחמיץ בשעת הכנסתו לבור.

תהליך זה מתחלק לשני שלבים מרכזיים:

השלב הראשוני בהכנת תחמיץ, לאחר קצירת הירק )על ידי מקצרה(, הוא קציצת הירק )על ידי 
קומביין( לחתיכות שאורכן הוא כ4-5 ס"מ10, לאחר מכן בבור התחמיץ הירק נכבש בעזרת כלים 
כבדים כדי למזער כיסי אוויר, פיזור חומר משמר על גבי התחמיץ )מלח או קליפות הדרים( ועל 
גביהם יריעת ניילון אטומה המונחת בהידוק על הערימה, על מנת למנוע נוכחות אוויר וחדירת מים.

אחוז החומר היבש המיטבי בתבואה נע בין 30% ל35%.

השלב השני מתחיל לאחר אטימת החומר, כשמתחילה פעולת ההחמצה- התסיסה.

מן  חומר  בכל  בחומר;  כימי  תהליך  מתרחש  חמצן,  חסרת  בסביבה  נמצא  אורגני  שחומר  מרגע 
חיי  של  התקינה  מהפעילות  נפרד  בלתי  חלק  שמהווה  פעילה,  חיידקים  אוכלוסיית  קיימת  החי 

האורגניזם.

עם העלמות החמצן מהסביבה, אוכלוסיית החיידקים האירוביים11, מתחילה להצטמצם במהרה.  
נטולת החמצן מתארכת, אוכלוסיית החיידקים האנאירוביים12 שהייתה  ככל שהשהיה בסביבה 
של  בשיעור  רטיבות  הם  עבורם  האופטימאליים  כשהתנאים  לשגשג,  מתחילה  זניחה,  כלל  בדרך 

.65% 70%-

תהליך ההחמצה שמתרחש בתוך בור התחמיץ הוא תהליך של תסיסה. 

או  בנוכחות חמצן  ע"י מיקרואורגניזמים13  חילוף חומרים המתרחש  "תהליך של  היא:  התסיסה 
בהיעדרו, המיקרואורגניזמים ניזונים מחומר המזון ומפרקים את התרכובות האורגניות )הסוכרים 
הקיימים בצמח( לצורך הפקת אנרגיה, בתהליך זה הגלוקוז )שבצמח( מתפרק, נפלט חום ונוצרת 

חומצה לקטית"14.

לאחר כשבועיים תהליך ההחמצה מסתיים עכב עלייה ברמת החומציות )3-4ph(15, ברמה כזו של 
חומציות אין יכולת ליצורים חיים להתפתח, לכן כל החיידקים מתים וכך בתנאים אופטימאליים 

התחמיץ יכול להישמר למשך שנים, וערכיו התזונתיים לא נפגעים.

כל חשיפה של החומר לחמצן גורמת להתפתחות מחודשת של חיידקים אירוביים, הגורמים לקלקול 

9.  בכתיבת פרק זה נעזרתי רבות במאמרים הבאים: השפעת תוספי תחמיץ לירק חיטה, על הרכב כימי ונעכלות, פרופיל 
מצגת   ,29 מס'  והחלב  הבקר  משק  משובח"  חרפי  תחמיץ  מתקינים  "כיצד  וכן  אירובית.  לחשיפה  ועמידות  החמצה 

נשימה ותסיסה.
10.  יש לציין שבגודל כזה של חיתוך, אף חלק מסוים מהגרעינים נחתך.

11.  ארוביים- אוירניים, חיידקים שדרוש חמצן לפעולתם וללא חמצן אינם יכולים לתפקד.
12.  אנארוביים - אל אוירניים, שאינם מתבססים על חמצן וכשהם באים במגע עם חמצן אינם יכולים לתפקד.

13.  מיקרואורגניזמים- יצורים חיים זעירים.
14.  הגדרה זו  של התסיסה נלקחה מויקיפדיה ערך תסיסה. חומצה לקטית- חומצת חלב- חומר שנוצר כתוצר סופי של 

חילוף חומרים של גלוקוז בהיעדר חמצן. חומצה זו היא חומר משמר חשוב.
15.  עלייה זו יכולה להתבצע רק לאחר שכל הסוכרים המצויים בחומר התפרקו.
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התחמיץ, כל מגע עם מים גורם אף הוא לתהליך זה16, חשיפה זו גורמת לעיפושו ולקלקולו17.

ימשיך18.  זה  ולא תהיה הפרעה לתהליך התסיסה תהליך  ישנם סוכרים בתבואה,  עוד  כל  כן,  על 
בתבואה  לפתח  אפשרות  תהיה  ולא  ינוצלו,  בתבואה  הסוכרים  כל  התסיסה  תהליך  של  בסיומו 

תהליכי יצירת בצק.

נשימה תאית,  ליצור  כדי  לגלוקוז  זקוקים  ליצור התפחה של הקמח, השמרים  זאת משום שכדי 
ומכיוון שהתסיסה האנארובית פירקה את כל הגלוקוז הקיים בצמח ובגרעינים, אין שום אפשרות 

לחיידקים אחרים להתפתח. 

כמו כן, תהליך התסיסה גרם לפירוק של כל חלבוני התשמורת שבגרעין )כחלבון הגלוטן( ולכן הם 
אינם יכולים לתפוח19.

אך  בהרטבתם,  מים  מעט  ספגו  מהתחמיץ  שהוצאו  הזרעים  כי  "נמצא  זקס:  ד"ר  שכותב  כפי 
ירדה פעילות עמילז,  ולקו מבחינת תכונות החיטה הקשורות להכנת לחם-  נביטה,  איבדו כושר 
והתפרקו בהם החלבונים, ובפרט חלבוני אפיה. בהכנת מאפה נמצא כי נפגעו התפיחה והגמישות, 
הופיעו סידוק והתפוררות וצבע כהה, והתוצר נמצא בלתי כשיר למאכל אדם, אפילו בהכנת קמח 

איכותי"20.

המקרים  בשני  הבצק,  של  לתסיסה  דומה  התחמיץ  של  התסיסה  כימית  שמבחינה  לציין  יש 
החיידקים מנצלים את הסוכרים שבתאים.

ב. שלב קצירת התחמיץ, ומשמעותו מבחינת איסור חמץ
בפרק זה ננסה לברר מאיזה שלב בתהליך גידולה יכולה חיטה להחמיץ ולהיאסר בפסח.

צמיחת גרעין החיטה נחלקת לשלושה שלבים: הבשלת חלב, הבשלת דונג והבשלה מלאה.

קצירת התחמיץ המיטבית מתבצעת בשלב שבו החיטה נמצאת בין השלב של סוף הבשלת חלב 
לבין תחילת הבשלת הדונג, שלב זה הוא כחודש לאחר ההשתבלות21.

ואין  גבוה,  הוא  היבש  החומר  אחוז  מלאה,  והבשלה  דונג  הבשלת  לשלב  עוברת  שהחיטה  לאחר 
אפשרות להחמיץ  את התבואה22.

16.  תהליך זה מתרחש לאחר מספר קצר של ימים.
ולא להתחיל מחדש את תהליך  גבי התחמיץ,  על  ופטריות  ורק להתיישבות של שמרים  לגרום אך  יכולה  זו  17.  חשיפה 

נשימת התא, משום שהפעילות האנאירובית גרמה לכך שנשימה תאית שוב לא תוכל להתבצע.
18.  זאת משום שכל עוד ישנם סוכרים, רמת ה-ph  מאפשרת התפתחות של חיידקים אלו.

 THE USE OF SDS POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS FOR DETECTION OF PROTEIN מתוך:   .19
DEGRADATION DURING SILAGE FERMANATION, מתוך כתב העת Israel J. of Plant Sciences 2000, 48. המחקר 
נעשה ע"י חוקרי המכון לגד"ש במינהל המחקר החקלאי: שמואל גלילי ויואל לשם, ופרופ' צבי ויינברג ממכון וולקני חוקר 
"שימור מספוא על ידי החמצה". יש לציין שהגלוטן הוא חלבון התשמורת המרכזי הקיים בגרעין, באופן עקרוני, מטרתו 
היא ליצור בבצק את יכולת התפיחה, כשהוא נהרס, או כשאיננו קיים, אין יכולת ליצור בצק, ומתוך כך חמץ בפסח. כמו כן 
ניתן לומר, שמתוך דברים אלו מובן שהמשמעות המעשית של תסיסה אנאירובית היא כשל בישול או אפיה, משום שלאחר 

שתהליכים אלו בוצעו בחומר, לא יכולים להתבצע תהליכים נוספים בגרעין החיטה.
20.  מתוך "הכנת תחמיץ חיטה בפסח ללא איסור חמץ", הליכות שדה מס' 101 מחברים:מ. זקס, י' קליין, ש. גלילי, יונית 

הבה, ש. כהן, י. לשם.
21.  השתבלות- יציאת השיבולת מנדן העלה, לאחר שלב זה ישנו את שלב הפריחה השלב שבו יוצאים הפרחים משיבולת זו.
22.  ראה: השפעת תוספי תחמיץ לירק חיטה על הרכב כימי ונעכלות, פרופיל החמצה ועמידות לחשיפה אירובית מאת: ר. 
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במקום  רש"י  ובאר  טבחים",  של  עמילן  בפסח...  עוברין  "ואלו  נאמר:  ע"א(  מב  פסחים  במסכת 
שעובר על עמילן של טבחים בבל יראה ובבל ימצא, ואם כן משמע שהוא חמץ. בהמשך הסוגיה 
מוסבר בגמרא )מב ע"ב( שעמילן של טבחים הוא "פת תבואה שלא הביאה שליש שמניחה על פי 

קדירה ושואבת הזוהמא".

וכן מובאת במשנה במסכת חלה )פ"א מ"ג( מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים האם תבואה שלא 
חייבין  "אלו  חייבת:  אינה  אליעזר  רבי  ולדעת  חייבת  חכמים  לדעת  בחלה,  חייבת  שליש  הביאה 
בחלה ופטורים מן המעשרות... ותבואה שלא הביאה שליש ר' אליעזר אומר תבואה שלא הביאה 

שליש פטורה מן החלה".

בתלמוד הירושלמי )שם( מבוארת מחלוקתם: "מה טעמא דרבנין נאמר לחם בפסח ונאמר לחם 
בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא 
בא לידי מצה וחמץ, מה טעמא דרבי לעזר כתרומת גורן כן תרימו אותה מה תרומת גורן מפירות 
שהביאו שליש אף זו מפירות שהביאו שליש ולית לרבי לעזר לחם לחם אשכח תני בשם רבי לעזר 

אינה חייבת בחלה ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח".

מובן, שלדעת חכמים הסוברים שתבואה שלא הביאה שליש חייבת בחלה, דין זה נלמד מפסח, 
שתבואה שלא הביאה שליש אסורה משום חמץ.

כדעת חכמים פסק הרמב"ם )הלכות ביכורים פ"ו ה"ג(, ביארו המהר"י קורקוס והרדב"ז במקום, 
שהלכה כחכמים ועל כן חוששים שתבואה שלא הביאה שליש, מחמיצה.

אם כן, יש להבין מהו השלב שבו התבואה ודאי נאסרת:

בהגדרת שליש ישנן כמה דעות: בירושלמי )חלה פ"א ה"ג וכן במעשרות פ"א ה"ב( מובא, שהזרע 
יכול להצמיח: "אמר רבי זעירא כתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך דבר שהוא נזרע ומצמיח יצא 

פחות משליש שאינו נזרע ומצמיח".

בראשונים הובאו דעות נוספות להגדרת השליש: שליש הנפח הסופי, שליש המשקל הסופי, שלב 
שבו הפרי נמצא אפשר לקבל שליש מהמוצר הסופי, וכן תשיעית מהגודל המקסימלי של התבואה23.

להצמיח,  יכול  הזרע  בו  השלב  עד  החיטה,  מהשתבלות  העובר  הזמן  כסלו24,  מרדכי  פרופ'  עפ"י 
עוברים כ25 ימים, כששליש הנפח והמשקל כשהזרע טרי הוא לאחר 9 ימים, ושליש הנפח והמשקל 

כשהזרע יבש הוא לאחר 16 ימים25.

אם כן, מכיוון שאנו עוסקים באיסורי דאורייתא - איסור הנאה מחמץ, וכן איסור בל יראה ובל 

סולומון, ג. עדין, ש. רווח, ג. ארונסון, מ. וסר, י. חן וצ. ויינברג עמ' 8, כמו כן יש לציין שישנם הבדלים בין הזנים, כשהזנים 
המבכירים מבשילים בשלב מוקדמים יותר ואילו האפילים מבשילים בשלבים מאוחרים יותר. בשלב הדונג קוצרים את 
החיטה עבור חציר, ובבשלות מלאה, הגרעינים נקצרים לצורך מאכל אדם/ בהמה/ או לזריעה בשנה הבאה, הגבעול והעלים 

נקצרים לקש.
23.  ראה שבת הארץ )פ"ד ה"ט אות ב(.

24.  תחומין טו החל מעמ' 46, "הבאת שליש בתבואה".
ויואל לשם- חוברת השדה כרך ע"ד  יונית הבה, ד"ר יהושע קליין  25.  חישוב דומה הובא גם כן במאמרם של ד"ר זקס, 
חוברת ו' אדר תשנ"ד )תמצית המאמר הובאה גם כן ב'הליכות שדה' חוב' 128 עמ' 17-18(, שיכולת הנביטה של הגרעין 
בתחילת הבשלת דונג )כחודש לאחר הפריחה( היתה כ- 85% מככל הזרעים, אחןז זה מוגדר כנביטה מלאה, יש להדגיש 

שעבודתם נעשתה לאחר שייבשו את הגרעין, גרעין שאמנם היה בהבשלת דונג אך לא יובש, לא הצמיח כלל.
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ימצא, יש לחשוש לשיעור הקטן ביותר של שליש. 

משמעות הדבר היא שקצירת תחמיץ החיטה מתבצע בזמן בו החיטה הביאה שליש26, ובשלב כזה 
ודאי הוא שחיטה יכולה להיאסר.

ג. נתינת גרעיני דגן לבהמתו בפסח
המקור לחיוב ביעור שעורים שנתנו לבהמתו בפסח מובא במרדכי )פסחים סי' תקצו( בשם הרוקח 
)סי' רפה( "הנותן שעורים לסוסים, והסוס מלכלך אותם ברירו חייב לבער דמחמיץ", וכך הלשון 
ברוקח: "הנותן לסוסים ומוציא ריר צריך לבער שמחמיץ כמו לא ילעוס חיטין אם יש לו כבשים 
ומאכילן סובין חייב לבער דמשמע במס' מכות רירין הנופלין בעדשים דהוי משקה ובשבת בפרק 

תולין )קמא ע"א( פרה אית לה רירי על כן צריך לבער מה שישאיר פן יחמיץ".

מקור הדין לדעתם הוא הגמ' )פסחים מב(: "אין ללעוס חטים ולהניחם על מכתו" מחשש שמא 
יחמיצו מהרוק, דין זה נפסק גם כן בטוש"ע )או"ח סי' תסו(.

הדיון שמובא באחרונים הוא האם מדובר בחשש עקרוני, שתמיד יש לבער את השעורים שנותרו, 
או שמא רק כשמצא שיש עליהם ריר חייב לבערם, וכל עוד אין ריר אינו חייב לבערם גם אם היו 

שם זמן רב.

הב"ח )או"ח סי' תסו( מביא את שני צדדי הספק: "הנותן וכו' כ"כ ברוקח סי' רפה ומביאו המרדכי 
פרק אלו עוברין ומבואר מדבריהם שאין איסור אלא במוצא ריר אבל באינו מוצא ריר לא מחזקינן 
איסורא שהיה עליהן ריר מיהו מהרי"ו כתב בסתם לבער כל הנותר ומשמע אף באינו מוצא ריר וזהו 

ודאי חומרא וזהירות יתירה".

יזהרו  ואותן שיש להן סוסים  "ובדרשות מהרי"ו  וכן הביא בדרכי משה )או"ח סי' תסו ס"ק א( 
עכ"ל  מחמיץ  דרירו  שאכל  לאחר  האבוס  בתוך  מידי  ישייר  שלא  בל"א  האבדי"ן  להן  כשנותנין 
ובמהרי"ל כתוב והנותן שבולת שועל יתן להסוס מעט מעט שאם ישאר יחמיץ מריר הסוס    אבל 
מדברי הרוקח שהביא המרדכי בריש אלו עוברין משמע דסתם סוס מלכלך השעורים וחייב לבער 

הנותר שמצא ומשמעות דברי רבינו דאין לחוש מספק".

מלשון המחבר )שו"ע או"ח סי' תסו סע' ב( מובן שרק כשמצא ריר צריך לבער: "הנותן שעורים 
לבהמתו ומצא בהם ריר, צריך לבערם"  שתי הדעות הובאו ברמ"א )שם(: "אבל מסתם אין לחוש, 
הואיל וכבר בטל, ויש מחמירין לבער כל הנותר מן הבהמה, אף על פי שאין רואה עליו ריר", וכן 

כתבו הלבוש )או"ח סי' תסו סע' ב( וערוה"ש )או"ח סי' תסו(.

המג"א )או"ח סימן תסו ס"ק ג( נוקט שלמעשה יש להחמיר כיש אומרים ולכן יש לתת לבהמה רק 
מעט בכל פעם כדי שלא יחמיצו.

איסור  על  יעבור  יבערם  לא  שאם  השעורים,  את  לבער  שצריך  ב(  )ס"ק  במקום  מבאר  המ"ב 
דאורייתא של בל יראה ובל ימצא.

מן  אפילו  להחמיר  יש  בודאי  ופרה  בשור  האחרונים(  בשם  במ"ב  )הוב"ד  ובבאה"ט,  יעקב  בחק 
הסתם משום שידוע שמוציאים ריר באכילתם.

26.  כך הורה לי הרב יהודה עמיחי שליט"א.
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אם כן, מובן שאין איסור עקרוני לתת גרעינים שיכולים להחמיץ לבהמה בפסח, אלא שיש לוודא 
שגרעינים אלו לא יחמיצו ע"י הרוק, ובפרה זהו חשש תמידי לכן נראה שלמעשה בימינו אין לתת 

גרעינים, מכיוון שאין יכולת לפקח על כך שהוא לא יחמיץ, אך אין איסור בעצם הנתינה.

ד. הגדרת חמץ
החמץ שנאסר מן התורה הוא הנעשה מחמשת מיני דגן בלבד )רמב"ם חמץ ומצה פ"ה ה"א(, שבאו 

במגע עם מים )שו"ע או"ח סי' תסז(.

כמו כן, כפי שראינו לעיל, תבואה שלא הביאה שליש, יכולה להיאסר משום חמץ.

בשו"ע נזכרו מספר סימנים לכך שתבואה שבאה במגע עם מים החמיצה: חטים מצומחות, חטים 
מבוקעות וחטים שנשתנה מראיתן )שו"ע או"ח סי' תסז(.

ה. חשש הרטבת התבואה
ניסן  לחודש  הארץ  של  הדרומיים  באזורים  שבט  חודש  סוף  בין  מתבצע  התחמיץ  קצירת  זמן 
באזורים הצפוניים של הארץ, ישנה הקפדה שלא לקצור את התחמיץ בזמן בו יש גשם27, יש אם כן 
לבחון האם יש לחשוש לטל היורד, שמא הוא יתערב בתבואה ויגרום להחמצתה מבחינה איסורית, 

קודם שהיא תהפוך לתחמיץ28.

בירושלמי )פסחים פ"ג ה"א( נאמר: "רבי חנניה ורבי מנא חד אמר בעשבין שרי מטננה אסיר וחרנה 
מיחלף אמ' רבי חנניה בריה דרבי הלל ואפילו כמאן דאמר בעשבי' שרי בלוקטן משש שעות ולמעלן 

מה דטלא פייגא מינהון".

ביאר קרבן העדה במקום: "בעשבין שרי להניח החיטים על העשבים שהם לחים מותר מטננה אסור 
להניח החיטים על עפר לחה אסור אפילו למאן דמתיר בעשבין דוקא כשקלט העשבים לאחר חצות 
שכבר יצא הטל מהם ואין בהם לחלוחית כל כך אבל קודם חצות שהטל עליהן ומלולחלין הרבה 
אסור", וכן ביאר הגר"א )או"ח סי' תסו סע' ה( את הירושלמי ולדעתו למרות שהטל מתנדף עד 

ארבע שעות, הלחלוחית נעלמת רק בחצות היום.

וכן נפסק בשו"ע )או"ח סי' תסו סע' ה(: "הטל מחמיץ" ובערוה"ש )או"ח סי' תסו(: "כשם שמים 
מביא לידי חימוץ וכן טל וברד וכפור וקרח כשנימסו והיו למים כמו כן תולדות מים כמים".

עם זאת, נראה שאין הכוונה שכל טיפת טל מחמיצה את כל החיטים, כפי שכותב שערי תשובה 
)סימן תסז( שלא חוששים לטל שנפל על החיטים בין שלב הקצירה לשלב הדישה, ומתירים אף 

לאפות מחיטים אלו מצות בפסח.

מ"ב )סי' תסו ס"ק כב( מבאר ששבעת המשקים מחמיצים רק אם הם שהו שיעור חימוץ בלא עסק: 
"כל הני דמחמיצין היינו אם שהה בלא עסק שיעור חימוץ דלא גרע ממים דע"י התעסקות אינו בא 
לידי חימוץ", וכן מובן מבה"ל )או"ח סי' תסו סע' ה( שבמי רגלים של בע"ח, כל עוד לא נראתה 

27.  מכמה סיבות: א. איכותו של החומר הנקצר, כשאחוז החומר הרטוב הוא גבוה יותר מ 70%, התחמיץ לא יתסוס בצורה 
טובה. ב. יש חשש של שקיעת הקומביין והמשאיות בדרכים.

28.  יש לציין שכשהחיטה נקצרת ברמת הלחות המיטבית, אין צורך כלל בהרטבתה בשעת ההידוק, ואף במקרים בהם יש 
שדה שרמת הלחות נמוכה מהרצוי, ישנם המערבבים חיטה משדה אחר שבו רמת הלחות היא גבוהה מהרצוי, וכך מגיעים 

בסופו של התהליך לרמה הרצויה.
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ריעותא בחטים אין להחמיר בכך.

על כן נראה, שאין לחשוש לטל בתחמיץ, משום שבמציאות בה מדובר החיטה נקצרת במשך היום, 
והקומביין מעיף אותה לגובה לאחר קציצתה על ידי מפוח )פעולה שיכולה לגרום גם לייבושה(, 

וודאי שאין עירוב ולישה של הטל בתבואה.

וכפי שכותב הגר"י אריאל שליט"א29: "כשאנו דנים לענין 'בל יראה' ו'בל ימצא' בתבואה שנקצרה, 
נראה שטל רגיל אינו מחמיץ כל כך ואין לחשוש לו".

לכן נראה לומר שכוונת הירושלמי והשו"ע שטל מחמיץ היא שאם ערבו את התבואה או לשו אותה 
בטל, אזי היא מחמיצה, ולא כל מגע של טל בתבואה אוסר את כולה באופן מיידי, ומבחינה זו אין 

הבדל בין גרעין שלם לגרעין שנחתך בשעת הקציר30.

עם זאת, במקרה בו ירדו גשמים בין שלב קצירת התבואה על ידי המקצרה, לכיסוי הבור על ידי 
ניילון, יש לחשוש לכך שהתבואה שנקצרה שהתה ביחד עם מים יותר מכדי שיעור מיל, ועל כן דין 

תבואה זו היא כדין חמץ31.

ו. גרעין החיטה - לענין הגדרתו כמי פירות
כפי שראינו לעיל, על מנת שתהליך החימוץ יתבצע באופן המיטבי, אחוז המים בתבואה בכללה הן 
הגבעול והן הגרעין, צריך לנוע בין 70% ל 65%, יש אם כן לשאול, מה מעמדם ההלכתי של המים 

הנמצאים בגרעין:

בגמרא )פסחים מ ע"א( הובאה מחלוקת בין אביי לרבא האם מותר לחרוך שתי שבולים יחדיו: 
"ואמר אביי לא ליחרוך איניש תרי שיבולי בהדי הדדי דילמא נפקי מיא מהאי ובלע אידך ואתיא 
לידי חימוץ אמר ליה רבא אי הכי אפילו חדא נמי דילמא נפיק מהאי רישא ובלע אידך רישא אלא 
אמר רבא מי פירות נינהו ומי פירות אינן מחמיצין והדר ביה אביי מההיא דכל אגב מדלייהו לא 
יכולים  אחת  משיבולת  היוצאים  המים  שמא  שחוששים  משום  לחרוך  אין  אביי  לדעת  מחמצי", 
המים  שהגדרת  משום  המים  ליציאת  לחשוש  אין  רבא,  ולדעת  השנייה,  השיבולת  את  להחמיץ 

שבשיבולת הם כשל מי פירות.

וכפי שכתב הריטב"א שמים האוסרים את החיטה בפסח הם רק מים ותולדות המים, ולא כל שאר 
המשקים: "וכתב הרי"ט ז"ל דהני מי פירות דאמרינן לאו דווקא דהא אמרינן לקמן )פסחים לו 
ע"א( דחלבא חשיב מי פירות ואע"ג דהוי של בעלי חיים וכתב בשם רבו הרא"ה ז"ל שכל המשקים 

בכלל מי פירות להקל ולהחמיר חוץ מן המים ותולדות המים".

29.  באוהלה של תורה ח"ה סי' מב.
30.  כך הורה לי הרב יהודה עמיחי שליט"א. כמו כן סביר להניח שמכיוון שכמות התחמיץ המיוצרת מיועדת לשנה שלמה, 
יש ספק שמא חטים שבתחתית הערימה החמיצו  בו  זה כלל בפסח לכן הדבר דומה למקרה  ייקחו מתחמיץ  יתכן שלא 
שמועיל בטול, כפי שמובא בשו"ע או"ח סי' תסז סע' ד: "ישראל שיש לו בורות מלאים חטים, וחושש שמא יש בקרקעית 
הבור ובקירותיו חטים מבוקעים מלחות הבור והארץ, בביטול בעלמא סגי", ביאר המ"ב )שם ס"ק כא( "שהדבר נחשב 

לחמץ שנפלה עליו מפולת ועוד דס"ס שמא לא נתחמצו ואת"ל נתחמצו שמא נתעפשו".
31.  כך הורה לי הגר"י אריאל שליט"א, לגבי שילוב של מים ומי פירות- ראה להלן.
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להלכה נפסק כרבא, כפי שמובן בגמרא שאביי חזר בו, לענין חריכת השיבולים זו בזו, וכך נוקטים:  
מאירי )פסחים מ ע"א(, רי"ף )פסחים יב ע"א בדפיו(, רא"ש )פסחים פ"ב סי' כד(, טוש"ע )או"ח 
סי' תסג סע' א(, כך מובן גם כן מהרמב"ם )חמץ ומצה פ"ה, ה"ו(, שהגדרת מי פירות היא כל נוזל 

היוצא מהצמח32.

אם כן, דין המים הנמצאים בתבואה הוא כדין מי פירות.

ז. מי פירות33
בגמ' )פסחים לה ע"א( נאמר: "אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן 

ודבש אין חייבין על חימוצה כרת, דהוו להו מי פירות ומי פירות אין מחמיצין".

בהבנת גמרא זו נחלקו הראשונים האם כשהגמרא אמרה שהם אינם מחמיצים הכוונה היא שהם 
אינם מחמיצים כלל, או שאינם מחמיצים כדי להתחייב עליהם בכרת, אך יש בהם משום איסור 

חמץ נוקשה.

הסוברים שאינם מחמיצים כלל34:

בתוספות )פסחים לה ע"ב( מובאת דעתו של ר"ת הסובר שמי פירות אינם מחמיצים, ומותר ללוש 
בהם בפסח, אך אם עירב בהם מים ממהרים להחמיץ, דעה זו של ר"ת הובאה גם כן ברא"ש )פסחים 

פ"ב סי' יג(.

על  חייבין  אין  פירות  מי  ושאר  ודבש  בשמן  או  ביין  שנילושה  "עיסה  ע"א(:  לה  )פסחים  מאירי 
חמוצה כרת מפני שאינה באה לידי חימוץ כלל שמי פירות אין מחמיצין והילכך דוקא נאמרה שלא 

על ידי מים".

וכן סובר הריטב"א )פסחים לה ע"א(, שההלכה היא כר"ת.

עם זאת, לדעתם כשמעורבים במי הפירות מים הם ממהרים להחמיץ.

וכך פסקו: רמב"ם )חמץ ומצה פ"ה, ה"ב(, ב"י )או"ח סי' תסב(, שו"ע )או"ח סי' תסב סע' א(.

אם כן לדעת התוס', הריטב"א, המאירי, והשו"ע ההתייחסות למי פירות, כשהם אינם באים במגע 
עם מים כלל שאינם מחמיצים.

הסוברים שמחמיצים כדי חמץ נוקשה:

אלא  כרת,  הפירות  מי  של  חימוצם  על  חייבים  לא  פירות(  מי  ד"ה  ע"א  לו  )פסחים  רש"י  לדעת 

32.  לכאורה ניתן לדמות את דין בור התחמיץ לדין חצבא דאבישנא המובא בגמרא )פסחים מ ע"א(: "האי חצבא דאבישנא 
סחיפא שרי זקיפא אסור רבא אמר אפילו זקיפא נמי שרי", ביאר רש"י במקום ד"ה חצבא שמדובר בכד שמייבשים בתוכו 
קליות בתנור, מותר לתת שם חיטים בפסח ולייבשם בין אם המים היוצאים מהחיטים נשארים שם ובין אם הם יורדים, 
ובזה גם אביי מודה לרבא. וכך ביאר המאירי במקום את דין זה: "ומעתה חצבא דאבישונא והוא כד שמיבשין בו הקליות 
בתנור אין צריך לומר אם פי הכד למטה שנמצאו המים היוצאים מהם זבים למטה ואינם מתעכבים וכל שכיוצא בזה אינו 
מחמיץ אלא אף אם היה זקוף הכד כדרכו והמים מתקבצים בשוליו ומתעכבים שם הרבה מותר שמי פירות הם ומי פירות 
אין מחמיצין". מובן מדבריהם שההתייחסות לנוזלים היוצאים מהחיטים בתוך הכד כאל מי פירות, שהם אינם מחמיצים 

את החיטים, וכן ניתן לומר שאף זו המציאות בבור התחמיץ, שהתבואה למעשה מתחמצת על ידי הנוזלים הנמצאים בה. 
33.  בפרק זה נדון רק בשאלה האם מי פירות לבדם מחמיצים, ולא בדין מי פירות עם מים, שעל כך אין חולק בראשונים 

ובפוסקים שהם ממהרים להחמיץ.
34.  יש לציין שראשונים אלו חלקו על דעת רש"י, המובאת לקמן, ודחוה, ראה על כך בהמשך.
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שהם חמץ נוקשה, וכן סובר הראב"ד )חמץ ומצה פ"ה, ה"ב(, וכך כתב בשו"ת הר"ן )סי' נט( שיש 
לחשוש לסוברים שמי פירות אסורים מדין חמץ נוקשה: "ועוד שאפי' הדבר כן החטים ההם יהיו 
אסורות לדברי רש"י ז"ל והרבה מהמפרשים שהם סוברים דנהי דמי פירות אין מחמיצין נוקשה 
והכי דייק לישנא דאמרינן אין חייבין על חימוצה כרת, אלמא כרת הוא דליכא אבל  מיהא הוי, 

איסורא מיהא איכא".

וכן סובר הרמ"א )או"ח סי' תסב סע' ד(, שלכתחילה אין ללוש במי פירות, וביאר המ"ב )שם ס"ק 
טו(, שהוא חושש לדעות הראשונים האלו.

אם כן לדעות אלו אין לערב לכתחילה מי פירות וחטים יחדיו.

ח. דיון בדעת הסוברים שאין לערב מי פירות וחטים
כפי שראינו לעיל ישנה מחלוקת האם מי פירות אינם מחמיצים כלל או שמא מחמיצים כדי חמץ 

נוקשה, ואם כן לעניינו יש לדון האם לדעות אלו יש לחוש גם למים הנמצאים בגרעין החיטה.

יחד עם זאת, יש לשאול כיצד יבארו רש"י וסיעתו את דינו של רבא, שמותר לחרוך שתי שיבולים 
יחד, והרי אלו מי פירות, ולדעתו מותר לעשות כן אף לכתחילה.

ביאר התוס' )מנחות נד ע"א( בדעת רש"י שמכיוון שמדובר בחמץ נוקשה, ולא באיסור כרת, לא 
חוששים להחמצת הגרעינים על ידי מים שיצאו מהם משום שזו מילתא שלא שכיחא35.

שאינה  "שמאחר  מתרצים:  יש  בשם  שכותב  ע"א(  לה  )פסחים  במאירי  למצוא  ניתן  נוסף  כיוון 
באה על ידי לישה אינו בא אף לידי נוקשה", דהיינו שמכיוון שמדובר רק בחריכת השיבולים ולא 
פירות  במי  שהחומרא  ב(  ס"ק  תסג  סי'  )או"ח  הט"ז  כתב  וכן  לחימוץ36,  חוששים  לא  בלישתם, 
היא רק לעשות תערובת בידיים, אך דבר שבא ממילא לא חוששים לו: "ונ"ל טעמא דמה שאנו 
מחמירין במי פירות היינו שלא לעשות התערובות בידים אבל אם הוא בא ממילא שבקינן ליה 

אדינא דמותר".

כיוון נוסף ניתן למצוא גם בשו"ע הרב )או"ח סי' תסב סע' י(, שמבאר שהחשש במי פירות הוא 
שמא נתערבו בהם מים: "למנהגינו שאנו חוששין בכל מי פירות שמא נתערב בהם מים"37, ואילו 
המציאות בשתי שיבולים היא שאלו מים היוצאים מהם, ולא שבשלו את הגרעינים האלו במי פירות.

אם כן נראה, שאף לדעת החוששים למי פירות, במקרה בו התבואה נמצאת בתוך בור התחמיץ, ומי 
הפירות הם הנוזלים הקיימים ממילא בתוך הצמח, אין לחשוש להחמצת התבואה על ידי מי פירות.

ט. שימור התחמיץ 
חלק מתהליך הכנת התחמיץ הוא גם כן שימורו, לצורך השימור מקובל להשתמש בשני חומרים: 

קליפות הדרים ומלח תעשייתי38.

הצורך בשימור זה הוא על מנת למנוע כניסה של חמצן ומתוך כך התפתחות של חיידקים אירוביים, 

35.  יש להדגיש שהיתר זה של התוספות מבוסס על כך שלא מדובר באיסור כרת.
36.  וכך מתרץ גם כן בעל ההשלמה )הוב"ד במכתם פסחים לו ע"א ד"ה תניא(.

37.  חשש זה מובא גם כן בערוה"ש )או"ח סי' תסב סע' ד(, וכן כתב המ"ב בסי' תסב ס"ק טו באפשרות שנייה.
בכך  ודי  היטב,  התחמיץ  את  אוטמים  רק  אלא  כלשהם,  שימור  בחומרי  משתמשים  לא  שכלל  משקים  ישנם  כי  אם    .38

מבחינת הצורך בשימור.
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שיכולים למעשה לקלקל את התחמיץ.

ק"ג   3-4 כ  של  בכמות  ניתן  המלח  ואילו  התחמיץ,  על  ס"מ  כ-20-30  של  בגובה  הן  הקליפות 
למטר מרובע על פני התחמיץ, כך שכמות קטנה של מלח מועילה על מנת לשמר כמות רבה מאוד 

של תחמיץ.

עם זאת, אין קשר בין תהליך התסיסה לשימור התחמיץ, וישנם משקים רבים שאף אינם מכסים 
את התחמיץ בחומר כל שהוא, אלא רק מכסים אותו היטב בניילון.

מובן, שכשמכסים את התחמיץ בקליפות הדרים ישנה בעייתיות מפאת המים ששוטפים בהם את 
ההדרים לפני סחיטתם, ומים אלו נשארים באופן טבעי בקליפות, הרי שכשהקליפות מגיעות למגע 

עם התחמיץ, הם מחמיצות אותו כדין מי פירות המעורבים עם מים שממהרים להחמיץ39.

י. מעמד המלח
יש אם כן לדון, האם מלח גורם להחמצת התבואה:

בגמ' )פסחים לט ע"ב( נאמר שותיקא שנעשה משמן ומלח אינו מחמיץ: "אמרי דבי רבי שילא ותיקא 
שרי והתניא ותיקא אסור לא קשיא הא דעבדיה במישחא ומילחא הא דעבדיה במיא ומילחא".

מבאר המאירי )פסחים לט ע"ב( שלמרות שהמלח נוצר מהמים, וכשהוא פוגש ברטיבות )שמן(, 
הוא חוזר להיות נוזל, מדובר בשיעור קטן שאינו מחמיץ ללא מים: "מאכל קמח יש ששמו ותיקא 
פעמים שעושין אותו בקמח ושמן לבד ופעמים בקמח ושמן מעט על ידי מים ובשניהם רגילין ליתן 
מלח מעט זה שבקמח ומים אסור לעשותו הא של קמח ושמן מותר לעשותו ואע"פ שהמלח ניתך 

וחוזר למים מ"מ מעט מלח בשיעור זה אינו מחמיץ במקום שאין מים".

הריטב"א )פסחים לט ע"ב( גם מתייחס לשאלה, כיצד ניתן להתייחס למלח שאינו מחמיץ, והרי 
מקורו הוא מהמים, ומביא כמה דעות בענין זה, הדעה הראשונה מבארת שהגדרתו היא כמי פירות 

ולא כמים: "ותיקא שרי ואוקימנא במשחא ומילחא ומשום דמי פירות אין מחמיצין". 

הדעה השניה בשם יש אומרים מחלקת בין מלח הנחצב בהרים שמקורו הוא כמחצב, ואינו מחמיץ, 
לעומת מלח שיובש מהמים, ומכיוון שכך הוא מחמיץ: "יש אומרים שזה במלח הנחצב מן ההר אבל 

מלח הנעשה מן המים הרי הוא כמים ואסור". 

הדעה השלישית מבארת מכיון שמדובר במלח מועט, לא חוששים לו: "ויש אומרים שאפילו מלח 
הנחצב מן ההר גם הוא ניתך למים אלא דהכא לפי שהמלח מועט כדי נתינת טעם לא חששו. 

מחמיץ:  אינו  הוא  ולכן  והשמן,  הקמח  בישול  לאחר  רק  המלח  את  שמוסיפים  היא  נוספת  דעה 
"ואחרים פירשו דבכל מילחא מיירי והכא מיירי כשנתבשלו הקמח והשמן בתחילה יפה ואח"כ נתן 

בו מלח דהוה ליה כאפוי שאינו בא לידי חימוץ".

הטור )או"ח סי' תסב( מתייחס למלח כאל מי פירות: "מצאתי כתוב שאם נמצאת במלח חטה 
מלוחלחת מחמיץ כי המלח מתולדת המים הוא ואינו בכלל מי פירות ואינו נ"ל דהא שרינן ותיקא 

במשחא ומלחא אלמא דמי מלח הוי בכלל מי פירות".

39.  כפי שכתבו הרב שמואל דוד תחומין ט: 'תחמיץ חיטה ברפת בפסח', ובשו"ת מעשה חושב ח"ו סי' ג: 'תערובת תחמיץ 
דגן לבהמות בפסח', ובמקרה זה המנהג הרווח כיום הוא לאסור תחמיץ זה לפסח, על כן לא נדון בכך.
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ומבאר שאף  ע"ב(,  לט  )פסחים  הוא מהגמ'  דינו של הטור  סי' תסב(: מבאר שמקור  )או"ח  ב"י 
לדעת הר"ן )פסחים דף יב בדפי הרי"ף סוד"ה ותיקא( החושש למלח מכיוון שמקורו הוא מהמים, 
זהו רק במקרה של מלח מרובה אך למלח מועט לא חוששים, מבאר כן אף בדעת הגהות מיימוניות 

)פ"ה ס"ק ה(.

וכן מובן מהפרישה המבאר שחוששים למלח במקרה שהוא בא במגע ישיר עם מים: "ונ"ל לומר 
במלח שלנו שמבשלים אותה ודאי יש לחוש אפילו לדעת הטור וכן איתא חילוק זה במרדכי דמסכת 

שבת לענין מילחא בעי בישולא", וכן מובן מחידושי הגהות בשם מהרל"ח.

לדעת הב"ח )או"ח סי' תסב( יש לחלק בין מקרה בו המלח הוא משמעותי בחטה, לבין מקרה בו 
הוא אינו משמעותי בה: "ולענין הלכה נראה להחמיר בחיטה מלוחלחת דכיון שלא נשתנה צורת 
המלח מוסיף הבל וחום בחטה דלא עדיף מכותל דאמרינן פרק לא יחפור דהמלח מוסיף בה הבל 
ושוב נותנת החטה טעם במלח ואוסרו וכן נהגו לאוסרו בנמצא בפסח דבנמצא בו קודם הפסח 
זורקים החטה והמלח מותר כיון דאין בו בנ"ט ומ"מ ודאי אם אינה מלוחלחת דהיינו שלא נתרככה 

כלל ולא נעשית לחה אלא יבישה כמעיקרא אפילו יש בו בנ"ט שרי שהרי לא פלטה מידי".

הגר"א )או"ח סי' תסב סע' ג( סובר שלמרות שהמלח הוא מתולדות המים אם הוא מעורב במים 
לא חוששים לו, מכיון שהוא מתבטל וכן כתב בה"ל )סי' תסב ד"ה הואיל(.

הרשב"א כתב בשו"ת )ח"א סי' ד, סי' רכד, וסי' תנה(, שכשהותיקא היא עם שמן ומלח בלבד לא 
חוששים שהמלח יחמיץ את העיסה.

אם כן נראה, שמכיוון שכמות המלח שבה משתמשים היא קטנה מאוד )4-5 ק"ג לכמה טונות של 
תחמיץ(, אין למלח זה דין מים שממהרים להחמיץ יחד עם מי פירות, משום שלדעת המאירי, הדעה 
השלישית בריטב"א, הב"י, הב"ח הגר"א ובאה"ל, כשהמלח מועט לא חוששים לו כלל, וכן לדעה 

הראשונה בריטב"א ולדעת הטור דינו הוא כמי פירות.

יא. החמצה לאחר סיום התסיסה
תסיסה  תהליך  עוברת  תחמיץ,  בור  לתוך  שהוכנסה  תבואה  מדעית  שמבחינה  שראינו  לאחר 
יכולים  לא  כך  בעקבות  בתבואה.  הקיימים  והחלבונים  הסוכרים  כל  את  שמפרקת  אנאירובית, 
להתפתח בתבואה זו לאחר מכן תהליכים של תסיסה אירובית, ומתוך כך אין אפשרות ליצור בצק 

מתבואה זו. 

כמו כן, מבחינה הלכתית מעמדם של הנוזלים הנמצאים בחיטה הוא כשל מי פירות, ואף לדעות 
החוששות להחמצת עיסה במי פירות, אין חוששים להחמצת גרעיני החיטה, כשהם נאפים במים 
שלהם. וכן שימורו של התחמיץ על ידי מלח הוא בכמות מזערית ביחס לכמות הכללית של התחמיץ.

נראה אם כן לומר שניתן להאכיל פרות בפסח בתחמיץ דגן.

יב. הדרכה מעשית
לפסח מתבצעת  כשר  מזון  והאכלת  הפסח,  שלפני  בעונה  שקצירת התחמיץ מתבצעת  מכיוון  א. 
כשבועיים לכל הפחות לפני פסח, נראה שאין לקחת תחמיץ חדש, שנקצר בשנה זו, משום שמשך 

זמן התסיסה הוא כשבועיים, בנוסף לכך הצורך בהאכלה כשרה.

אם כן, התחמיץ צריך להיקצר לא יאוחר מאמצעיתו של חודש אדר, ומבחינה מציאותית התחמיץ 
נקצר בשלב מאוחר יותר )בעיקר באזור המרכז וצפון הארץ(, על כן נראה שיש להשתמש בתחמיץ 
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שנקצר בשנה הקודמת, שודאי סיים את כל תהליך התסיסה והחמוץ.

באחוז  יבש,  חומר  אחוז  ל-35   30 בין  היא  כשהחיטה  מתבצעת  המיטבית  התסיסה  כן  כמו  ב. 
נמוך יותר אין מספיק חללים על מנת שהחיידקים יתפתחו באופן המיטבי שלהם, וכך לא ינוצל 

כל החומר.

כשאחוז החומר היבש גבוה יותר, נוצרת התחממות יתר שגורמת להבאשת התחמיץ40.

אם כן, יש להקפיד שהתחמיץ יהיה באחוז זה של חומר יבש על מנת לוודא שכל החומר נוצל )יש 
לציין שזהו אף רצונו של החקלאי, שהתחמיץ יהיה באחוזים אלו, כדי שהתחמיץ וכל המרכיבים 

התזונתיים שלו ישמרו ברמה המיטבית לאורך זמן(.

ג. בנוסף לכך יש לוודא שבמהלך הכנת התחמיץ לא הרטיבו את התבואה במים על מנת להוריד את 
אחוז החומר היבש, וכן אם ירדו גשמים כל שהם, אין להתיר תבואה זו ככשרה לפסח.

שיקלקל  אויר  יכנס  שלא  כדי  התסיסה  זמן  כל  במשך  הרמטי  באופן  סגור  שהבור  לוודא  יש  ד. 
את התסיסה- ברמה המעשית כדאי לאטום את כל הצדדים בעזרת חול/ פצלי שמן ולא על ידי 
בין  ברווחים  אויר  של  לכניסה  אפשרות  ישנה  בצמיגים  הבור  את  אוטמים  שאם  משום  צמיגים, 

קצוות הצמיגים.

ה. במקרה בו ירדו גשמים במהלך הכנת התחמיץ אין להתיר תחמיץ זה ככשר לפסח.

סיכום
א. תסיסה אנאירובית מנצלת את כל הסוכרים והחלבונים בתבואה.

ב. התחמיץ נקצר בשלב שבו הוא יכול להחמיץ לפסח.

ג. אין לתת גרעיני חיטה לפרה בפסח.

ד. חמץ הנאסר הוא מין ממיני דגן שבא במגע עם מים.

ה. אין לחשוש שמא טל יגרום להחמצת התבואה, אך גשם מחמיץ את התבואה.

ו. דין הנוזלים הנמצאים בגרעין החיטה הוא כשל מי פירות.

אין  הגרעין-  של  הפירות  במי  רק  כשמדובר  נוקשה,  לחמץ  גורמים  פירות  שמי  לסוברים  אף  ז. 
לחשוש לכך.

ח. כמות מועטה של מלח אינה משפיעה על כלל התבואה ולכן אין היא מחמיצה את התבואה.

ט. ניתן להאכיל בפסח את הפרות בתחמיץ דגן.

)בנתיב החלב ד׳, עמ׳ 54(

40.  ראה "משק הבקר והחלב", חוברת 29 עמ' 26.
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קש חיטה כמרכיב כשר בתערובות המזון לפסח

א. הקדמה

ב. הדיון ההלכתי

ג. חימוץ בשעת ייצור תערובת המזון

ד. סיכום

א. הקדמה
כשבוע לפני פסח נדרשים מרכזי המזון לשנות את מרכיבי המזון ולייצר תחמיץ כשר לפסח. במשך 
שנים היה מקובל שלא משתמשים בקש חיטה כמרכיב בייצור המזון הכשר לפסח. אי הכללתו של 
יותר לבליל, כך שמחיר  ויקרים  קש החיטה בתוך התערובת דורשת הכנסה של חומרים אחרים 
העלות גבוה יותר. חשוב לציין, שבעבר, קש חיטה היה מרכיב חשוב במזון פרות. במהלך השנים 
השתנתה המציאות, והוא נהפך למרכיב חיוני במזון המיועד לעגלות ולא לפרות. קש החיטה עצמו 
בודאי אינו מחמיץ, ואף על פי כן, במהלך כל השנים התייחסו לקש החיטה כחמץ, מחשש למציאות 
שבה גרעיני חיטה מעורבים עם הקש והם עלולים להגיע לידי חימוץ. הואיל וקש החיטה נחשב 
כמרכיב זול, בשלב ראשון רצינו לבחון האומנם יש מקום לחשוש לנוכחות גרעינים שבבלות הקש1. 

לשם כך נערך ניסוי שמטרתו לגלות מהי כמות גרעיני החיטה בבלות. הבדיקה התבצעה כדלהלן:

1. פריסת ניילון על משטח ישר ונקי בגודל של 10X10 מ'.

2. שקילת חמש בלות קש נקיות, מתבנים ומערומים שונים.

3. הנחנו את חמש הבלות על הניילון, פתחנו את החבלים, ובעזרת קלשון פוררנו את הבלות. לאחר 
פירור הבלות העברנו את הקש אל מחוץ לניילון, מתוך הנחה שהגרעינים יישארו על הניילון.

4. אמדנו את הגרעינים שנשארו על הניילון על ידי שקילה.

5. חזרנו על הניסוי שלוש פעמים.

כבר בתחילת הניסוי התגלה שיש מעט גרעינים בערמות קש החיטה. לאור ממצאי הניסוי נשאלה 
השאלה, האם צריך לחשוש לאיסור חמץ בתכולת הבלות. כאמור, בבלות של קש חיטה מעורבת 
כמות מזערית של שבולים, שהן שאריות מהקציר; סביר להניח, שלא ירדו גשמים על הבלות, וגם 

אם ירד גשם, הרי שיש לנו ספק אם הגשם הגיע לשיבולים והאם החיטה החמיצה.

השיבולים  של  לחימוץ  לחשוש  יש  אם  בשאלה  גם  ונתמקד  זו,  סוגיה  של  ההלכתי  בהיבט  נדון 
שנמצאות בתוך הבלות, במהלך ייצור התחמיץ )תערובת מזון הבהמות(. 

1.  ערמות גדולות ולחוצות היטב של קש חיטה.

הרב מאיר נהוראי
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ב. הדיון ההלכתי 
הרשב"א בתשובותיו )ח"א סי' קב, הובא בב"י או"ח סי' תסז( דן בסוגיה סבוכה יותר - חיטים 

שירדו עליהם גשמים, וזה לשון תשובתו:

"שאלת עוד, השנה שעברה רבו הגשמים ונפלו על הערמות שבשדות, עד שהיו קצת מן השבלים 
שעל הערמות מעלין צמחים. היש לחוש בפסח משום חמץ בחטים של אותו קציר, או נאמר שאין 
המים נכנסין בתוך הערמה לפי שהם מרבין עליה תבן ובונין אותה כמין כותל? או נחוש, שהרי אותן 
שהחמיצו נתערבו בתוך השאר בשעת דישה? ואפילו תמצא לומר שנתבטלו ברוב קודם הפסח, 
יש לחוש לגרירה, שהגרגרים שהחמיצו גררו כל השאר, שגרגיר זה מחמיץ שבצדו והשני לשלישי 

ויעבור אל לא תכלית.

תשובה: מסתברא שאין לחוש לחטים סתם של אותה שנה, שאם אתה אומר כן, לחם לא נאכל 
בפסח, כי אין שנה שלא ירדו גשמים על הערמות שבשדות; ומה נעשה לארצות שיש להן רוב דגן 
עליהם  ונאסור  בא  כן  אם  הגשמים?  בימות  אף  עליהם  מים  ניתך  עד  בר  ערמות  הגרנות  ומלאו 
שלא לאכול מחמשת המינין בפסח! אלא שדבר תורה הולכין בכל מקום אחר הרוב, ואפילו ברובא 
דליתא קמן כקטן וקטנה, וכל תבואה שתבוא לידינו אנו דנין אותה אחר הרוב, ואין הרוב מחמיצין. 

ואפילו אותן ערמות שראינו שנפלו עליהם גשמים אנו תולין בהן להקל, שמא לא נכנסו בהן 
מים אלא בשבולין העליונים אבל לא שבבטן הערמה, וכן הדבר ידוע וניכר לעין. ואפילו תמצא 
לומר שנכנסו, שמא לא הספיקו להחמיץ, שלא כל שבא במים מחמיץ, ויעיד עליו הדעת. ועוד, 
לתיתא תעיד, שלותתין אפילו חטין ואפילו לכתחילה, ואין אומרין כיון שבאו במים החמיצו. והוה 

ליה ספק ספיקא ולקולא...".

תשובתו של הרשב"א נפסקה בשולחן ערוך )או"ח סי' תסז סע' ד(:

מעלים  הערימות  שעל  מהשבלים  קצת  שהיו  עד  שבשדות  ערימות  על  וירדו  גשמים  שרבו  "שנה 
צמחים, אין חוששין לסתם חטים של אותה שנה". 

בתשובה זו דן הרשב"א האם ניתן לאפות מצה מחיטה בשיבוליה, שירד עליה גשם רב. הרשב"א 
מכריע להקל בדבר, אע"פ שידוע שירד גשם על הערימה. הוא מתיר לאפות מצה מחיטים אלו כל 

זמן שלא היה שינוי במראיתם.

ובין בלות הקש קיים הבדל מהותי לקולא. בעוד הרשב"א דן בענין מאכל  בין תשובת הרשב"א 
אדם, דהיינו איסור כרת של אכילת חמץ, הרי שאנו דנים ביחס למאכל בהמה, דהיינו איסור לאו 
דבל יראה ובל ימצא ואיסור האכלת בהמה בחמץ, המוגדר כאיסור הנאה. זאת ועוד - הנתונים 

המציאותיים שונים בתכלית: 

1. בערמת 'קש חיטה' יש מעט שבולים. 

2. לא ידוע לנו שירדו גשמים על הבלות ועל פי רוב לא יורדים גשמים על חיטה שנקצרה בארץ ישראל.

ר' יעקב עטלינגר דן בתשובותיו )שו"ת בנין ציון החדשות סי' ה( בדברי הרשב"א, ומוסיף נקודה 
חשובה לדיון שלנו, וז"ל:

"ועוד נלענ"ד שיש חילוק רב בין חטים שהגשמים מזלפים עליהם ובין שבלים שירדו עליהן גשמים: 
שבחטים שהם בלי לבוש, המים נכנסים מיד תוך החטה ונתלחלח, ויש חשש חימוץ, אבל בירדו על 
השבלים שהם לבוש לחיטה שבתוכה, המים נבלעים תוך הלבוש, והחטה שבתוכה לא נתלחלח רק 
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מעט, וכמעט בלתי אפשר שתחמיץ". 

לפי דעתו, הסיכוי שחיטה בשיבוליה תחמיץ נמוך ביותר, ולשיטתו ניתן ללמוד קל וחומר לנידון 
דידן, שהרי אנו עוסקים בשיבולים המעורבים בתוך קש החיטה, וחשש החימוץ בהם פוחת והולך. 
ובכל זאת, הייתי נמנע מלסמוך רק על טיעונו של ה'בנין ציון', ובפרט לאחר שערוך השולחן )סי' 

תסז סע' ג( חולק על דבריו:

עד  זמן  הרבה  אותם  ומניחים  השדה,  פני  על  מעט  מעט  שנתפזרו  שידוע  הקצירה,  בעת  "אבל 
שמעמידים ערמות, הלא פשיטא שגשמים שולטים בכל שיבולת ושיבולת, יש לומר דודאי ידעינן 
שחטים אלו בהקצרם ירדו עליהם גשמים, ודאי אסור ליטול מהם בפסח. אך בסתמא לא מחזקינן 
רעותא, מפני שרובא דרובא אין קוצרין ביום סגריר, אפילו אינם יהודים, משום קלקול התבואה".

אך כאמור, יש סבירות גבוהה שקש החיטה כלל לא בא במגע עם מים, וסביר שבמהלך הקצירה 
בארץ כמעט ולא ירדו גשמים חזקים2, ולכן אין להחזיק את הבלות בחשש של חמץ.

לסיכום: קשה לחוש לחימוץ הגרעינים שמצויים בתוך קש חיטה, מכמה סיבות:

1. סביר שלא ירדו גשמים, ויש ללכת אחר הרוב ולא להחזיק את הבלות בריעותא. 

2. גם אם ירדו גשמים, הרי שיש ס"ס להתיר, כדברי הרשב"א.

3. לדעת ה"בנין ציון", חשש החימוץ בחיטה בשיבוליה רחוק ביותר, ואם כן קל וחומר שמדובר 
בחשש רחוק כאשר גרעיני החיטה חבויים בתוך ערימת הקש. 

ג. חימוץ בשעת ייצור תערובת המזון
לחשוש  עלינו  האם  לבחון  יש  בבלות,  נמצא  החיטה  שקש  בזמן  חימוץ  חשש  שאין  נניח  אם  גם 
לכך שקש החיטה יחמיץ בתהליך ייצור תערובת המזון. חשש זה מתעורר לאור העובדה שבתהליך 

הייצור ישנה רטיבות, ושמא בכוחה להחמיץ את הגרעינים שהסתננו לקש החיטה.

נקדים ונאמר, שבמהלך יצירת בליל המזון ניתן לקבוע שלא יהיה מרכיב של מים בבליל. הרטיבות 
באה מהלחות של המזון עצמו המצוי בבליל והגדרתו ההלכתית היא מי פירות. 

במי  שמחמיר  הרמ"א,  לדעת  ואף  א(,  סע'  תסב,  )סי'  מחמיצים  אינם  פירות  שמי  פוסק  השו"ע 
פירות, ניתן להקל ולהתיר לזקן או חולה לאכול מצה עשירה. היתר זה של הרמ"א מלמדנו שאין 

כאן איסור מוחלט. 

סברא הגיונית היא, שמאכל מסוים המותר למאן דהו באכילה, לא יחול עליו איסור בל יראה ובל 
זו יצאה מקולמוסו של תרומת הדשן )סי' קיג(,  ימצא, וכמו כן יהיה מותר ליהנות ממנו. סברא 

בתשובתו על קטניות:

"תבואה של מיני קטנית שאינה מחמשת המינים שנפל עליה מים, וקרוב לודאי הוא שנתחמצה, 
שרי להשהות בפסח או לאו? תשובה: יראה דשרי, וכן השיב לי אחד מהגדולים בתשובה אחת, וכתב 
טעם לדבריו, משום דרבינו יחיאל וחביריו מתירין אפי' באכילה, אינהו אכלי ואנן לא משהינן?!"

ואם כך הם פני הדברים בדבר שיש בו מחלוקת, ויש האוסרים לחלוטין לאוכלו בפסח, קל וחומר 
שבדבר שמוסכם לכו"ע יש אפשרות לאוכלו, שאין בו איסור בל יראה ובל ימצא ולא איסור הנאה. 

2.  ועיין עוד בשערי תשובה )סי' תסז סקי"ב(.
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ראיה לכך ניתן להביא מהלכה שדנה בכשרותו של דבש שנתערבה בו חיטה. השו"ע )סי' תסב סע' 
ו( פוסק: 

"חיטה שנמצאת בדבש או ביין וחומץ, מותר, ובלבד שלא נתערב בהם מים".

והסביר המשנה ברורה )ס"ק כב(:

"מותר - הדבש והיין, ולא אמרינן שנתחמצו ע"י החיטה אפילו נתרככה ונתבקעה שם, שאין מי 
פירות מחמיצין".

ונרטבים  אין מקום להבדיל בין חיטה שמצויה בדבש לבין גרעיני החיטה המצויים בתוך הבליל 
מחמת החומרים שבבליל. ולכן גם בנידו"ד יש לומר שהשילוב בין החיטה למי הפירות אינו מחמיץ 

את התערובת, והיא מותרת לאכילת בהמה. 

גם נחשוש ונאמר שגרעיני החיטה שמצויים בקש מחמיצים בתהליך ייצור הבליל, יש עדיין מקום 
להתיר לכתחילה לייצר עד ערב פסח תערובת עם קש חיטה. הטעם לכך הוא שלשיטת המחבר )סי' 
תמז סע' ד(, החמץ מתבטל ואינו חוזר וניעור, ואף לשיטת הרמ"א, המחמיר וסובר כי החמץ חוזרו 
ניעור, הכא מיירי בתערובת לח בלח, שלגביה פסק הרמ"א כתרומת הדשן )סי' קיד(, שהחמץ אינו 

חוזר וניעור.

ד. סיכום 
שאלת השימוש בקש חיטה בתוך תערובת המזון לפסח, יש בה כדי להציף שאלת יסוד בכשרות 
יכולים  היינו  בלבד,  פירות  מי  ע"י  מוכן  המזון  שבליל  העובדה  לאור  עקרוני,  באופן  מזון.  מרכז 
ולהפליג ולומר שגם תחמיץ חיטה )ולא רק תחמיץ קש החיטה( יהיה מותר לשימוש בפסח. גם 
אם נניח שיש להחמיר בתחמיץ חיטה, יש לכאורה סיבות רבות מדוע להתיר את השימוש בקש 
החיטה, כפי שציינו לעיל: הקש עצמו אינו מחמיץ; ספק האם השיבולים המעטות שבו מחמיצות 
במים )בנין ציון(; ובמהלך הייצור לא באה התערובת במגע עם מים אלא רק עם מי פירות. מדוע 

אם כן ניחוש לריעותא בדבר שמוחזק כמותר?! 

על אף האמור, למעשה דחו המשגיחים דחו את האפשרות להשתמש בקש חיטה. הסיבה לכך היא 
החשש שמא החקלאים בשטח יוסיפו חיטה, כך שבפועל יאכלו הבהמות חמץ, וקיים קושי לאכוף 
ולהשגיח שדבר זה לא יתרחש. על אף שמבחינה הלכתית יש מקום להקל, עלינו להתחשב בהיבט 

המציאותי, ונראה לי שכך ראוי לנהוג:

א. מצד הדין יש להתיר ייצור תערובות המכילות קש חיטה עד ערב פסח ממש, על אף שייאכלו בתוך 
הפסח, ואין לחשוש לחימוץ. הטעם לכך הוא, שגם אם הגרעינים שבקש הוחמצו הרי שהתבטלו 

בתערובת. תערובת זו מוגדרת כתערובת לח בלח, ולכולי עלמא החמץ אינו חוזר וניעור.

ב. יש מקום לשקול להתיר ייצור בליל מזון הכולל בתוכו קש חיטה גם במהלך הפסח, ובתנאי שלא 
משתמשים במים בהליך הייצור. במקרה כזה אין לחשוש לחימוץ, שכן הייצור נעשה במי פירות, 
והואיל והגרעין מצוי בשיבולתו אין לחוש לחימוץ גם אם חדרו מעט מים. על מנת להתמודד עם 

החשש שמא יוסיפו חיטה לבליל, יש להתנות את הייצור במקום שיש השגחה במהלך הפסח.

)בנתיב החלב ד׳, עמ׳ 67(
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הזנת פרות ללא חשש חמץ

שאלה: 
פרות  מזון  הייתכן שיהיה   – דגן כשר לפסח או תחמיץ חיטה כשר לפסח  יתכן שיש שחת  האם 

מחיטה שאינה חמץ?

תשובה: 
שלב  לפני  השיבולת,  או  הגבעול  זאת,  לעומת  שמחמיצים.  אלו  הם  רק  וקליפתם  החיטה  גרעיני 
היווצרות  שלב  לפני  החיטה  את  לקצור  מקפידים  אם  לכן,  מחמיצים.  אינם  הגרעין,  היווצרות 
הגרעינים בתוך השיבולת – ניתן להכין מירק החיטה תחמיץ או שחת דגן למאכל בהמה בלי כל 
חשש שהם עלולים להחמיץ. תחמיץ חיטה עובר תהליך תסיסה בלי מים ולכן גם אם היו בו גרעיני 
חיטה הם לא היו מחמיצים מכיוון שאין כאן תהליך תסיסה עם מים. לאחר תהליך תסיסה כזה 
יוכל יותר להחמיץ. מערכת  שאיננו נחשב לחמץ - גם אם התחמיץ יבוא במגע עם מים הוא לא 
שהם  לוודא  כדי  חיטה  של  דונם  אלפי  על  ופיקוח  השגחה  מערך  מפעילה  תנובה  של  ההשגחה 
נקצרים בשלב מוקדם שלפני היווצרות הגרעין ורק שדות כאלו שאושרו לקציר ע"י מפקחי תנובה 

ורק קציר שנעשה תחת השגחה ופיקוח יוכל לקבל אישור כשרות לפסח.
הרב אריק שאול, מנהל פיקוח רפתות, משרד הרב
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הכשרת מכון חליבה לפסח
סיפר לי הח' פרץ שורק נ"י, חבר קיבוץ חפץ חיים: "כשנכנסתי לעבוד ברפת בקיבוץ חפץ חיים היו 
נוהגים לערוך מבצע הכשרה לפסח במכון החליבה. מבצע פסח לא כלל רק את ניקיון הרפת והמכון 
זה מבצע  כולו. היה  וללבן את מכון החליבה  נהגו להגעיל  מחשש מזון שיש בו חשש חמץ, אלא 
מטורף: הגעילו אפילו את הגביעים שמצמידים לעטיני הפרות, את הצינורות ואת הצנצנות בהן 

נאסף החלב. אף אחד לא שאל מדוע חייבים לנהוג כך.

לאחר מספר שנים, נקנה מיכל חדש לאיסוף החלב. מיכל זה היה בנוי בצורה של טרמוס ענק. את 
מיכל הטרמוס לא היה ניתן להכשיר בדרך ההגעלה המקובלת של הכנסת הכלי לתוך יורה גדולה 

של מים רותחים, וגם היה בלתי אפשרי להרתיח בתוכו מים.

נגשתי למורי ורבי הרב קלמן כהנא זצ"ל, רב הקיבוץ ושטחתי לפניו את הבעיה.

צורך להכשיר את המיכל", היתה  כל  חייך. "ההלכה היא שאין  כך  ואחר  הרב קלמן האזין, חשב 
תשובתו. הרב קלמן הסביר, שכיוון שחומו של החלב אינו עולה על 38 מעלות, הרי מדובר כאן 
במשקה שאין היד סולדת בו, ומשקה קר אינו מבליע איסור חמץ במיכל. מסיבה זו גם אין צורך 
להכשיר את הגביעים והצינורות לפסח. לגבי הגומיות שאוטמות את הגביעים ואת הצינורות, כיוון 
שרגילים במשך השנה להחליף מספר פעמים את הגומיות והאוטמים, הרי יש להציע - בתור הידור 

גרידא - לכוון את החלפת הגומיות החדשות לתקופה של לפני פסח.

לאור ה"קולא" ששמענו, שאין חובה להכשיר את מכון החליבה, התעוררה השאלה - מעיקרא מאי 
קסבר? מדוע החמירו כל השנים להכשיר את כל מכון החליבה לפסח?

במענה לתמיהה, העלה הרב קלמן השערה שנראית סבירה מאד. בזמנו, נאסף החלב של הרפת 
בכדי מתכת בעלי קיבולת של 25 ליטר כל אחד. חלק ניכר מהחלב הועבר לצריכה עצמית במשק, 
שכללה גם ייצור גבינות. את הכדים היו לוקחים למטבח של הקיבוץ, שם היו שמים אותם על כירות 
זו, שבמשך השנה  הגז ומרתיחים את החלב. חלק מהכדים אף הגיעו לחדרי החברים. במציאות 
הכדים הסתובבו במטבח של חמץ, עברו שם חימום ולא היתה שמירה שלא יגיע לכד חמץ, נפסק 

שיש להכשיר את הכדים לקראת חג הפסח.

במשך השנים קנו צנצנות קבועות לאיסוף החלב מהרפת, ואלו עמדו במכון החליבה מבלי שניתן 
היה לשנע אותם משם. וכך, למרות שהצורך להכשיר פג והפך ללא אקטואלי, המשיכו בהכשרת 

המכון כולו לקראת פסח.

מזה נלמד - סיים הרב קלמן, שכאשר עושים שינוי, קונים ציוד חדש וכדומה, כדאי לשאול את הרב 
פעם נוספת ולהתייעץ האם אין לדבר השלכה הלכתית כל שהיא".

הזרעה מלאכותית בחול המועד
באותה הזדמנות סיפר הח' פרץ שורק על שאלת הזרעה מלאכותית של הפרות, שהתעוררה בחול 
בזירמה מפרים  נוהגים להרביע את הפרות  המועד ברפת של קיבוץ חפץ חיים: "ברפתות החלב 
מובחרים ביותר הגדלים בחוות גידול מיוחדת. זאת על מנת שהעגלות שימליטו הפרות מזירמה 
זו יהיו בעלות תכונות גנטיות מיטביות בכל הנוגע לתנובת החלב שלהם. את ההזרעות מבצעים 
רופאים ווטרינריים, הקובעים ע"פ חום גופה של הפרה האם הפרה נמצאת במצב שהזירמה תקלט 

הרב מרדכי עמנואל



38

הרב מרדכי עמנואל    

הסיכוי  יורד,  החום  וכאשר  התקופה,  במשך  ומשתנה  יציב  אינו  זה  חום  תתעבר.  והפרה  ברחם 
להתעברות הפרה נמוך. 

פניתי בשאלה לרב קלמן,  האם מותר להזריע בחול המועד. הצגתי את הבעיתיות בדחייה לאחר 
המועד כך: ישנו חשש שאם ידחו את ההזרעה, הפרות לא יתעברו באותה שנה. הרב קלמן השיב, 
שבמקרה זה מותר להזריע במועד את הפרות. על תשובה זו הקשיתי: הרי מפורש בשולחן ערוך 
)סי' תקלו סע' ג( שאין מרביעין בהמה במועד?! הרב קלמן השיב, שבמקרה זה הוי חשש לדבר 

האבד אם הפרה לא תתעבר, ולכן מותר הדבר"*. 

"טיפ" נוסף היה נוהג הרב קלמן כהנא זצ"ל לתת: כאשר אדם שואל את הרב שאלה, אל יחשוב 
ולתת  הדברים"  את  "לארגן  יצליח  כבר  והרב  "בערך",  השאלה  את  לרב  לומר  שמספיק  השואל 
וככל  ביותר,  המפורטת  בצורה  השאלה  את  להכין  מוטל  השואל  על  הנכון.  הוא  ההפך  תשובה; 

שיעמיק השואל בהסבר צדדי השאלה, כן יקל לרב לתת תשובה נכונה למה שנשאל.

פרק מתוך המאמר ״תפעול רפת - סוגיות הלכתיות, בנתיב החלב ד, מ׳ 71

*.  יש להעיר כי במשנה ברורה שם )סק"ו( הובאה מחלוקת אחרונים האם חשש לדבר האבד מתיר להרביע בהמה במועד.
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הכשרת רפת לפסח
)הסבר והנחיות לבעלי הרפתות( 

 

תשובות לשאלות שנשאלו ע"י מספר יצרני חלב: 

1. מדוע יש צורך להזין את הפרות במזון כשר לפסח? 

2. מדוע ההזנה לפסח מתחילה לפני החג אך לאחר תחילת הייצור לפסח? 

3. מדוע יש צורך להרכיב מסנני חלב? 

4. מהו בדיוק חמץ ומדוע אסור לרפד בקש חיטה? 

5. כיצד מייצרים תחמיץ חיטה ושחת דגן כשרים לפסח? 

6. מדוע אסור להזין בחמץ בסוף החג כאשר החלב מגיע לצרכן לאחר החג? 

במכוני  הנשאבים  ובליל  קש  בשאריות  רבים  במקרים  מעורב  תנובה  למחלבות  המגיע  החלב 
יגיע  החליבה מהלכלוך שעל הרצפה, או שעל הפרה. למרות שהטיפול במחלבה מבטיח שלצרכן 
חלב נקי, מפוסטר ובריא, יכולה להיווצר בעיית כשרות לפסח במקרה שהחלב שהה במיכל במשך 
יממה או יותר עם משהו חמץ, כי במקרה כזה החמץ מבליע טעם בחלב גם אם המגע בין החלב 
לחמץ איננו בחום. אם הדבר קורה לפני פסח ובסופו של דבר לא נשאר משהו חמץ בעין בחלב - 
החלב מותר, מכיוון שהחמץ הבלוע בו "בטל בששים". אם הדבר קורה בפסח עצמו – החלב נאסר 

כי חמץ בפסח איננו מתבטל. 

כדי למנוע חשש שהחלב ייאסר אנו נוקטים בשתי פעולות:  האחת - דרישה לסינון עדין ביותר של 
כל החלב מיד לאחר החליבה, והשניה - החלפת המזון וסילוק החמץ מסביבת הפרות הנחלבות, 

באופן שגם אם יגיעו שאריות לחלב הן תהיינה שאריות שאינן חמץ. 

כל פעולה בפני עצמה לא מספיקה: 
החלפת המזון איננה מספיקה, מכיוון שגם במזון הכשר לפסח מעורבים לעתים מעט דגנים העלולים 
להחמיץ, ובכלל, קשה מאוד להגיע לכך שסככות הפרות ומכון החליבה יהיו נקיים לחלוטין מכל 
חשש חמץ. לכן חשוב לנו מאוד הסינון עד לסוף ימות הפסח, ובשום אופן, אין לזלזל בסינון לאחר 

החלפת המזון, בנימוק שגם אם יתערב משהו מהמזון הרי שהוא כבר לא מכיל רכיבי חמץ. 

המסננים לבד אינם מספיקים משתי סיבות:
עדיין  והראיה שגם לאחר הסינון   הראשונה, מכיוון שעדיין לא הגענו לרמת סינון אופטימלית, 
מגיע, לעתים, חלב למחלבות כשהוא איננו נקי לחלוטין. הדבר נובע לעתים ממסנן לא תקין או 
לא מתאים, מפילטר קרוע, מהתקנה לא נכונה של מסנן החלב וכדומה. לעתים, גם נכנס לכלוך 
למיכלית החלב דרך צינור שאיבת החלב, או עקב אי הקפדה על סגירה של פתחי המיכלית, לכן 

חשוב שבסביבה כולה לא יהיו שאריות מזון לא כשר לפסח. 

הסיבה השניה היא, שבפסח עצמו לא מספיק שהחמץ שבסביבת החלב לא יגיע לחלב, אלא יש 
זו  לפסח.  כשר  איננו  הפסח  בימות  חמץ  שאכלה  מפרה  וחלב  בחמץ,  הפרה  את  להאכיל  איסור 
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הסיבה שאנו מקפידים שהפרה לא תאכל חמץ גם ביום האחרון של פסח, מכיוון שאכילת חמץ 
בפסח אוסרת את החלב של הפרה גם אם החלב מגיע לאחר הפסח. 

לנו לקצר את תקופת  ובכך סייעו  ניקיון החלב,  זאת, המסננים שיפרו באופן משמעותי את  עם 
ההזנה במזון כשר לפסח, ויצרני החלב נדרשים להחליף את מזון הפרות למזון כשר לפסח רק ימים 

ספורים לפני הפסח. 

מהו בדיוק חמץ? 
ולא  וכוסמת( שבאו במגע עם מים  גרעיני חמשת מיני דגן )חיטה, שעורה, שיפון, שבולת שועל 

נאפו מיד. 

מה איננו אסור באיסור חמץ? 
לו היה לנו קש נקי משיבולים המכילים גרעיני חיטה לא הייתה כל מניעה להשתמש בו בפסח. 
כמו"כ, לו היו לנו גרעיני שעורים או שחת דגן שלא באו במגע עם מים, והם היו ניתנים לפרה תחת 
השגחה ושמירה שהם לא נרטבים ושבאבוס לא נשארים שאריות שנרטבו מרוק הפרה – היה מותר 
לאפשר  משתדלים  אנו  בחצר.  פרות   2-3 להם  כשהיו  בעבר  יהודים  נהגו  וכך  בפסח,  בהם  להזין 
לרפתנים לייצר תחמיץ חיטה או שחת דגן כשרים לפסח באופן שאנו משגיחים שהחיטה תקצר 
בשלב מוקדם, כאשר עדיין אין בשיבולים גרעיני חיטה העלולים להחמיץ, ואנו עורכים מחקרים 
וברורים רבים מאוד כדי לקבוע את השלב המאוחר ביותר בו ניתן לקצור את החיטה כשהיא עדיין 
בשלב שהיא לא יכולה להחמיץ. מאמצים אלו מאפשרים לרפתנים לבסס את מזונות הפרה גם 

בפסח על תחמיץ חיטה ושחת דגן כשרים לפסח ולא על תוצרת תירס שגידולו יקר ועתיר מים. 

עקרונית, היה ניתן אולי לייצר תחמיץ גם מחיטה בשלב מאוחר יותר, אם היתה הקפדה שלחיטה 
לא יגיעו מים חיצוניים, והתסיסה הייתה נעשית רק מהלחות הפנימית של הירק, וגם לאחר מכן 
היו שומרים שהתחמיץ לא יבוא במגע עם מים עד שהוא נאכל ע"י הפרה. באופן מעשי, הדבר קשה 
ולכן אנו מקפידים על עשיית תחמיץ לפסח רק מחיטה שעדיין אין בה  ולפיקוח,  ליישום מעשי 

גרעינים שיכולים להחמיץ. 

ממתי מתחילים להזין בכשר לפסח?
 מבחינת ההלכה לפרה מותר לאכול חמץ עד ערב פסח, אך אין כל אפשרות לנקות את כל שאריות 
מזון החמץ באופן יסודי מסביבת הפרה, ואין כל אפשרות לספק לכל הרפתות את המזון הכשר 
לפסח ביום אחד, ובודאי שאין כל אפשרות לבוא לביקורת ולתקן את הטעון תיקון ביום אחד. 
לכן, אנו מחליפים את המזון באופן שיתן לצוות המשגיחים המתוגבר לפסח ארבעה ימי עבודה 
מלאים כדי שהם יספיקו לבקר ולבדוק את כל המשקים, על מנת לוודא ולהבטיח שכולם מוכנים 
כראוי לפסח. ימים אלו גם תורמים לכך שאם יש שאריות אליהם לא הגענו בניקיונות הם יתחסלו 
מעצמם עד לפסח. זמן זה חשוב גם למקרה ויש באזור הפרות קש עם שבולים או שאריות מזון. 
בתוך זמן זה, שאריות אלו יתקלקלו באופן שלא יהיו יותר ראויים למאכל הפרות, ואז גם אין בהם 
איסור חמץ. לכן, כאשר נהגו לרפד את מקום מרבצם של הפרות בקש חיטה הקפדנו על תאריך 
אחרון לריפוד בקש חיטה כדי להבטיח שבערב פסח הקש שבו רפדו, כבר לא יהיה ראוי למאכל 

בהמה מחמת הזבל )כאמור לעיל הבעיה היא רק בקש שמעורבות בו שיבולים עם גרעינים(.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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החלפת מזון הבהמות  לפסח

שאלה: 
ידוע שאחת מדרישות כשרות החלב לפסח הינה החלפת מזון הבהמות למזון כשר לפסח. ובעניין 
זה נבקש התייחסות למספר שאלות: 1. מדוע יש צורך בכך?  2. אם החלפת המזון נעשית כשבוע-
שבועיים לפני פסח כיצד מייצרים גבינות קשות מספר חודשים לפני פסח? 3. איך מפקחים על 
בעלי  שהגויים  להניח  יש  כאשר  לפסח  מחו"ל  חלב  מוצרי  לאשר  ניתן  כיצד   .4 זו?  הנחיה  ביצוע 

הרפתות אינם מחליפים את מזון הבהמות למזון כשר לפסח? 

תשובה:
למרות שמזון הפרה משמש חומר גלם חשוב ליצירת החלב, פשוט וברור, שהחלב לא נהפך להיות 
חמץ כאשר הבהמה אוכלת חמץ. החמץ, לאחר שהתעכל במעי הפרה ופורק למרכיביו היסודיים, 
שוב אין בו איסור וגדר חמץ )וכפי שאפר הנוצר מחמץ שנשרף איננו נחשב לחמץ(. ולכן, אע"פ 

שהחמץ המפורק והמעוכל משמש ליצירת החלב הוא איננו הופך את החלב להיות חמץ. 

יתירה מזו, החומרים המעוכלים והמפורקים הללו מועברים לעטיני הפרה באמצעות הדם, והעובדה 
שהדם הוא שמעביר את החומרים הללו לעטיני הפרה היוצרים מחומרים אלו חלב, אף היא איננה 

אוסרת את החלב, למרות שהדם רק שינה את צורתו ולא עבר עיכול הנחשב לשריפה.  

עם זאת, יש מציאות בה בהמה האוכלת איסור - בשרה נאסר באכילה, והוא הדין, לכאורה, גם לגבי 
חלבה. הרמ"א בשו"ע יו"ד סימן ס', סעיף א' פוסק: "בהמה שנתפטמה בדברים אסורים, מותרת, 
אבל אם לא נתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים אסורה". דהיינו, אע"פ שבהמה האוכלת דברים 
האסורים – מותרת, הרי שאם נתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים – אסורה. והש"ך שם כתב 
ש"כל ימיה" לאו דווקא, אלא הכוונה היא שעיקר גידולה מקורו באיסורים, או לפחות שאוכלת 

איסורים דרך קבע מידי יום ביומו, אף שלא הווי רוב אכילתה. 

אלא  איסור,  בעצמו  להיות  הופך  מאיסור  שנוצר  שדבר  אומרים  שאנו  משום  איננה  לכך  הסיבה 
הינו  הבשר,  לאיסור  היסוד  ואז  הנאה,  באיסורי  ורק  אך  שמדובר  האומר  אתר  על  הש"ך  כדברי 
מכיוון שיצירתו הינה מאיסור הנאה, ואכילת הבשר שנוצר מאיסורי הנאה אסורה, מכיוון שיש בכך 

הנאה מדבר אסור. 

היוצא מכך, שכל השאלה לגבי כשרות החלב תהיה אך ורק במקרה שהבהמה אוכלת חמץ בפסח, 
שאז החמץ אסור בהנאה, אך אין כל שאלה לגבי חלב של בהמה שאוכלת חמץ לפני פסח, שאז אין 

כל איסור באכילת החמץ. 

חלב  אף  לאסור  יצחק'  'רינון  בספר  שהפריז  מה  "אך  ומצה:   חמץ  מערכת  בשדי-חמד,  כתב  וכן 
מבהמה שאכלה חמץ בערב פסח לפני זמן איסור חמץ ושנחלבה לאחר זמן איסור חמץ אין נראה, 
שהרי כל שאר הפוסקים לא אסרו אלא כשאוכלת חמץ בזמן איסור חמץ". ואף בעל ה"רינון יצחק" 
זמן איסור הנאה  לא חשש אלא בבהמה שאכלה חמץ בערב פסח ושמזונה לא נתעכל עדיין עד 

מחמץ, ואף הוא לא העלה על דעתו לאסור חלב מבהמה שאכלה חמץ לפני ערב פסח. 

בהתאם לאמור, היה מספיק להפסיק להאכיל את הפרות בחמץ בערב פסח, אלא שמכיוון שמדובר 
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צורך בביקורת  ומכיוון שיש  כל הארץ,  פני  על  גדולה של הרבה מאוד רפתות הפזורות  במערכת 
ובהשגחה כדי לוודא שאכן החמץ נסגר וסומן כנדרש, ושהפרות מוזנות אך ורק במזון כשר לפסח, 
ומכיוון שיש לעיתים אי הבנות שדורשות הבהרה ותיקון, הרי שמנסיון רב שנים הגענו לכך שאנו 
צוות  כל  של  וער"פ(  שבת  שישי,  כולל  )לא  ואינטנסיביים  מלאים  עבודה  ימי  לשלושה  זקוקים 
נקבע,  לכן  לפסח.  כשר  במזון  להזנה  עברו  הרפתות  כל  שאכן  להבטיח,  כדי  והפיקוח  ההשגחה 
שהרפתות יתחילו בהזנה כשרה לפסח כארבעה עד חמישה ימים קודם לפסח – דבר המאפשר לנו 
להגיע לערב פסח, לאחר שווידאנו שכל המקומות אכן עובדים בהתאם להנחיות הכשרות לפסח.    

למעשה, לא פשוט לאסור חלב אפילו אם הבהמה אוכלת חמץ בפסח עצמו, שהרי נפסק, שהבהמה 
נאסרת רק אם אכלה כל ימיה איסורי הנאה, מכיוון שאם אכלה גם דברים המותרים הרי שבשרה 
והתוצר  גורם"  וזה  כ"זה  הדבר  מוגדר  כזה,  ובמקרה  בהנאה,  המותר  ומדבר  הנאה  מאיסור  נוצר 
שהבהמה  מכיוון  זה,  לכלל  בהתאם  כן,  ואם  בלבד.  הנאה  מאיסור  נוצר  לא  שהוא  מכיוון  מותר, 
ולומר, שלגבי איסור  יש מקום לחלק  יהיה מותר. אמנם,  גם מדברים המותרים – חלבה  ניזונת 
החלב בפסח  ייתכן ואיננו זקוקים לכך שהבהמה אכלה איסורי הנאה כל ימיה, מכיוון שבניגוד 
לבשר הבהמה שנוצר מאכילת הבהמה כל ימיה, הרי החלב נוצר מאכילתה ביום החליבה או ביום 
שלפניו. לכן, לגבי איסור החלב ייתכן ומספיק שהבהמה אכלה איסורים בכל הזמן בו נוצר החלב 
שעליו אנו דנים. ולכן, אם הפרה אכלה בפסח רק חמץ, ייתכן וחלבה אסור, מכיוון שהמזון שאכלה 

קודם הפסח איננו רלוונטי ליצירת החלב שהיא מייצרת בפסח. 

גורמים  נוצר לא רק מהמזון אלא בשיתוף  והחלב  ייתכן  גם אם הפרה אכלה רק חמץ,  זאת,  עם 
נוספים, כגון המערכות שבגוף הפרה, ולכן ייתכן ובכל מקרה, גם אם אכלה רק חמץ, נחשב הדבר 
לזה וזה גורם ושרי )ראה שו"ע או"ח תמ"ה ס"ב וב"משנה ברורה" שם ס"ק יב ו"בבאור הלכה" שם 
שכשאפה בתנור שהוסק בחמץ נחשב הדבר לזה וזה גורם, מכיוון שהפת נאפת מחמת החמץ שבו 
הסיקו ומחמת התנור. ודעת הש"ך ביו"ד קמ"ב שלכן הפת מותרת, והמ"ב שפוסק להחמיר, זה 

מכיוון שלדעתו גורם החמץ שבו הסיקו הינו משמעותי וניכר יותר מאשר גורם התנור(. 

ועוד יש לחלק ולדון בשאלת חלב שנחלב מפרה השייכת לגוי, כשהגוי האכיל את פרתו חמץ בפסח. 
האם מכיוון שהוא עצמו לא עשה כל איסור, אין גם כל איסור בחלב )שע"ת סוף סימן תמ"ה(, או 
מכיוון שסוף סוף החלב נוצר מהחמץ שהפרה אכלה אצל הגוי, הרי שאם ישראל ישתמש בחלב 

יהיה בכך משום הנאה מחמץ האסור בהנאה.

עם  המותרים  דברים  אכלה  של  במקרה  אפילו  לאסור  שהחמירו  פוסקים  מצינו  למעשה,  הלכה 
דברים האסורים, מכיוון שבפסח שאיסור חמץ במשהו ייתכן ומחמירים גם ב"זה וזה גורם" )מג"א 
תמ"ה ס"ק ה(. לעומת זאת, אחרים )שו"ת "חיים שאל" חלק ב סימן לח( נוטים להתיר חלב שנחלב 
מבהמת גוי שאכלה חמץ אם היא אכן אוכלת גם דברים המותרים, ונחשב לזה וזה גורם )למעשה 
מבהמה  החלב  שכשרות  כתב,  תמ"ח  סימן  סוף  ברורה"  ב"משנה  בספק(.  שאל"  ה"חיים  נשאר 
שאוכלת חמץ נתונה במחלוקת, ולכן אפילו היא של נכרי יש אוסרים את החלב ויש הסבורים כי 
החלב מותר, וכתב שדעת הפמ"ג להתיר אם החלב נחלב לאחר שעבר מעת לעת מאכילת החמץ, 

ויש שמקילים בכל מקרה שאוכלת גם דברים המותרים. 

ב"שדי חמד" מערכת חמץ ומצה הביא חבל אחרונים שמתירים במפורש או מכללא, בכל מקרה 
שבו אוכלת גם דברים המותרים, אך הביא גם כמה שאוסרים, ומסקנתו שם שראוי ונכון להחמיר, 
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אפילו בבהמת נכרים. 

לעומתו, ה"אגרות משה", שדן בשאלה זו בהרחבה רבה )אג"מ או"ח א קמז(, מסיק שאפילו אם 
הבהמה אכלה חמץ בלבד בלי תוספת של דברים המותרים החלב לא נאסר אפילו בבהמת ישראל, 

אלא שלבעלי נפש ראוי להחמיר בבהמת ישראל.  

לפי זה, גם אם המזון של הפרות לא היה מוחלף לפני פסח, לא היה פשוט לאסור את החלב הנחלב 
בפסח לכשרות רגילה, רק מחמת העובדה שהפרה אכלה חמץ בפסח, שהרי יש פוסקים הסבורים 
שהחלב לא נאסר מחמת אכילת החמץ בפסח, ועל אחת כמה וכמה אם הפרה לא אכלה רק חמץ, 
גם ממרכיבים שאינם  )והמציאות מלמדת שמזון הפרה מורכב תמיד  גם דברים המותרים  אלא 

באים לידי החמצה(.

מלבד בעיית אכילת הפרה חמץ בפסח, קיימת בעיה נוספת והיא, שקיים חשש סביר, שאם הפרה 
יחד עם החלב באופן  בו  ולשהות  זה להגיע למיכל החלב  אוכלת חמץ בפסח עלול משהו מחמץ 

שיאסור את החלב מחמת "כבוש הרי הוא כמבושל". 

ולעתים,  כיצד מגיע החמץ למיכל החלב? מכונת החליבה שואבת את החלב מהבהמה בואקום, 
אזור עטיני הפרה או סביבתה מלוכלכים בשאריות קש או שאריות מזון, ומכונת החליבה עלולה 
לשאוב משהו משאריות אלו למיכל החלב. אמנם שאריות אלו מוצאות לחלוטין מהחלב במחלבה 

באמצעות סינון וצנטריפוגה. 

כדי לפתור בעיה זו, לכאורה, מספיק להתקין מסנני חלב עדינים בין מכון החליבה למיכל החלב 
ובכך למנוע הגעת גופים זרים ושאריות מזון ולכלוך מלהגיע למיכל החלב. ואכן, כך נוהגים, אלא 
ניתן להבטיח רק לאחר  )זאת,  נקי במאה אחוזים  יכולים להבטיח חלב  שגם מסננים אלו אינם 
תהליך הפסטור והפרדת השומן הנעשים במחלבה(. לכן נדרשים כל בעלי הרפתות לעבור למזון 
כשר לפסח, כך שגם אם מערכות הסינון לא מצליחות למנוע את מעבר הלכלוך במאה אחוזים, 
ומשהו משאריות הבליל )המזון( של הפרות מגיע למיכל החלב, הרי שמכיוון שהבליל בתקופת 

הפסח איננו מכיל גורמי חמץ, הרי שאין בכך כדי לפגוע בכשרות החלב. 

לאור המצב הקיים כיום, שהחלב כולו עובר סינון עדין מיד לאחר החליבה, והמזון ברפתות מוחלף 
למזון ללא גורמי חמץ, הרי שגם החלב שנחלב בפסח עצמו הינו כשר לפסח אף למהדרין. זאת, 
מכיוון שקיים סיכוי קלוש ואפסי ביותר שהחלב עלול להיאסר, שהרי כדי שהחלב ייאסר צריכים 
לקרות הרבה מאוד דברים בעלי סבירות נמוכה ביותר: שבמזון הפסח מעורב דגן, שבדיוק מעט דגן 
זה נדבק לפרה והגיע איתה למכון החליבה, ושהוא זה שנשאב יחד עם החלב, ושהוא זה שבדיוק 
הצליח לחדור את מערכות הסינון העדינות, ושהדגן הזה הספיק להחמיץ, ושהוא לא נפסד ממאכל 
)עיי'  לכבוש  שנחשב  באופן  שעות  ל24  מעל  במיכל  שהה  ושהוא  לחלב,  לשאיבתו  קודם  בהמה 
בשע"ת או"ח תס"ז ס"ק ל"ד, שהביא בשם הבית יעקב סימן צ"ט, שמכיוון שאיסור משהו בפסח 
הינו איסור מדרבנן הרי שבספק כבוש אזלינן לקולא, ועיי"ש שהשע"ת הביא שיש שחלקו עליו 
כשמדובר בחמץ גמור כגון לחם, אך הסכימו במקרה של גרעין חיטה שיש ספק נוסף אי החמיץ(. 

ברור לכל, שמדובר בספק רחוק ביותר ובסבירות נמוכה מאוד, כך שניתן לומר, שהחשש שחמץ 
כלשהו  חמץ  התערבות  של  מהחשש  יותר  הרבה  קטן  הינו  בפסח  בחלב  להתערב  עלול  כלשהו 
במאגרי מי השתייה בפסח. ומי שאינו מקפיד לאגור את מי השתייה והבישול לכל הפסח בערב 

החג, יכול גם להקל ולהשתמש בחלב הנחלב בפסח עצמו - שם החשש קטן יותר. 
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ואף אם כל זה היה קורה ומשהו חמץ היה מגיע למיכל החלב ושוהה שם מעל 24 שעות היה מקום 
להקל מטעמים נוספים: 

א. אמנם ההלכה הפסוקה היא שחמץ בער"פ בטל בשישים ואילו בפסח עצמו הוא אינו בטל אפילו 
נאמרו שני טעמים: דעת הרמב"ם שהחמירו בחמץ מכיוון דהוי  זו  בכמה אלפים. אלא שלהלכה 
דבר שיש לו מתירין לאחר הפסח, ולדעת הרא"ש הסיבה שהחמירו בחמץ היא מכיוון שאיסורו 
בכרת ולא בדילי מיניה. והנה בערוה"ש הביא נ"מ בין שני הטעמים, שלרמב"ם אם נתערב ועלול 
שלא  בחלב,  שנתערב  חמץ  משהו  לגבי  ולכן  דשיל"מ,  הוי  לא  שוב  הפסח  לאחר  עד  להתקלקל 
ניתן לשומרו לאחר החג לרמב"ם יהיה מותר, ולרא"ש אם נתערב חמץ נוקשה או תערובת חמץ, 
שאיסורן בלאו ולא בכרת אין להחמיר בנתערבו במשהו, ולכן בנדון דידן שמדובר שנתערבה בחלב 
תערובת מאכל בהמה, לכאורה, לא הוי אלא חשש תערובת של חמץ נוקשה, או לפחות של תערובת 
חמץ שאין עליה אלא לאו ולא כרת, וממילא אין לנהוג בו חומרת איסור משהו אפילו לא לשיטת 

הרא"ש. 

ב. טעם נוסף להקל מצינו בשו"ת מהרש"ם )ח"א קפ"ו( שכתב לגבי באר שנמצא בה חמץ בפסח 
שאין לחשוש לכבוש, מכיוון שיש לסמוך על הר"ש קלוגר בשו"ת טוטו"ד תליתאה סוף סימן רי"ד 
שכתב שבבאר שהמים נובעים כל שעה מקררים המים ולא שייך בהם כבוש אפילו אם החמץ שהה 
יש קירור קבוע לטמפרטורה  בו  הרי שבמיכל חלב  כך,  לעת. אם אמנם  יותר מאשר מעת  הרבה 
נמוכה יותר מזו של מי באר הרי שיש לסמוך על כך שאין חשש לאיסור כבוש )ורעיון זה הובא שוב 

במהרש"ם ח"א רכג בשם המהרש"ק(.

ג. טעם שלישי להקל הוא מחמת הבוחשים הנמצאים במיכל החלב שמערבים אותו ומנידים אותו 
כל הזמן וייתכן ובחישה זו מונעת דין כבוש גם אחרי 24 שעות.

לפגם  טעם  נותן  החמץ  בו  שבמקרה  הסבורים  הראשונים  בדברי  מצינו  להקל  רביעי  טעם  ד. 
בתערובת הוא איננו אוסר בפסח במשהו )ראבי"ה, אור זרוע וראה בשו"ת יביע אומר ח"ז או"ח 

סימן מ"ד לעניין כשרות מי הכנרת בפסח(.

ה. טעם חמישי - יש שאמרו שחמץ אוסר במשהו כקנס על שעבר בבל יראה ובל ימצא, אך חמץ של 
נכרי, שלא עבר עליו בבל יראה ובל ימצא, לא אוסר במשהו, וכיוון שהחמץ נמכר במסגרת מכירת 
חמץ והוא הופקר בביטול חמץ הרי שגם אם נתערב משהו מחמץ זה בחלב הוא בטל בשישים אף 

בפסח עצמו. 

החלב  שגם  נראה  תנובה  של  והפיקוח  ההשגחה  מערכת  ע"י  ברפתות  שנעשה  מה  כל  לאור  לכן, 
המגיע למחלבות תנובה בפסח עצמו הינו כשר לפסח למהדרין, ושאין לחשוש כלל לספק הרחוק 
כל כך שאולי משהו חמץ נכבש עם החלב, ובספק רחוק כזה לכאורה אין מקום להחמיר ויש לפסוק 
רחוק  כך  כל  דרבנן  שבספק  הרי  מדרבנן,  איסור  הינו  במשהו  בפסח  חמץ  איסור  שכל  שמכיוון 
בודאי ניתן לילך לקולא, ולסמוך על דעת בעל השאילתות ודעת רבנו תם הסבורים שחמץ בטל 
בשישים גם בפסח עצמו )משנה ברורה תמז ס"ק ב: "והיכא דאיכא עוד הרבה צדדים להקל סמכינן 

אשאילתות דס"ל דחמץ בפסח שווה לשאר איסורין דבששים" וכ"כ בבאה"ט שם(.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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מצה שרויה בחלב*

ראשי פרקים
א. המקור לנוהגים איסור מצה שרויה

ב. בשעת הדחק האם להעדיף להקל בשרויה או בקיטניות?
ג. האם מי פירות מחמיצים?

ד. שרויה בפסח בחלב
ה. מריחת חמאה על מצה

ו. חלב שהוקפא

א. המקור לנוהגים איסור מצה שרויה
לחומרה של שרויה בפסח שנוהגים בה רבים וטובים אין מקור בבבלי, בירושלמי, בראשונים או 
בשולחן ערוך. המקור הראשון לחומרה זו נמצא בתשובות שו"ע הרב סימן ו' וז"ל: "באמת כי גם 

שאינו איסור גמור וברור מדינא, מכל מקום המחמיר תבוא עליו הברכה" 

והוא ממשיך וכותב: "הנה עינינו רואות בהרבה מצות שיש עליהם מעט קמח אחר אפייה, וזה בא 
מחמת שהיתה העיסה קשה ולא נילושה יפה יפה." 

והוא ממשיך וכותב שבעבר היו לשים את העיסה לאט לאט וע"י זה כל הקמח היה נילוש ונאפה ואז 
לא הייתה כל בעיה וכל חשש לטבול את המצה במרק חם. לעומת זאת הוא אומר, לפני כעשרים 
שנה התחילו עם ישראל למהר מאד מחמת הזריזות והחשש אולי שלא יגיע לידי חימוץ, שזו מעלה 
גדולה1, אבל מצד שני זה גורם לכך שלפעמים הקמח שבתוך העיסה אינו נילוש יפה יפה ונשאר 
קמח בעין ואם נטבול אותו בתוך המרק או בתבשיל הוא עלול להגיע לידי חימוץ ולכן הוא מסיק: 
האפייה,  אחר  לעין  נראה  מעט  קמח  בהם  שמצוי  הרבה  מצות  רואות  שעינינו  כיוון  מקום  "מכל 
אלא  כלל  מצוי  אינו  שזה  משום  היינו  הפוסקים  זה  הזכירו  שלא  ומה  החוש.  להכחיש  אפשר  אי 
בעיסה קשה שלא נילושה יפה, ובדורות הראשונים היו שוהים הרבה בלישה וגלגול עד שהיה נילוש 
יפה. עד שמקרוב זה עשרים שנה או יותר נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים, למהר מאד מאד 
בלישה, ואין לשים יפה יפה, ולכן נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה, כנראה בחוש למדקדקים 

באמת". 

ולמסקנה הוא כותב "ומ"מ אין למחות בהמון עם המקלים, כיוון שיש להם על מה שיסמוכו, אבל 
לפי מה שכתב האריז"ל להחמיר כל החומרות בפסח, פשיטא שיש להחמיר". 

אבל הוא מסיים בשני דברים בהם יש להקל: "ומ"מ ביום טוב האחרון )שמיני של פסח( המקל 
משום שמחת יו"ט לא הפסיד". וכן: "ובמי פירות פשיטא שאין להחמיר כלל בכל ימי הפסח".

* שוכתב על פי הרצאה בכינוס הכשרות תשע"ג.

1.  ויעוין בתשובות חתם סופר בחושן משפט סימן קצ"ו, בהשמטות, שהוא מעיד על עצמו, שאצלו לא ארך יותר מאשר 
שתיים או שלוש דקות מהכנסת המים לקמח ועד שהמצה יצאה מהתנור.

הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר בד״צ וועדת מהדרין
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היסוד למחלוקת בין המחמירים והמקלים לדעת שולחן ערוך הרב נוגעת לשאלה האם יש חשש 
חימוץ בקמח שנקלה בתנור. גם השערי תשובה סימן ת"ס מביא, שחסידים ואנשי מעשה, נוהגים 
להחמיר בשרויה והוא מוסיף קולא חשובה שגם מי שמחמיר, אם מטבילים את המצה בתבשיל ומיד 
אוכלים אותה ולא משהים את המצה בכדי שיעור של חימוץ- אין בזה בעיה גם לדעת המחמירים. 

ואם כך, זקנים וחולים שקשה להם ללעוס את המצה יכולים אליבא דהשערי תשובה לטבול את 
המצה ולמהר לאוכלה מיד. 

ב. בשעת הדחק האם להעדיף להקל בשרויה או בקיטניות?
בשעת צורך - לילד או לחולה - האם עדיף לתת שרויה או קטניות? לכאורה, התשובה פשוטה. 
שרויה קלה יותר וממילא במקרה צורך יש להעדיף לתת שרויה ולא להתיר קטניות. מצד שני, אם 
טעם ההחמרה בשרויה זה החשש מחימוץ היה מקום לחשוב שעדיף לתת קטניות שהם אינן יכולות 

לבוא לידי חימוץ.

אלא שבכל אופן פשיטא שעדיף הקל בשרויה מכיוון שאיסור קטניות הינו איסור קדום הרבה יותר 
ובני אשכנז  נוספים  - כמובא בסמ"ק, בטור סימן תנ"ג ובראשונים  ומקורו בתקופת הראשונים 
קיבלו עליהם את החומרא הזו ולכן יש לאיסור קיטניות תוקף רב יותר מאשר לאיסור שוריה הן 
מצד העובדה שמדובר במנהג ובחומרה שיש לה שורשים קדומים הרבה יותר והן בגלל שחומרה זו 
נתקבלה ונתפשטה בין כל בני אשכנז. ועוד יש להוסיף שהסיבה לחומרה ואיסור הקיטניות אף הם 
מחשש שלא יבואו לידי איסור חמץ - או מחמת החשש שבקיטניות מעורבים גרעיני דגן שעלולים 

להחמיץ או מהחשש שעלולים להחליף בין קיטניות ובין דגן ולבוא לידי איסור חמץ.

ג. האם מי פירות מחמיצים?
על הגמרא האומרת בפסחים לו ע"א שאין לשין את העיסה ביין וחלב כתב רש"י שם "מפני שקרובה 
וממהרת להחמיץ, ואין אדם יכול לשומרה, לפיכך, אם לש - תשרף מיד... ולריש לקיש דאמר מי 
פירות אין מחמיצין - לא קשיא הך, דאיהו אין חייבין על חימוצו כרת קאמר, ולא הוי חמץ גמור 
אלא חמץ נוקשה הוי - כלומר רע, ואותו חימוץ הן ממהרין להחמיץ, ואי אפשר לשומרן". כלומר, 

לדעת רש"י מי פירות אמנם לא מחמיצים חימוץ גמור אך כן מחמיצים לחמץ נוקשה. 

מצד שני סבורים רבנו תם והר"י שמי פירות לא מחמיצים כלל, אלא רק מי פירות עם מים. 

שיטה שלישית היא שיטת הרי"ף, הסבור שאפילו מי פירות יחד עם מים גם כן אינם מחמיצים. 

אין  מים  בלא  פירות  "מי  התוספות:  בעלי  כשיטת  המחבר  פוסק  א  תס"ב  סימן  ערוך  בשולחן 
מחמיצין כלל. ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה במי פירות אפילו שהתה כל היום, אבל אין יוצא 

בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני". 

ובסעיף ב כותב המחבר: "מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר משאר עיסה הילכך אין ללוש 
בהם; ואם לש בהם, יאפה מיד". 

ו' פוסק המחבר: "חטה שנמצאת בדבש או ביין וחומץ, מותר, ובלבד שלא נתערב בהם  ובסעיף 
מים". 

המגן אברהם מתקשה להבין את האיסור המוחלט של המחבר ללוש דגן עם יין שמעורב בו מעט 
מים לאור ההיתר המפורש אותו כותב המחבר בסעיף שלאחר מכן - סעיף ג': "מותר ללוש ביין 
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ביין  המים  נתבטלו  וכבר  הואיל  הבציר...,  בשעת  שנופלת  מים  טיפת  בלא  לו  אפשר  שאי  אעפ"י 
קודם שלשו העיסה". 

לדעת המג"א יש לחלק בין יין שעבר תסיסה יחד עם מים שהוא לא מחמיץ, ובין מקרה בו מערבים 
קצת מים לתוך היין המוכן. אך יש שחילקו באופן אחר ולדעת הפרי חדש ופוסקים נוספים החילוק 

הוא בכמות וכשמדובר במעט מיים ניתן להתעלם מהם.

ד. שרויה בפסח בחלב
מים,  בו  ערבו  שלא  קבלתו  קודם  נבדק  חלב  וכל  בחלב  מים  לערב  וחמור  גמור  איסור  שיש  אף 
יש להניח שתמיד מעורב  עוברים שטיפה במים  והמכליות  הרי שמכיוון שכל הצינורות המכלים 
מעט מים בחלב מחמת שאריות המים שנותרו בצנרת ובמיכלים. לאור זאת, התשובה לשאלה אם 
מותר לשרות מצה בחלב כזה שמן הסתם יש בו מעט מים היא שזה תלוי בשני התירוצים לקושית 
המגן אברהם. לפי המג"א תהיה בעיה ואילו לדעת הפרי חדש ושאר הפוסקים השל"ה ועוד, מכיוון 

שמדובר במעט מאוד מים אין לחשוש לחימוץ ובודאי שאין לחשוש לשרויה. 

ואף שהרמ"א מחמיר גם במי פירות ללא מים שלא ללוש איתם קמח מכיוון שהוא חושש לפוסקים 
הסבורים שמי פירות מחמיצים גם ללא תוספת מים ראינו ששו"ע הרב שהוא הראשון המזכיר את 

איסור שרויה כותב שבמי פירות ללא מים אין להחמיר בשרויה.

ה. מריחת חמאה על מצה
בניגוד לחלב שכאמור ייתכן ולדעת המג"א יש מקום להחמיר הרי שאין להחמיר במריחת חמאה 
על מצה מכיוון שגם אם היה מעורב מעט מים בחלב מחמת המים שנשארו במכלים ובצנרת הרי 
שבתהליך ייצור החמאה המים הללו מוצאים וכעת החמאה היא מוצק ללא מים ולכן אין להימנע 

ממריחת חמאה על מצה, כאשר ידוע שלא מערבים בה מים. 

ו. חלב שהוקפא
לדון  יש  בחלב  מזערית  בכמות  התערבו  ואולי  בצנרת  שנשאר  מים  למעט  לחשוש  שאין  לדעות 
במקרה של חלב שהפך לקרח במקפיא וכתוצאה מכך הופרדו חלק מהמים הטבעיים שבחלב והפכו 
לקרח, מה דין החלב לאחר שהופשר וחזר להיות חלב רגיל. ייתכן ושאלה זו תלויה בשאלת דין מי 

חלב האם הם נחשבים לחלב או למים.

על מצה  ודאי שיש להחמיר שלא למרוח אותה  גבינת קוטג',  כמו  גבינה שעוברת שטיפה במים 
למרות שמי השטיפה לא מעורבים בגבינה. לעומת זאת גבינה רגילה אם היא עשויה מחלב ללא כל 

תוספת מים בתהליך הרי שדינה כדין החלב שכאמור תלוי במחלוקת המג"א והפר"ח.

)בנתיב החלב ה׳, עמ׳ 27(
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49

שו״ת    

מריחת חמאה על מצה* 

שאלה:
האם המחמירים בשרויה יכולים למרוח בפסח חמאה על המצה?

תשובה:
חמאת המהדרין של תנובה איננה מכילה מים ולכן מותר גם למחמירים בשרויה למרוח אותה על 
גבי מצה בפסח. הדבר נכון לגבי חמאה רגילה ולא לגבי חמאה מלוחה או לגבי חמאה עם תוספות 
ששם ייתכן והחומרים המוספים מומסים במים לפני עירובם בשמנת ממנה מייצרים את החמאה. 
כמו"כ, לעתים יש תהליכים שמגמתם להביא לכך שאחוז השומן בחמאה יהיה תמיד זהה, ולצורך 
זה במקרים שאחוז השומן גבוה מהסטנדרט הנדרש - מוסיפים מעט מים כדי להגיע לאחוז השומן 
הרצוי. תהליך זה לא מתבצע בתנובה ולכן החמאה נחשבת למי פירות טהורים ואין חשש מלמרוח 

אותה על גבי המצה.

הקוטג'  גרגרי  עוברים  ייצורה  שבתהליך  מכיוון  המצה  על  למרוח  אין  קוטג'  גבינת  זאת,  לעומת 
שטיפה במים. גם בגבינה לבנה לעתים משתמשים לתגבור החלב באבקת חלב המומסת במים ולכן 

אין למרוח אותה על המצה בפסח*.

בברכי יוסף הלכות פסח סימן תמ"ז מובאת קולא גדולה ביותר שלא היה עולה בדעתנו לסמוך 
"חמאה  מהדרין:  בכשרות  שלא  וק"ו  רגילה  בכשרות  לא   – לפסח  כשרות  במתן  בימינו  עליה 
שבשלוה בכלי חמץ קודם פסח, ולהסיר הזוהמא שמים מעט קמח ונשאר בשולי קדרה, ומסננים 
החמאה ולא ישאר בה כלל מהקמח, חמאה זו מותרת בפסח. כ"כ נכדו של הרשב"ץ בתשובה בספר 

יכין ובועז לפי מנהג מקומו. והובאה תשובתו בספר סמא דחיי דף י"ז ע"ד".

הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

*.  יש לציין, שבתקופת הייצור לפסח יש עודפי חלב גדולים ולכן בדרך כלל לא נעשה שחזור חלב והגבינה הכשרה לפסח 
נעשית מחלב בלבד ללא כל תוספת של אבקת חלב, וממילא היא לא מכילה מים.
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מריחת חמאה על מצה 

שאלה:
האם המחמירים בשרויה יכולים למרוח בפסח חמאה על המצה?

תשובה: 
חלב נחשב כמי פירות שאם ערבו אותם בקמח העיסה איננה מחמיצה, אך אם מי הפירות מעורבים 
במעט מים העיסה ממהרת להחמיץ יותר מעיסה שנוצרה מערוב מים טהורים בקמח. חלב תנובה 
אינו נמהל במים, ולכן, לכאורה, אין חשש לשרות מצה בחלב גם למחמירים בשרויה. אלא כמו 
שלגבי יין נפסק בשו"ע או"ח סימן תס"ב, שאי אפשר ליין בלי טיפת מים הנופלת בשעת הבציר, כך 
אי אפשר להבטיח שבחלב לא נכנסו מעט מים, שהרי צנרת החלב עוברת שטיפות יסודיות בין ייצור 
לייצור ומן הסתם תמיד נשארים מעט מים בצנרת או במיכלי החלב – ברפת, במיכלית ובמחלבה. 
אשר על כן, לגבי ייצור מצה עשירה ע"י לישת קמח בחלב הדבר תלוי במחלוקת האחרונים לגבי 
ביטול מעט מים במי פירות מרובים, ולהלכה יש להחמיר. אך לגבי חומרת שרויה הדבר תלוי האם 
מנהג ההחמרה בשרויה, כולל גם מי פירות שנתערבבו בתוכם מעט מים, וכל אחד יעשה שאלת 

חכם. 

שוחזרה  האבקה  מכן  ולאחר  לאבקה  יובש  החלב  שאם  הרי  פירות  מי  הינו  ביסודו  שהחלב  אף 
שנית לחלב ע"י הוספת מים לאבקת החלב והפיכתה מחדש לחלב, הרי שהחלב המשוחזר שוב לא 
ייחשב, מבחינה הלכתית, למי פירות אלא למים המעורבים באבקת חלב. אשר על כן, יש מוצרים 

בהם נעשה שימוש גם באבקת חלב בתוספת מים והם לא ייחשבו למי פירות נקיים. 

במוצר.  המעורבים  למים  ההופך  ישיר  קיטור  תוספת  בעזרת  המחוממים  מוצרים  יש  כמו"כ, 
במוצרים אלו מעורב מעט מים. בחלק ממוצרים אלו מוציאים לבסוף את המים שהוכנסו במהלך 
עצמו,  החלב  של  המים  או  שהוספו  המים  הם  שהוצאו  המים  כי  להבטיח  אפשר  אי  אך  החימום 
שלמעשה נחשבים למי פירות מבחינה הלכתית. אם כי בעניין זה יעוין ב"משנה ברורה" תס"ב ס"ק 
כ"ג לעניין שומן שהתיכו אותו, שמסקנת המ"ב שם שאף שברור שהשומן ספג מים לפני התכתו, 

הרי שההתכה מאדה את המים והשומן נחשב למי פירות שאינם מחמיצים כלל. 

בעבר היו תהליכים בייצור חמאה בהם הוסיפו אחוז קטן של מים על מנת להגיע לתקן המדויק 
של אחוז השומן במוצר הסופי, בהתאם לרמת השומן שנתקבלה בחובצה, אבל בשנים האחרונות 

הדבר שוב לא נעשה וכיום אין כל תוספת מים לחמאה.
הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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איסור קטניות בפסח1

ראשי-פרקים:
א. מנהג הקיטניות טעמו מקורו וההבדל בינו ובין חשש חמץ

ב. מכירת קיטניות במכירת חמץ
ג. קיטניות ללא מים או לאחר חליטה

ד. הסתייגות ממנהג הקיטניות
ה. כלים מיוחדים לקיטניות

ו. שמן קיטניות
ז. קינואה בפסח

ח. תערובת קיטניות והכיתוב לאוכלי קיטניות

א. מנהג הקטניות טעמו מקורו וההבדל בינו ובין חשש חמץ
והוא מובא  בן כאלף שנה  זה הוא  ותיקין  בני אשכנז מחמירים לא לאכול קטניות בפסח. מנהג 
מצה  לעשות  אפשר  שאי  שם  ערוך  השולחן  דברי  על  המעיר  א  סעיף  תנג,  בסימן  הרמ"א  בדברי 
מאורז ושאר מיני קיטניות שאינם באים לידי חימוץ "ומותר לעשות מהם תבשיל": "ויש אוסרים 

והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות". 

ואף על פי שאנחנו מחמירים בקטניות, מבואר בדברי הרמ"א בהמשך דבריו, שיש שלושה חילוקים 
בין חמץ לקטניות: 

1. אף על פי שלכתחילה אין לערב קטניות בתבשיל, בדיעבד, אם נפלו, התבשיל לא נאסר 
2. מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם, בניגוד לחמץ שאסור בהנאה. 

3. ומותר להשהותם בבית שאין נוהג בהם איסור בל יראה ובל ימצא.

שני טעמים מרכזיים נאמרו במשנה ברורה שם לגבי איסור קטניות בפסח: 

1. חשש תערובת דגנים. חשש זה קיים גם כיום מכיוון ששדות הגידול של קטניות גדלים על 
דגנים  מספיחי  להימנע  וקשה  ושעורה  חיטה  אחרות  בשנים  גדלים  בהם  קרקעות  אותם 

המתערבים בקיטניות. 

עושים תבשילים מרכזיים  - משניהם  דומה לשימוש שעשו בדגנים  2. השימוש של קטניות 
ולחם - ומחמת זה גזרו שמא יבוא להחליף זה בזה. 

בבית   - בפסח  הקיטניות  איסור  במנהג  שעוסקים  הראשונים  בדברי  כבר  מופיעים  אלו  טעמים 
יוסף בסימן תנ"ג, במהרי"ל הלכות פסח, בתרומת הדשן סימן קי"ג, במרדכי פסחים סי' תקפ"ח, 

בריטב"א פסחים ל"ה ע"א ובמאירי פסחים קי"ד ע"ב.

וייס  הגר"א  של  מהרצאתו  תקציר  שהינו  זה  במאמר  קיטניות.  לאוכלי  מסומנים  תנובה  ממוצרי  חלק  העורך:  הערת   .1
שליט"א בכנס הכשרות תשע"ה יש התייחסות לתוקף הגזרה ולגבולותיה ומה היא כוללת ומתי יש לסמן לאוכלי קיטניות 

ומתי אין בכך צורך.

הרב אשר וויס 
גאב״ד ״דרכי תורה״
בעל ה״מנחת אשר״



53

בנתיב החלב  ח

לגבי מה שכתב הרמ"א דאם נפלו לתוך התבשיל אין התבשיל נאסר, נחלקו בכוונתו. יש אומרים 
דאין בזה היתר אלא ע"י ביטול בשישים. וכן משמע מדברי תרומת הדשן שם דכתב "אם נמצא גרגיר 
של מיני קטניות בקדירה...לא מחמרינן כלל לאסור...דגזירה דאיסור משהו ליתא אלא בתבואה", 
וכן  רוב אינם אוסרים את התבשיל  ולא  יעקב בסק"ו דכל שהקטניות הם מיעוט  אך דעת החק 

מבואר בשו"ע הרב שם סעיף ד וכ"כ המשנה ברורה בס"ק ט, שהעתיק את דברי החק יעקב.

יבוא  דילמא  זה  הקיטניות  נאסרו  שבגללו  החשש  שכל  שסובר  זה  הוא  הדשן  שתרומת  למרות 
להחליף קטניות בחמץ, בכל אופן הוא דווקא מחמיר דבעינן שישים כנגדן כדי להתיר, ומשמע שכל 

ההלכות המייחדות את הקיטניות מהחמץ מוסכמות אליבא דכ"ע ולא תלויות בטעם האיסור.

הראשונים הכריעו שאין כוח ביד בית דין כל שהוא לגזור גזירות אחרי חתימת התלמוד או לכל 
הרמב"ם,  לדעת  אך  לחז"ל.  ורק  אך  מסור  היה  גזרות  לגזור  והכח  הגאונים,  דורות  אחר  היותר 
כן  יש עדיין כוח לבי"ד לתקן למקומו ולשעתו אך לא לדורות. אשר על  לאחר חתימה התלמוד 
איסור הקיטניות שאותו אנו מוצאים רק אחרי תקופת הגאונים איננו בגדר גזירה או תקנה אלא 

בגדר מנהג.

אמנם בתשובה באורח חים קכב מתייחס החת"ס לקיטניות כגזרה וכתקנה שלא מועילה לה התרת 
נדרים, אבל אין הכוונה שמדובר בגזירה כמו שאר הגזירות שמוצאים בדברי חז"ל, אלא שמדובר 

במנהג חמור ביותר שאין ביד אף אחד להתירו ולא מועילה גם התרת נדרים כמו בגזרה ותקנה. 

אני מדגיש את הדברים שאף שקיטניות אינן חמץ ויש הבדלים בין חומרת חמץ לקולת קיטניות 
אך לגבי עצם המנהג אין כל מקום להקל. זו תקנה קדומה, שקיבלו עליהם כל עדות אשכנז ואין כל 

מקום לזלזל בה. 

ב. מכירת קיטניות במכירת חמץ
בדברי מלכיאל מגדולי הפוסקים בליטא, פרק ד סעיף כב, יש שטר מכירת חמץ, ובשטר המכירה 
שלו מוכרים גם את הקטניות. וזה פלא גדול, שכן לא נהגו למכור קטניות, ובכל השטרות שנהוגים 
היום לא מוכרים קטניות. הסיבה היחידה לכאורה להכליל את הקיטניות במכירת חמץ היא רק אם 
אמנם אנו סבורים שהקיטניות נאסרו מחשש תערובת דגנים שמעורבת בקיטניות, אע"פ שמדינא 

גם אם יש חשש כזה אין צורך למכור. 

ג. קטניות ללא מים או לאחר חליטה
שהרי  העיקר,  מן  חמור  טפל  יהיה  שלא  במים  אלא  הקטניות  נאסרו  שלא  כתוב  הדשן  בתרומת 
בפסח אנו אוכלים דגנים שנשתמרו מחשש חימוץ ולכן לא יעלה על הדעת לאסור לאכול קיטניות 
וכדבריו נקטו רבים מהאחרונים: שו"ע הרב בסעיף ה, המהרש"ם  שלא באו כלל במגע עם מים. 

בסעיף קפג ועוד. 

האור זרוע סימן רנו, מביא מהקדמונים, שאם חלטו את הקטניות ברותחים מותר לאכול אותם כי 
מעיקר הדין חליטה ברותחים לא מאפשרת חימוץ, אבל בפשטות לשון הרמ"א משמע, שהאיסור 
נמנעים  אנחנו  מים  עם  מגע  כל  ללא  וגם  ומוחלט,  גורף  הוא  קטניות  מאכילת  להימנע  והמנהג 
מלאכול קטניות. כך כתוב בשער התשובה עמוד חי סימן לב, אבני נזר בשתי תשובות שעג וסימן 



54

הרב אשר וויס     

תלג, וכך משמע בפשטות לשון הרמ"א2.

ד. הסתייגות ממנהג הקטניות
גם בין גדולי אשכנז מצינו כאלו שלא היו מאושרים מהמנהג להימנע מקטניות. רבי יעקב עמדין 
כותב במור וקציעה תנג, ששמע מאביו החכם צבי שזה היה טעות לקבל את המנהג הזה ושלו היה 
ניתן היה ראוי לבטלו. הסיבה לכך היא, שבניגוד לימינו שמצות נאפות בהשגחת וועדות כשרות 
בהידור רב, פעם הייתה כל משפחה בכל עיירה ובכל קהילה מכשירה את תנור החמץ ואופה בו 
מצות לפסח, והיה חשש למכשולים רבים. לכן סברו חלק מהאחרונים )ראה גם בחתם סופר קכב( 
שאילו היו אוכלים קטניות היו צורכים פחות מצות, ואז היו מחמירים יותר באפיית המצות, והן היו 
נעשות יותר בניחותא ובאופן שניתן יותר להזהר מחשש חמץ במשהו, ולכן הוא כותב שאשרי מי 

שיש בידו לבטל את המנהג. 

הבשמים ראש בסימן שמח, תוקף את המנהג הזה. הוא כותב שזה מנהג הקראים, אבל יותר ממה 
שהתשובה הזו מערערת את מנהג הקטניות היא מערערת את אמינותו של הבשמים ראש ולכן אין 

להתחשב כלל בדברים שהוא כותב בהיתר הקטניות3. 

ה. כלים מיוחדים לקטניות
בתשובת מהר"מ שיק סימן ר מוצאים חומרה גדולה, שאם משתמשים בקטניות לצורך תינוקות 
הרמ"א  אם  כי  גדולה,  חומרה  זו  מיוחדים.  כלים  לייחד  צריך  הקטניות,  את  שצריכים  חולים  או 
הם  כשאין  אפילו  מקילים  האחרונים  ורוב  והמשנ"ב  התבשיל  את  אוסרים  לא  שקטניות  אומר 
בטלים בשישים איך ייתכן שהם יאסרו את הכלים? ההסבר לשיטת המהר"ם שיק הוא שהקטניות 
ולכן הוא מחדש, שלכתחילה יש  לא אוסרים את התבשיל בדיעבד, אבל לכתחילה יש להחמיר, 
להחמיר גם ליחד כלים מיוחדים. כך מבואר גם בכף החיים סעיף קטן כז, שכאשר חייבים להשתמש 

בקטניות לחולים או תינוקות יש לייחד כלים מיוחדים.

ו. שמן קטניות
האם שמן של קטניות נאסר? זו שוב מחלוקת גדולה בין האחרונים. שני גדולי עולם, ושנים מאלה 
יצחק  בבאר  יצחק אלחנן,  ורבי  קפג,  א  בחלק  בכוח דהיתרא, המהרש"ם בתשובה  ידועים  שהיו 
זו  שיטה  מהם.  היוצא  בשמן  לא  אבל  עצמן,  בקטניות  אלא  איסור  נהגו  שלא  סבורים,  יא  סימן 
פותרת את כל הדילמה של שמן קנולה, כותנה ושמנים אחרים. אבל אין הלכה כמותם. שהרי בני 
אשכנז קיבלו על עצמם את פסיקות הרמ"א ואם הרמ"א אומר שמותר להדליק בשמן של קטניות, 

הרי פשוט מדבריו שמדובר בדבר שנאסר באכילה והותר רק בהנאת הדלקה. 

אמנם גם המרחשת בסעיף ג כתב כמו המהרש"ם ולא הם ולא הרב יצחק אלחנן שכחו או התעלמו 
תערובת   חשש  בו  שיש  בשמן  גם  להדליק  שמתיר  הרמ"א  כוונת  שלדעתם  אלא  הרמ"א,  מדברי 

2.  הערת עורך: צ"ע מהיכן משמע כך מלשון הרמ"א שדבריו מוסבים על היתר השו"ע לעשות מהם תבשיל ועל כך חולק 
הרמ"א ואומר ויש אוסרים ובהמשך הוא מדבר על נפלו לתוך תבשיל. ואולי הדברים מדוייקים מההיתר להדליק בשמנים 
הנעשים מהם, שמשמע שלאכול שמנים אסור אע"פ ששמן איננו תבשיל שמחוייב להיעשות עם מים, ואולי מכך שהרמ"א 
ואני"ס  אקליז"א  שזרע  שכתב  מכך  ואולי  לאכול,  ולא  להשהות  שההיתר  משמע  ושוב  בבית  קיטניות  להשהות  מתיר 

אליינד"ר אינן מיני קטניות, ומותר לאכלן בפסח, ומשמע שקיטניות אחרות אסור לאוכלן אפילו בפני עצמן.
3.  הבית מאיר בסימן תנג, ביחד עם החתם סופר, רב מרדכי בנט, מפקפקים פקפוק רב על הספר בשמים ראש, ואע"פ שרבי 

עקיבא אייגר מצטט את הספר הזה כמה פעמים, אבל רבים פקפקו בזה ובכשרות הספר.
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גרגרי חיטה, ואף על פי כן לא נהגו לאסור בהנאה, אבל כאשר מדובר בקטניות וניפו את הקטניות, 
ווידאו שאין תערובות חמץ, שם יש להקל גם באכילה של שמן קטניות. אבל למעשה המנהג איננו 
כך אלא כפשטות דברי הרמ"א שלאכול שמן קיטניות אסור כמו קיטניות עצמן ורק להדליק בו 

מותר כי אין איסור הנאה בקיטניות.

ז. קינואה בפסח
 רבים שואלים בשנים האחרונות על מצרכים שונים כגון קינואה האם זה קטניות או לא? ורבים 
חלק  משה,  באיגרות  פינשטיין  הגר"מ  משה,  האגרות  בעל  של  הידועה  התשובה  על  מסתמכים 
ג, אורח חיים סימן סג, שלדעתו אין בכלל איסור קטניות אלא מה שהיה מצוי בזמניהם, כאשר 
גם מסביר למה תפוחי  הוא  וכך  אינם בכלל קטניות,  בוטנים  ולכן לדעתו  הזה התקבל,  האיסור 
לפני 400-500  בוטנים הובאו מיבשת אמריקה  וגם  אדמה אינם בכלל קטניות, שתפוחי אדמה 
שנה לאירופה, ובזמן הראשונים כאשר מנהג הקיטניות התקבל לא ידעו לא מתפוחי אדמה ולא 
מבוטנים. ולכן קבע ר' משה פינשטיין שכל מה שלא היה בזמן הראשונים אינו בכלל איסור קטניות.

אלא שקשה מאוד להבין את דבריו שהרי כ"ע מודו שתירס בכלל קטניות בשעה שגם התירס הובא 
מאמריקה לפני 500 שנה לאירופה ועוד אחרי שתפוחי האדמה הגיעו לאירופה, ואף על פי כן זה 
בכלל קטניות, לכן אני סבור שכאשר אסרו קטניות לא אסרו מין מסוים ומוגדר ולא מצינו באף 
אחד מרבותינו הראשונים שמביאים את המנהג להימנע מקטניות שייתן רשימה מה בכלל קטניות, 
ולא  מסוימת  רשימה  קבעו  לא  ומעולם  לחיטה,  שדומה  דבר  כל  כללי,  היה  שהמנהג  פשוט  ולכן 
קבעו מסמרות מה בכלל קטניות. לכן אין מקום לומר שמה שלא היה בזמן בראשונים, איננו בכלל 
האיסור. צריך לדון בכל דוד ודור את הדברים ולאסור את כל אותם הדברים ששייכים למשפחת 
אופים   - חיטה  של  לשימוש  דומה  ששימושם  הדברים  כל  את  לכך,  מעבר  אף  ואולי  הקטניות, 

ומבשלים אותם.

גדול  בפרי  שמדובר  מכך  כנראה  נובע  קטניות  בכלל  לא  הוא  מדוע  ההסבר  אדמה,  תפוח  לגבי 
בשעה שהקטניות קטנים. כך כתוב בנשמת אדם, ולדעתי זה ההסבר שהכי מתיישב על הדעת. היו 
אחרונים שאסרו תפוח אדמה. הנשמת אדם מביא, שברומניה לא אוכלים תפוחי אדמה בפסח כי 
סבורים שזה קטניות, אבל זה לא המנהג הנפוץ. גם הפרי מגדים אומר בגלל שהם גדולים מכל שאר 
הקטניות לכן הם לא בכלל הקטניות. לאור זאת אני סבור שיש להימנע מאכילת קינואה בפסח, 

משום שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה קטניות. 

יכולים לאכול.  נשאלתי מחולי צליאק שקשה להם להיות שבוע שלם בלי לשבוע, מצות הם לא 
האם יש מקום להשתמש בקינואה. אני סבור שספיקא דרבנן לקולא, ספק קטניות לקולא, וגם כך 
פוסק ר' משה באותה התשובה שהזכרנו לעיל. לכן, אלה שיש להם קושי ולא יכולים לאכול דגנים, 

יש מקום להקל בספק קטניות.

ח. תערובת קטניות והכיתוב לאוכלי קטניות
לפני שנים, צילצל אלי אברך ערב פסח אחר הצהרים שאשתו גמרה את הבישולים לחג ורק בדיעבד 
הם שמו לב שהתבלינים שהשתמשו בהם כתוב על האריזה לאוכלי קטניות בלבד. היא כמובן לא 
תספיק לבשל מחדש. אמרתי לו שיזרוק את האריזות ויאכלו ענבים וישבעו. הלא הרמ"א כותב 
שקטניות לא אוסרים תבשיל, והמשנ"ב מצטט את החוק יעקב שמשמע שנוקט עיקר כשיטתו, כי 
אילו היינו נוקטים כמו החוק יעקב שצריך שישים לא היה בידנו להקל, כי תבלין לטעמא עביד וזה 
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לא בטל בשישים, אבל מכיוון שהמש"ב מצטט את החוק יעקב משמע, שעיקר ההלכה כוותיה, שדי 
ברוב ולא צריך שישים ק"ו שרוב התבלינים הם ספק קטניות4.

ולמרות שאין מקום להקל במנהג איסור הקיטניות בפסח, אך מצד שני אין להחמיר מעבר להלכה 
ולמנהג. מיותר לכתוב לאוכלי קיטניות על מוצרים שאין בהם קיטניות רק בגלל שהם יוצרו בקו 
בו מייצרים גם קטניות. זו טעות גדולה, וזה גם גורם לאנשים לזלזל במנהג. שביל הזהב הוא מצד 
אחד ללמד את הציבור שאין מקום להקל ולזלזל באיסור קטניות, מנהג שחמור לאין ערוך מהמנהג 
של שרויה אצל חסידים, ושמקורו ברבותינו הראשונים, אבל מצד שני, יש לנקוט כעיקר ההלכה 
ולא להתייחס לקטניות כמו שמתייחסים לחמץ. כמטחווי קשת ורחוק מזרח ומערב החומרה של 

קטניות והחומרה שמחמירים בחשש חמץ שאיסורה כרת. 

אשר על כן אין להחמיר בספק בליעה שבטל באלף בקטניות כפי שרבים נוהגים, ודווקא כך יש 
ילדים  גידלתי  ב"ה  צורך להקל.  על תילה. אני לא חושב שצריך להקל כשאין  להעמיד את הדת 
קטנים ואני מגדל עכשיו דור של נכדים קטנים, וגם ילדים יכולים להימנע מאכילת קטניות, ללא 
כל קושי במיוחד היום שיש כל כך הרבה דברים בשוק. אם כן, מה צורך יש להאכיל קטניות, אבל 
כאשר מדובר בתינוקות ויש תחליפי חלב שיש בהם קטניות וודאי שאפשר להקל וגם לחולים שיש 
להם צורך בכך. ובספק קטניות אמרתי, שאפשר להקל יותר גם לאנשים כמו חולי צליאק, אז אם 
הם יכולים להימנע וודאי שטוב הדבר, אך מכיוון שחולי צליאק נכנסים לגדר של חולה הרי שאפשר 

להקל בספק קטניות גם לכתחילה, כדי שגם הם יוכלו לאכול ולשבוע ולקיים מצוות שמחת החג.

ולכן אין לקנות  ולא לכתחילה  אע"פ שתערובת קיטניות מותרת הרי שהדבר מותר רק בדיעבד 
מצרכים שיש בהם תערובת קטניות מכיוון שכאשר הולכים לקנות זה מצב של לכתחילה ולא מצב 

של בדיעבד.

תקציר  הרצאה בכנס הכשרות, ניסן תשע״ה

בנתיב החלב ו׳, עמ׳ 84

4.  בחלק מהתבלינים כל הסיבה שבגללה נכתב לאוכלי קיטניות היא מכיוון שהם נארזים על אותו קו בו נארזים גם תבלינים 
מקיטניות.
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גזירת קטניות וכשרות חלב סויה בפסח

שאלה:
האם סויה היא בכלל גזירת קטניות והאם המשקה היוצא מהסויה הינו בכלל האיסור?

תשובה:
יש פוסקים הסוברים, שגזרת קטניות חלה רק על קטניות שהיו ידועים בזמן הגזרה במקומות בהם 
על מינים חדשים  וממילא היא לא חלה  גזרת קטניות,  חיו הראשונים או הגאונים שחידשו את 
שהובאו לאירופה או לארץ רק מאוחר יותר. בין השאר פוסקים אלו מתייחסים לסויה ולבוטנים 

כקטניות עליהם לא חלה הגזרה.

מצד שני, נראה לומר, שהגזרה הייתה באופן כללי על קטניות ומיני זרעים וממילא כל מה שאנו 
מגדירים כקטניות הוא בכלל האיסור גם אם לא היה ידוע בשעת הגזירה.

אותה  שמנסח  וכפי  ההלכתית  ההגדרה  אלא  הבוטנית,  ההגדרה  איננה  קטניות  של  ההגדרה 
הרמב"ם בהלכות כלאים, שקטניות זה כל הזרעים הנאכלים מלבד חמשת מיני דגן. ולפי זה סויה 

היא בוודאי בכלל הגזרה. 

יש מקורות מהם משמע שתהליכי התסיסה העוברים על הקטניות אמנם לא נחשבים לחמץ גמור 
אבל נחשבים לחמץ חלקי, ודבר זה מסביר מדוע כל כך החמירו במהלך הדורות באיסור קטניות.  

יתירה מזו, בירושלמי )חלה פ"א( נאמר, שהקביעה שרק חמשת מיני דגן באים לידי חימוץ ושאר 
הזרעונים אין בהם חימוץ אלא תסיסה המוגדרת כסרחון, איננה גזרת הכתוב, אלא מקורה בבדיקה 
שעשו חכמים, שמתוכה ראו באופן מעשי שרק חמשת מיני דגן באים לידי חימוץ. ממילא, אם יש 
מינים שלא היו בתקופת חז"ל ולא נבדקו על ידם הרי שאין לנו כל בירור שהם לא מגיעים לידי 

חמץ, וממילא היה מקום להחמיר במינים אלו עוד יותר מאשר בקטניות שהיו בזמן חז"ל.

מסויה(  המופק  החלב  הדין  )והוא  קיטניות  שמן  לגבי  בסויה.  להקל  מקום  שאין  לי,  נראה  לכן 
מותר  קטניות  ששמן  כותב  הרמ"א  שהרי  קטניות  איסור  בכלל  שהוא  הרמ"א,  מדברי  משמע 
בהדלקה, כלומר יש לו היתר הנאה בלבד ולא היתר אכילה למרות שמדובר בשמן. וכן פסקו האבני 
נזר והמנחת אלעזר. אולם הגאון מקאוונא, בשו"ת באר יצחק, מתיר ודעתו שיש לאסור רק שמן 
שנעשה בפסח עצמו, וכן כתב המהרש"ם לגבי שמן קנולה. וכן התירו הרד"צ הופמאן והרב הירש. 

וכן הסכים עמם השרידי אש מכיוון שלדעתו שני הטעמים המובאים בטור לאיסור קטניות לא 
שייכים בשמן קטניות. אחד, שמתערבים בו חטים ובבוטנים לא מתערבים דגנים כי הם בתרמילים 
סגורים וגם אם נתערב משהו הוא בטל לפני פסח גם אם היה חמץ גמור. והשני דאתי לאחלופי 
בדגן. ואילו הבוטנים לא עושים מהם גורן כמו בדגן ולא אתי לאיחלופי וגם אין עושים מהם קמח 

)אלא שמסויה כן עושים קמח(. 

ועוד, שמי פירות אינם אלא זיעה בעלמא וא"כ אין לאסרם מדין קטניות. והמהרש"ם הביא בשם 
שו"ע הרב, שכל גזירת קטניות היא רק שבאו עליהם מים, אבל אם לא באו עליהם מים אין כל מקום 
לאסור דלא גרע מקמח דגנים, שלא יכול להחמיץ ללא מים ואם כן דיו לבא מן הדין להיות כנדון.

אם כן, לגבי חלב סויה הצדדים להקל שלא להחשיבו בכלל לגזרת קטניות הם שהוא מיוצר לפני 
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פסח ולא מתערב בו דגן וגם אם נתערב משהו דגן הוא בטל לפני פסח וכן שהמיצוי נחשב כמיא 
בעלמא ולא נחשב לקטניות. מצד שני יש להחמיר, מכיוון שמסויה כן עושים קמח ואתי לאחלופי, 
וכמו"כ, יש להחמיר כי באים עליהם מים בתהליך הייצור. לכן להלכה נראה, שאין להקל בחלב 

סויה ואף הוא בכלל גזרת קטניות. 
הרב זאב ויטמן, רב תנובה
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ייצור סויה כשר לפסח

שאלה: 
לבני עדות המזרח יש לברור קטניות שלוש פעמים כדי להכשירם לפסח – כיצד מייצרים מוצרי 

סויה כשרים לפסח?

תשובה:
ע"פ ההלכה יש לברור היטב את הקטניות להבטיח שלא ישארו גרעיני חיטה. ואכן, בעקבות זאת 
נהגו רבים לברור את האורז שלוש פעמים לפני שמבשלים אותו לפסח. יש לדעת ארבעה דברים: 
האחד - שהחיוב הוא לברור היטב, ושלוש פעמים זה מנהג. שנית – שהחיוב לברור היטב היטב 
באורז ובקטניות נובע מכך ששם יש חשש גדול עקב מחזור זרעים או אחסון והובלה לערבוב של 
דגנים. שלישית - שאם יש אמצעים אחרים להבטיח שלא יהיו גרעיני חיטה, הרי שזה יכול להיות 
תחליף נאות. רביעית -  שהחשש להמצאות דגנים יכול להיות גם במוצרים שאין בהם קטניות כגון 

עופות, ארטישוק ועוד. 

ראשית נאמר, שהמפעל מבצע בדיקות שוטפות לוודא שאין שאריות גלוטן בסויה והממצאים הם 
תמיד שליליים. הדבר מעיד שמעולם לא נמצא בדגימות שלקחו גרעיני דגן.

לתוצאה שלילית כזו מגיעים בעקבות העובדה, שהסויה נקנה מספק שלא מתעסק בכלל עם דגנים 
ובעיקר שיש לו ציוד משוכלל לניקוי וניפוי של כל מה שאיננו פולי סויה. ממילא מצב פולי הסויה 

במפעל הינו, שהם נקיים מדגנים לא פחות מאשר אחרי ברירה ידנית שלוש פעמים.

בנוסף לזאת, יש להדגיש שכל מוצרי הסויה הכשרים לפסח מיוצרים לפני פסח ובאופן שגם אם היה 
גרעין דגן שנשאר בין פולי הסויה הוא היה מתבטל לפני פסח כדין תערובת לח בלח )מכיוון שהכל 
נטחן והופך לנוזל(. החשיבות הגדולה והדרישה לברירת אורז שלוש פעמים מתייחסת למקרים 
בהם האורז מבושל בפסח ואף אם הוא מבושל לפני פסח הרי שבמקרה של אורז מדובר על יבש 

ביבש באופן שיכול להיות חוזר וניעור בפסח ולאסור את התבשיל, מה שאין כן במשקאות סויה.

בכל אופן, החשש לתערובת של דגן אסור בסויה הינו הקטן הרבה הרבה יותר מאשר החשש הלא 
קטן להתערבות גרעיני חיטה או שעורה שהחמיצו בגרעיני תבואה שנקצרו לפסח או של התערבות 
שאריות קטנות של בצק שהחמיץ בבצק שמייצרים ממנו מצות כשרות לפסח. ולכן, מבחינה זו, 
אין כל חשש ואוכלי קטניות, גם המהדרין שביניהם, יכולים לצרוך מוצרי סויה בפסח ובתנאי שאין 

בהם תמציות או חומרי גלם מוספים אחרים שאינם כשרים לפסח למהדרין.
הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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שו״ת    

כשרות מוצרי סויה בפסח לאוכלי קטניות

שאלה:
לאחרונה תנובה משווקת חלב סויה, חלב אורז וחלב שקדים – מדוע אין למוצרים אלו כשרות 
מהדרין לפסח, והאם אנשים הרגישים לחלב פרה יכולים להשתמש בחלב זה בפסח למרות שהוא 

איננו מהדרין.

תשובה: 
המפעל שמייצר תחליפי חלב הינו מפעל הסויה, המייצר במשך כל ימות השנה בהשגחת  בד״צ 

העד"ח.

חלב אורז הפסיקו לייצר, וחלב סויה וחלב שקדים אכן מוגדרים ככשרים לפסח בכשרות רגילה, 
ע"י  לא  מהדרין  לרמת  ואושרו  נבדקו  שלא  לפסח  כשרים  גלם  חומרי  מכילים  שהם  מכיוון  זאת 
הבד״צ עדה חרדית, לא ע"י בד״צ ועדת מהדרין תנובה ולא על ידינו. כשרות חלב הסויה לפסח 
מוגבלת לאוכלי קטניות בפסח. יש לציין ולהדגיש כי, חומרי הגלם מגיעים בכשרות לפסח ולא ידוע 
לנו על כל ריעותא או חשש לגבי כשרותם.  מוצרי חלב כשרים לפסח למהדרין המיוצרים ומשווקים 
על ידי תנובה,   הינם אך ורק מוצרים בהם כל חומרי הגלם ותהליכי הייצור נבדקו ואושרו  ע"י 

בד״צ ועדת מהדרין תנובה או ע"י בד״צ העדה חרדית – דבר שלא נעשה לגבי מוצרי הסויה.

יכול להשתמש במוצרי הסויה  בפסח הרי  באשר לשאלה האם מי שרגיש לחלב פרה 
איסור  לנוהגים  באשר  חיובית.   היא  התשובה  לכאורה  לפסח,  כשרים  שהם  מכיוון 
בקטניות בפסח - הרי הם מוגבלים לחלב שקדים בלבד ולא יכולים להשתמש בפסח 
בחלב סויה. האם הצורך הספיציפי מצדיק לסטות מההנהגה הטובה להקפיד להשתמש 
בפסח רק במוצרים הכשרים לפסח למהדרין? זאת צריך כל אחד להתייעץ עם הפוסקים 

שאת פיהם הוא שואל.
 הרב יעקב בורו,  ממונה על כשרות חומרי גלם, משרד הרב
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בנתיב החלב  ח

61

שו״ת    

כשרות שמן קנולה בפסח

שאלה:
האם שמן קנולה כשר לפסח והאם הוא נחשב כקטניות?

תשובה:
בנושא שמן קנולה יש שלוש גישות עיקריות. יש ועדות כשרות שלדעתם שמן קנולה איננו יכול 
להיות כשר לפסח עקב העובדה שגרעיני הקנולה מעורבים בדרך כלל עם כמות לא מבוטלת של 
גידול השנים הקודמות. אחרים סבורים, שאי אפשר להכשיר שמן קנולה  גרעיני חיטה מספיחי 
לפסח ע"י הקפדה על סינון הגרעינים לפני מיצוי השמן באופן שהמיצוי ייעשה רק מגרעיני קנולה 
)הסינון מתבסס על המציאות שגרעיני הקנולה גדולים באופן ניכר מגרעיני החיטה(. אלא שלדעתם 
השמן מותר רק לאוכלי קטניות בפסח )ראה את הגדרת הרמב"ם בהלכות כלאים פ"א, ה"ח שכל 
הזרעים הנאכלים לאדם מלבד חמשת מיני דגן נקראים קטניות(. ויש פוסקים הסבורים שהשמן 
כשר גם למקפידים על איסור אכילת קטניות בפסח )הסיבה להיתר איננה בגלל שגזירת קטניות 
איננה נוהגת בשמן העשוי מקטניות מכיוון שמדברי הרמ"א באו"ח סי' תנ"ג, ס"א שמותר להדליק 
בשמן קטניות בפסח מוכח ששמן קטניות אף הוא בכלל איסור אכילת הקטניות. הסיבה גם איננה 
היתר הראי"ה קוק זצ"ל בשמן שומשומין, מכיוון שהראי"ה קוק זצ"ל התיר את שמן השומשומים 
מכיוון שבמהלך עשייתו הוא אינו בא בכלל במגע עם מים ולא חשב שיש להחמיר מכיוון שהשמן 
זה לא שייך בשמנים מזוקקים שעוברים במהלך הייצור  יבוא בפסח עצמו במגע עם מים. היתר 
שטיפות במים או בחומרים המהולים במים ולעיתים יש גם שטיפה בקיטור חי של הגרעינים לפני 
מיצויים. היסוד להיתר השמן לדעת המתירים הוא מכיוון שגרעיני הקנולה אינם נכללים בגזירת 
אינם  שהגרעינים  מכיוון  הגזירה,  בשעת  מוכרים  היו  לא  כלל  הקנולה  שגרעיני  מכיוון  הקטניות 

נאכלים בפני עצמם אלא משמשים כחומר גלם לשמן(. בתנובה אין שימוש בשמן קנולה.

יש מוצר הקרוי  ויקול הדומה למרגרינה והמיוצר ע"י חברת אוליביה, שהינה חברת בת של תנובה 
כך  על  אנו סומכים  על בסיס שמן קנולה.  מיוצר  זה  ומוצר  תנובה  ע"י חברת  ומוצריה משווקים 
שהשמן בו אנו משתמשים אכן מיוצר רק אחרי סינון קפדני של גרעיני הקנולה באופן שיבטיח את 

נקיונם מגרעיני חיטה לפני שלב המיצוי, כך שאפשר לאשר את המוצר ככשר לפסח.

באשר למחלוקת לגבי הגדרת המוצר כקטניות אנו נוקטים כדעת המחמירים להחשיבו כקטניות, 
בדגנים,  המעורבים  בגרעינים  שמדובר  המציאות  הינה  קטניות  לגזרת  הסיבות  שאחת  במיוחד 
בדיוק כפי שקורה בגרעיני הקנולה. וכן כתב כבר הטור בסימן תנ"ג באו"ח: "ויש אוסרין לאכול 
לגזרת  הסיבה  זו  אמנם  ואם  בהן".  מתערבין  חטין  שמיני  לפי  בתבשיל  קטניות  מיני  וכל  אורז 

קטניות, הרי שקנולה צראחכה להיות מהמוצרים העיקריים שגזרה זון נוהגת בהם.
הרב זאב וייטמן, בנתיב החלב קובץ ב, עמ' 12
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אריזות גבינה כשרות לפסח
 שאלת הרב זאב וייטמן להגר״ש וואזנר זצ״ל

ותשובת הגרי״מ שטרן שליט״א

לכבוד

הרה"ג הרב שמואל הלוי וואזנר שליט"א 

שלום רב לכת"ר,

הנדון: שקיות גבינה לפסח
למנוע  כדי  הפנימי  בחלק  תירס  עמילן  קצת  יש  נקניקים  או  גבינות  מכניסים  בהם  בשקיות 
הדבקויות, וכן בחלק החיצוני בין שקית לשקית, שוב מאותה סיבה של מניעת הדבקויות. בשנים 
עברו עשינו מאמצים לעבור לשימוש בעמילן טפיוקה שאין בו חשש קיטניות, אך השנה היצרן לא 

מוכן לשנות לעמילן טפיוקה עקב נזקים שנגרמים למערכות המפעל.  

כמות העמילן הינה מזערית, ובחלק הפנימי לא ניתן בדרך כלל להרגיש בה. למשל, בשקיות גבינה 
גדולה באורך 55 ס"מ ורוחב של 23 ס"מ מפוזר בתוך השקית עמילן במשקל של 1/8000 גרם! 

לגבי המשטח החיצוני שם הפיזור מורגש קצת יותר ויכול להגיע עד כמות של 1/20 גרם לשקית.

השאלה היא האם גבינה או נקניק המוכנסים לשקית כזו יהיו מותרים רק לאוכלי קיטניות, או 
שמכיוון שמדובר בכמות קטנה ביותר אין כל חשש גם למקפידים להימנע מקיטניות.

הגבינה  עם  כמתערב  נחשב  לגבינה  נדבק  שאולי  השקית  שבתוך  העמילן  האם  היא  ההתלבטות 
שהרי סוף סוף לא ניתן לזהותו כלל עקב הכמות המזערית והרי הוא בטל ואין כל חשש, או שמכיוון 
שהוא מפוזר רק על פני הגבינההוא נחשב מבחינה הלכתית לניכר, למרות שבפועל הוא לא ניכר 

ולא ניתן לזהותו ולהפרידו מהשקית או מהגבינה.

לגבי העמילן שמבחוץ, מלבד החשש שבעת האריזה אולי יידבק משהו לגבינה, הרי שלצורך כיווץ 
)כדי  זמן קצר  בו למשך  יד סולדת  נכנסות לאחר אריזתן למים חמים בשיעור  האריזה הגבינות 
למנוע התחממות הגבינות(. הכנסה זו למים שוטפת את כל העמילן אך אולי מבליעה בגבינה משהו 

מחמת החום דרך השקית. כמובן שמדובר במשהו שכאמור בטל בוודאי. 

יואיל  אם  לכת"ר  מאוד  אודה  מוצרים,  מאוד  להרבה  הנוגעת  ציבורית,  בשאלה  שמדובר  מכיוון 
לחוות דעתו הרמה בנדון.

זאב וייטמן, רב תנובה

הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר בד״צ וועדת מהדרין תנובה
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אריזות גבינה כשרות לפסח
א. הנני בזה ע"ד השאלה הנוגעת למעשה אודות שקיות המיועדות להכניס בהם גבינה כשר 
מועטה  העמילן  כמות  לשקית.  הגבינה  הדבקות  למנוע  תירס  עמילן  מעט  בהם  ויש  לפסח 
1/20 גרם לשקית, בגודל חמישים וחמשה ס"מ אורך ועשרים  מאוד ומגיעה לכל היותר לכדי 
ושלושה ס"מ רוחב, שנושא בתוכו כמות של שלושה ק"ג גבינה, ויסוד השאלה הוא האם הא 
להנוהגים  קטניות,  של  זאת  חומרא  גם  בתוכו  כולל  לכתחילה,  איסור  מבטלין  דאין  דקיי"ל 
באיסור אכילתו, שיהיה גם אסור לכתחילה להשתמש עם שקיות אלו, ואף שבדיעבד מתבטל 
העמילן במאכל הארוז בשקית, מ"מ לכתחילה יש להימנע דהוא גורם ביטול איסור לכתחילה, 

או דלמא אין כאן גדר ביטול איסור.

מהר"ם  )כ"כ  קטניות  מין  הוא  דתירס  הוא  הפוסקים  דהסכמת  להקדים  יש  הדברים  ובראשית 
גם  והנה  ד'(  ס"ק  תנ"ג  המ"ב  וכ"כ  קכ"א,  סי'  חת"ס  פמ"ג,  ח"י,  א"ר,  פר"ח,  ע"ח,  סי'  מלובלין 
באיסור דרבנן קיי"ל דאין מבטלין אותו לכתחילה, ואפילו אם נפל מעצמו ואין בהיתר כדי לבטלו, 
אין להוסיף עליו כדפסק הרמ"א )יו"ד צ"ט סע' ו( והש"ך )שם ס"ק ו'( כתב שנ"ל עיקר לדינא,  
דאפילו איסורין של דבריהם שאין להם עיקר כלל בתורה אין לבטלו או להוסיף עליו עכ"ל, ולפי 
דבריו אם נאמר דקטניות בפסח הוא בגדר איסור, א"כ אסור לכאורה להשתמש עמו משום דאין 
מבטלין איסור לכתחילה, ואין לומר דהואיל ואין העמילן בא לאכילה אלא למנוע הדבקות, א"כ 
חטה  חלב  או  בהמה  חלב  נתינת  לענין  מ"ה(  ס"ק  )תמ"ז  המג"א  וכדכתב  איסור,  מבטל  זה  אין 
לתוך היין כדי לתקנו שיהיה צלול, דאין בזה מבטל איסור דאין כוונתו אלא לתקן היין, וכ"כ שם 
המ"ב ס"ק ק"ו, דאין זה מספיק בנידון דידן, לפי"מ שכתב הנוב"י )ח' יו"ד סי' נ"ו( דגם למג"א 
אם בתחילתו עשוי לשתותו בפסח אסור, וא"כ כיון שעל שקיות הגבינה נכתב כשר לפסח ועשוי 
לשם פסח, אין כאן מקום להתיר מכח דברי המג"א, )אבל לקמן יתבאר די"א דקודם הפסח שרי 
לבטל( אך כ"ז בחמץ ממש שהוא איסור גמור, אבל בקטניות שמותרים לדעת רוב הראשונים, וכ"פ 
בשו"ע )תנ"ג סע' א'( ורק הרמ"א הביא דמנהג אשכנז להחמיר, י"ל דקיל טפי דאין עליו שם איסור 

כשאר איסורים. 

ב. וכעי"ז איתא בשו"ת מהר"ם שיק )יו"ד סי' קכ"ה( דדבר שמותר לצורך מצווה והפסד מרובה 
רשאים לבטלו לכתחילה בששים, ולפי דבריו י"ל דה"ה בקטניות, דהואיל וכתבו הפוסקים דבשעת 
הדחק שאין כ"כ מה לאכול יש להתיר קטניות, ועיין שעה"צ )תנ"ג סע' ו'( שכתב שהתירו חכמי 
הדור כמה פעמים בשני בצורת, וכיון דקיי"ל דשעת הדחק כהפסד מרובה )ראה ש"ך צ"ב, כ"ט( 
א"כ נאמר דכמו דדבר שהותר בה"מ שרי לבטלו, ה"ה קטניות דשרי בשעת הדחק אין בו דין אין 

מבטלין איסור,  דאין עליו שם איסור רק חומרא בלבד.

ובאמת דמצינו בפר"ח )תנ"א סע' א'( שכתב להדיא לענין תערובת קטניות לתוך התבשיל דשרי 
לבטלו, דמסתברא דכיון  דאיכא רוב היתר מבטלי, דלא עדיף מחלת חו"ל שמבטלה ברוב ואוכלה 
ע"כ, אבל הפמ"ג )שם סק"א( פליג עליו וכתב דלא דמי לחלת חו"ל דהתם דוקא מקילין, משא"כ 
כאן לכתחילה אסור ככל איסור דרבנן עכ"ל, אמנם לא ביאר לנו טעמו וסברתו מדוע שונה קטניות 
מחלת חו"ל, גם מלשון הרמ"א שם משמע בפשטות כדברי הפמ"ג, שהרי כתב בזה"ל מיהו פשוט 
ואינם  מהם  הנעשים  בשמנים  להדליק  מותר  וכן  התבשיל,  תוך  נפלו  אם  בדיעבד  אוסרים  דאין 
אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל עכ"ל, ומשמע בפשטות דרק בדיעבד אם נפל לתבשיל שרי, אבל 
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לכתחילה אין לבטלו וכדברי הפמ"ג, 

יש לתהות על האופן שכתב הפר"ח את דבריו, שנראה כמי שמבאר את דברי  הרמ"א ולא כחולק; 
והרי, מפשטות לשונו של הרמ"א משמע שרק בדיעבד שרי. ובפרט להמעיין בדרכ"מ ס"ק ב', נראה 
דהחידוש דשרי להדליק בשמן קטניות הוא דלא חיישינן שמא  יטיף על האוכל, ומשמע דלכתחילה 
צריך ליזהר מטפטוף, ואם נאמר דשרי לבטל לכתחילה אין שום חידוש ופשוט, וכ"כ בשו"ע הרב 

והח"י )סי' תס"ד וכדלקמן( דלכתחילה אין לבטל קטניות.

ג. ובשו"ת זרע אמת )ח"ג סי' מ"ח( כתב וז"ל, דאין זה אלא מנהג בעלמא משום זהירות יתירה 
ומבטלה  רבה  ברוב,  בטילה  חו"ל  דתרומת  בבכורות  ממ"ש  עדיף  לא  וודאי  חמץ,  איסור  לחומר 
ואכיל ליה, וכ"ה בשו"ע סי' שכ"ג, וה"ט משום דקליש איסוריה, ומש"ה הקילו בה לבטלה ברוב, 

וא"כ כ"ש מנהג איסור קטניות כו' עכ"ל, ומשמע דאזיל בשיטת הפר"ח דשרי לבטלו כחלת חו"ל.

שנפל  קטניות  לענין  שכתב  קי"ג(  סי'  )ח"א  הדשן  התרומת  מדברי  שיטתם  לחזק  מקום  ויש  ד. 
ושרי  א'(  )ופסקו הרמ"א שם סע'  לודאי שנתחמצו, דשרי להשהותם בפסח,  וקרוב  עליהם מים 
ליהנות מהם,  וז"ל דאיסור הנאה נמי אינה אלא בלאו כמו ההשהאה וכו', דכל מידי דבודאי אינו 
חמץ אלא דומה לחמץ לא אסרינן ליה אלא באכילה ולא הנאה ע"כ, ולפי דבריו דהיינו טעמא דלא 
אסרינן הקטניות בהשהאה משום דליכא בשהיית חמץ אלא לאו דבל יראה ואין בו כרת, א"כ י"ל 
דה"ה לענין ביטול קטניות דאין להחמיר, ובפרט דביטול איסור לרוב הפו' הוא רק דרבנן, ולכן י"ל 
דכמו דשרי להשהות קטניות ולא חיישינן שמא עובר הוא על בל יראה כיון שאין בו כרת, ה"ה דאין 
איסור לבטלו, דאפילו בחמץ ממש מן התורה שרי בביטול לרוב הפו', ותו דלעיל שם הביא הת"ה 
טעם נוסף להיתר השהיה בשם אחד הגדולים, דהואיל דלדעת כמה ראשונים מותרים הקטניות 
אפילו באכילה, א"כ אינהו אכלו ואנן לא משהינן ע"כ, ולפ"ז נאמר גם אנו אינהו אכלי, אנן לא 

מבטלינן ליה.

והנה מש"כ הפר"ח והזרע אמת דקטניות בטלין ברוב, הסכימו לזה שאר אחרונים )הא"ר, הח"י, 
ח"א, חת"ס, וכ"פ המ"ב ס"ק ט'( ויש להעיר מדברי הגר"א )יו"ד סי' צ"ט ס"ק י"ג( שכתב על השו"ע 
שם דפסק דאיסור של דבריהם אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו, וכתב ע"ז הגר"א ואף שאמרו 
ברפ"ד דבכורות תרומת חו"ל רבה כו' לא אמרו אלא בתרומת חו"ל דקילא ובטלה ברוב, משא"כ 
בשאר איסורין דרבנן כמש"ל צ"ח עכ"ל, עוד כתב בהמשך שם, עיין סי' שכ"ג ומותר לבטלה כו', 
י"ל דחלת חו"ל שאני שהקילו בה בכמה דברים עכ"ד. ומשמע מדבריו שכל איסור דרבנן שביטולו 
הוא בס', רק אז יש אצלו גם הדין של אין מבטלין אותו לכתחילה, משא"כ באיסור דרבנן קלוש כמו 
חלת חו"ל דבטלה ברוב, ה"ה דיש בו הקולא דשרי לבטלו לכתחילה, והיינו לכאורה כדברי הפר"ח 

והזרע אמת.

י"ד( דכתב רמ"א דכל מקום  זה כלל גמור, דמצינו ביו"ד )סי' קי"ב סע'  יסוד  אולם מאידך אין 
אלמא  עכ"ד,  לאוכלו  לכתחילה  לערבו  אסור  אבל  ברוב,  בטל  מאכל  בשאר  עכו"ם  פת  שנתערב 
דגם דבר שהוא בטל ברוב, מ"מ אסור לבטלו לכתחילה, וזה ראיה לשיטת הפמ"ג ושו"ע הרב, וכ"כ 

הכה"ח בשם החמ"מ דאף דס"ל דבטל ברוב מ"מ אסור לבטלו לכתחילה.

ה. ומה שכתבנו עד עתה דקטניות בטלים עכ"פ בדיעבד, באמת אכתי איכא מקום לברורי ענין זה, 
דהנה כתב הרמ"א סי' תס"ד דהמנהג שלא לאכול חרדל כלל  בפסח אפילו נתערב קודם פסח, 
דהוי כמיני קטניות שנוהגין בו איסור עכ"ל, וקשה דבסי' תנ"ג פסק דקטניות בטלים, ובישוב דברי 
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הרמ"א איכא ב' דרכים, האחד כמש"כ השו"ע הרב דכיון שהחרדל הוא העיקר והוא ניכר ונראה, 
ותואר  צורת  נאבד  היין  דע"י  קטניות,  כאן  שיש  ניכר  שלא  דאף  וכונתו  תערובות,  מקרי  זה  אין 
החרדל, מ"מ הואיל והוא ניכר לעצמו אין זה מקרי תערובות, וכ"מ בח"י ס"ק ג', עוד כתב השו"ע 
הרב שלא הקילו אלא בתערובות שנעשה מאליו, אבל המערב בידיים כדי לאכול התערובות בפסח 
וכעי"ז כתב הח"י  ומוכח דס"ל כדעת הפמ"ג דאין לבטל קטניות,  לו לאכלה עכ"ל,  אין מתירים 
סוס"ק ג' ע"ש. אמנם הפר"ח דמתיר לבטל לכתחילה, יפרש דברי הרמ"א כתירוץ הראשון של הח"י 
והשו"ע הרב, דמיירי שהחרדל לא נתבטל, וכן פירש המאמ"ר, אך גם לדרכם של הח"י והשו"ע הרב 
בתירוץ השני נמי י"ל דנדון דידן קיל טפי, שהרי אין כוונתו כלל לאכול את העמילן, וכל מטרתו 
זה  הגבינה המעט מזעיר  לתוך  להיכנס  גם מה שעלול  ואדרבה  הגבינה,  למנוע הדבקות  רק  הוא 
נגד רצונו, ובודאי דאין זה בגדר מערב בידיים כדי לאכול התערובות שכתב הרב שאין מתירים לו 

לאכלו אף בדיעבד.

גם מש"כ החק יעקב שם וז"ל, ומ"ש מהרי"ל שיין שהושם בו חרדל כשהיה תירוש ומונעו מתסיסתו 
לעמוד במתקו דאין לשתותו בפסח כו', י"ל דדווקא אם נפל לתוך התבשיל כתב הרב דאינו אוסר 
ואפשר להשהותו עד אחר  כדי למנוע מתסיסתו,  תערובתו, משא"כ כאן שהוא מערב לכתחילה 
החרדל  לאכול  כוונתו  אין  אם  דגם  נראה  ומדבריו  עכ"ל,  הפסח  תוך  לשתותו  שרינן  לא  הפסח 
נמי אסור היכא שהוא מערב בכוונה, דרק אם נפל מעצמו לתוך התבשיל מישתרי בדיעבד, אבל 
לאכול   רוצה  שאינו  שאף  התם  דשאני  די"ל  משום  להתיר,  הח"י  יודה  שלנו  דבנדון  לענ"ד  נראה 
גוף החרדל, אבל רוצה הוא ומניח בכוונה את החרדל לתוך היין שימנע תסיסתו, ולכן גם אם אינו 
חפץ לאכול גוף החרדל, מ"מ חפץ הוא שהחרדל יתן טעם וישפיע על היין, ולכן אסרו אף בדיעבד, 
משא"כ בנדון דידן בשקיות שאינו מעונין בכל זה, ודאי שאין לאסור עכ"פ בדיעבד, ואף לכתחילה 

יש מקום להתירו לדעת הפר"ח והזרע אמת.

ו. ועצם הדין הנ"ל שכתבו הפוסקים שגם בדיעבד אין לשתות היין שהושם בתוכו חרדל, לכאורה 
צ"ב מדוע זה נאסר, ומסתימת הדברים משמע שאסור בין לו ובין לאחרים, והרי אפילו באיסורים 
ממש קיי"ל דהמבטל איסור בשוגג מותר, ואפילו במזיד קיי"ל דלאחרים מותר, )יו"ד ס' צ"ט סע' 
ה'( והכא משמע שאין לשתות היין גם לאחרים, אמנם מהח"י משמע דטעמא דמילתא הואיל ואפשר 
להשהותו עד אחר הפסח, ןזה כעין דבר שיש לו מתירין, )וע' יו"ד סוס' ק"ב ובמג"א סוס' תרע"ז.( 

אולם היה מקום לפרש דין הנ"ל ע"פ מש"כ הרשב"א שכל דבר שדרכו לשים בתוכו איזה מאכל או 
משקה אינו בטל, דדווקא  אם נתערב בדרך מקרה לא החמירו בו עד שיהא בנותן טעם, אבל בדבר 
שדרכו לעשות כן איננו בטל, וכ"פ בשו"ע יו"ד )סוס' קל"ד( דכל המשקין של עובד כוכבים שדרכן 
לערב בהם יין או חומץ אסורים, וע"ש בברכ"י שכתב דכל הרפואות שעושין רופאים עכו"ם ודרכן 
לערב עמהם חומץ עם דבש אסורים אפילו לחולה הקדחת, ואפילו שנתבטל האיסור במיעוטו ואין 
בהם טעם האיסור אסורין, שהרי עיקרו כך, וכל שעיקרו כך אינו בטל )וע"ע מג"א תמ"ב ס"ק א' 

ושו"ע הרב שם סע' ו' ובקונט"א ס"ק ה'(.

ולפ"ז י"ל דה"ט דלא דעיין בטל החרדל ביין, כיוון שכך דרכו להניחו בתוך היין, וזהו תיקון עשייתו 
אין בו דין ביטול. אבל לקושטא דמלתא לא נראה הסבר הנ"ל, דעין במחצית השקל )תמ"ז ס"ק 
מ"ה( שכתב דברשב"א מבואר הטעם דלא בטיל משום דהוי כדבר המעמיד, והיינו דווקא כשבא 
מלתא  לא  דחזותא  ובטל,  מעמיד  מקרי  לא  המראה  לתקן  רק  שבא  היכא  משא"כ  הטעם  לתקן 
עכ"ד, ולפ"ז י"ל דה"ה הכא שהחרדל אינו בא ליתן טעם אחר ביין, אלא כל מטרתו היא רק למנוע 
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תסיסה וישאר טעם התירוש כמעיקרא, א"כ י"ל דבזה נמי לא שייך דינו של הרשב"א, ועוד דעצם 
דינו של הרשב"א אינו מוסכם, דמשמעות הרמ"א )קי"ד סע' ו'( הוא דלא ס"ל כן, וע"ע שו"ת נוב"י 
ויש לסמוך עליהו  גדולי הראשונים דלית להו האי סברא דהרשב"א,  נ"ו( שהביא דעת  )יו"ד ס' 
להקל, מאחר דגם להרשב"א אין זה אלא מדרבנן ע"ש, ובפרט לענין קטניות שהוא חומרא ולא 
איסור מדינא, ולכן נראה יותר דהטעם הוא כמש"כ החק יעקב. ודע עוד דלדעת הפמ"ג וסייעתו 
דחולקים על הפר"ח וס"ל דאין לבטל קטניות, אין לחלק בין ביטול ברוב לביטול בס', דלפי הטעם 

שכתב דהו"ל כשאר איסור דרבנן, א"כ גם במבטל בס' אסור ופשוט.

ז. ומ"מ נראה דיש להתיר שקיות הנ"ל גם לדעת הפמ"ג וסייעתו דס"ל דקטניות דינם כשאר איסור 
דרבנן דקיי"ל שאין מבטלים אותם לכתחילה, אעפ"כ יש למצוא היתר להשתמש עמם לכתחילה, 
והיתר זה יש לבנות ע"פ מה שכתבו הראב"ד והרשב"א דדבר שדרכו להשתמש בשפע אין בו דין 
אין מבטלים איסור לכתחילה, וכ"פ השו"ע )יו"ד צ"ט סע' ז' וסי' קכ"ב סע' ה'( וע"ש בגר"א דהביא 
ראיה מפי"א דתרומות, דאף אם האיסור בעין, דהא תנן התם המערה מכד לכד ונוטף שלוש טיפין 
נותן לתוכה חולין, ולא חיישינן לשמן תרומה הנדבק בדופן הכלי. ובסי' קכ"ב, ט"ו, האריך לחזק 

פסק השו"ע להיתר ושאין לחלק בין איסור בלוע לבעין ע"ש.

ובשו"ת הריב"ש )סי' שמ"ט( דן בקנקנים של עץ שמשימין בין הנסרים חלב כדי שיתחברו היטב 
הוא  החלב  שהרי  להתיר  מהם  ללמוד  דיש  הנ"ל  והרשב"א  הראב"ד  דברי  והביא  היין,  ינטף  ולא 
מועט, וא"א לעולם לבוא לידי נתינת טעם בקנקן גדול, וז"ל הריב"ש שם, כיוון שהחלב הוא מועט 
וא"א לעולם לבוא לידי נתינת טעם בקנקן גדול, ובכיוצא בזה מבטלין איסור לכתחילה, כי  כן כתב 
הראב"ד ז"ל דקדרה שבלעה טיפת דם או חלב מבטלין איסור לכתחילה, כיוון שא"א לבא לידי 
נתינת טעם לעולם למיעוטו וכו', וכאן נמי כיוון שהוא קנקן גדול שאין דרך להשתמש בו ביין מועט 
שיתן החלב טעם ביין מבטלין אותו לכתחילה, דמטעם זה ג"כ התיר הרשב"א ז"ל בשם רבו רבינו 
יונה ז"ל מים של מלוי ועירוי, ואין כאן משום מבטלין אסור לכתחילה כיוון שהיין מועט שלא יתן 

לעולם טעם במים הכא נמי דכותה עכ"ל.

וא"כ נדון דידן של השקיות הרי הוא ממש כדברי הריב"ש דהואיל והעמילן הוא מעט מזעיר שא"א 
לעולם לבא לידי נתינת טעם, ליכא בו משום אין מבטלין איסור, דאף שהריב"ש לא רצה לסמוך 
על טעם זה משום דגם הרשב"א לא אמרה אלא באיסור הבלוע כבר, אבל לערב איסור לכתחילה 
אבל  קטניות,  שבתוכם  אלו  שקיות  לכתחילה  לייצר  אין  שמא  בדידן  ה"ה  וא"כ  לא,  לבטלו  כדי 
נראה דאינו דומה, משום דשקיות אלו הרי מיוצרות לכל השנה, ויצורו הוא בהיתר, דהרי לא נעשה 
ועוד דהיצרן שמייצר את השקיות לא מוכן לשנות לעמילן אחר שאינו קטניות,  במיוחד לפסח, 
עקב נזקים שנגרמים למערכות המפעל לאחר שניסה להחליף העמילן לסוג אחר שאינו קטניות, 
והדבר גרם נזק למערכת המפעל, א"כ נראה דגם הריב"ש יודה להתיר, וק"ו הוא מיין של תרומה 
דהגם דאפשר לשטוף את הכד משאריות היין, ומ"מ אין זה חובה, ורשאי להכניס לתוכה חולין 
ולבטלה, ה"נ רשאי להכניס את הגבינות לתוך השקיות שנעשו למשך כל השנה גם אם גבינות אלו 

מיועדות לפסח. 

ח. ואף דבאמת דין הראב"ד והרשב"א שפסקו השו"ע כנ"ל אינו מוסכם אליבא דכו"ע, דהט"ז פליג 
ע"ז, וכ"כ הש"ך סי' קכ"ב בשם הב"ח, מ"מ נראה דלענין קטניות שפיר לסמוך ע"ז אף לכתחילה 
נתבאר  וכבר  נכונים,  הפר"ח  שדברי  כתב  יונה  בכנפי  וכן  השו"ע,  בשיטת  לגמרי  החזיק  דהפר"ח 
דכ"ה דעת הגר"א, על כן נראה פשוט דלענין חומרת קטניות שפיר לסמוך ע"ז, ונראה דגם הט"ז 
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עצמו יודה בזה, דכן מוכח מלשונו, דרק בחשש דאורייתא יש להחמיר )ע"ש סוס"ק ט"ו( ולכן גם 
אם נחמיר גם בשאר מילי דרבנן, אבל בחומרת קטניות יש להתיר לכו"ע.

יצור הגבינה אינה נעשית בפסח עצמו אלא קודם לו,  תו איכא להוסיף היתר על כל הנ"ל, דאם 
שו"ת  עיין  איסור,  שם  עליו  אין  דעדיין  לבטל,  שרי  ממש  בחמץ  דאפילו  דס"ל  פוסקים  דישנם 
רעק"א )סי' ל"ח( דהביא דכ"ה דעת המרדכי והר"ן, ועיין שו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' רל"ד( שחיזק 
שיטה זו, וא"כ לענין קטניות ודאי דחזיא לאיצטרופי, וראה עוד בשו"ת דובב מישרים )ח"ב סי' ב'(.

לידי  להגיע  לעולם  שא"א  באופן  תירס  עמילן  מזעיר  מעט  בהם  שיש  דשקיות  הנ"ל  מכל  העולה 
גבינה( והשקיות  גרם לשקית שמחזיק בתוכו שלוש ק"ג  בו מקסימום 1/20  נתינת טעם, )שיש 
מיוצרות למשך כל השנה, מותר להשתמש עמם לפסח, לא מיבעי לשיטת הפר"ח וסייעתו דס"ל 
דשרי לכתחילה לבטל קטניות, אלא אף להפמ"ג וש"א יש להתיר הדבר כדנתבאר לעיל, ומ"מ אם 
אפשר היה למצוא עמילן שאינו קטניות ראוי להדר אחריו, ואם יצור הגבינה הוא קודם פסח, קיל 

טפי אף שנעשה לצורך פסח וכדאי להדר בזה לעשות קודם החג.

* הערת העורך: בסופו של דבר לא נזקקו בתנובה להיתר שבתשובה זו וייוצרו שקיות עם עמילן 
כדי  בהשגחה  כאלו  אריזות  של  מיוחד  ייצור  נעשה  ושנה  שנה  בכל  ב"ה  ומאז  בלבד  טפיוקה 

להבטיח שהשקיות אינן מכילות עמילן חמץ או קיטניות.

בנתיב החלב ד, עמ׳ 76
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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
ד. אכילת חמץ שאינו ראוי למאכל כלב

ה. אכילה שאינה בכוונה
ו. נייר ומוצריו

א. יסודות לדיני 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(".

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 
ואיתו  PS )החומר הבסיסי בתעשית הפלסטיק כולה(  סוגים שונים(. חומר הגלם הבסיסי הוא 
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 

הרב אברהם שלזינגר
מפקח בד״צ וועדת מהדרין
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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(. 

על 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 
חיטה וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ וכל כיוצא בזה - מותר לקיימן בפסח שאין צורת החמץ 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': "דיו שבישלו בשכר קודם 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'.

אחר  עד  מדרבנן  אסור  באכילה  אבל  בהנאה  דמותר  וה"ה   - לקיימו'  "'מותר  מ"ג:  ס"ק  ובמ"ב 
הפסח ואע"ג דאכילה שאינה ראויה היא דהא נפסל לכל מ"מ כיון שהוא רוצה לאכול אסור דהא 
אחשביה ודווקא בזה דאחשביה אבל אם נפל ממילא חמץ זה שנפסל מאכילת כלב לתוך המאכל 
אפילו רק ברובו אין לאסור" וכו'. נמצא, שחמץ שנפסל מאכילת כלב, מותר בהנאה. מאחר שכל 
חומרי הניקוי למיניהם, משחות נעליים, דבק נוזלי וכדומה - נפסלו ממאכל כלב לפני הפסח, מותר 

להשתמש בהם בפסח.

ד. 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, 
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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 
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 
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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.

ו. נייר ומוצריו
וייתכן שעמילן זה הוא חמץ. היות ואפשר לייצר עמילן  נייר פעמים רבות מעורב עמילן,  במוצרי 
וטפיוקה. השימוש בעמילן  )=חמץ(, תירס )=קטניות(, תפוחי אדמה  כגון: חיטה  גידולים  מכמה 

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.

 ערוך ע״פ המאמר המקורי
בנתיב החלב ז׳, עמ׳ 85
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מכירת חמץ בתנובה 

א. פתיחה
ב. יפוי הכח 

ג. המחאת זכויות
ד. איסור שינוע חמץ בפסח

ה. שטר מכירת החמץ של תנובה
ו. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח

ז. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה

א. פתיחה
מכירת החמץ של חברת תנובה נעשתה בשנים האחרונות ע"י יושבי הראש של בד"ץ ועדת מהדרין 
תנובה  מהדרין  ועדת  חברי  ובהשתתפות  שליט"א  שטרן  והגרי"מ  שליט"א  גרוס  הגר"מ  תנובה 

וחברי בית הדין חניכי הישיבות שבראשות הגר"מ גרוס. 

בשנים קודמות נעשתה מכירת החמץ אצל הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א, שהיה בזמנו 
חבר ועדת מהדרין תנובה. הגרש"א שטרן ידוע כאחד המומחים הגדולים בדורנו בענייני שטרות 
ודיוניו המעמיקים, החשובים והיסודיים בנושא מכירת חמץ  ובענייני מכירת חמץ בפרט,  בכלל, 

נתפרסמו בספרים הרבים1 שחיבר בנושאים שונים ומגוונים. 

לשם מכירת החמץ, דרש הגרש"א שטרן שיהיה יפוי כח משפטי למכירת החמץ של תנובה )וחברות 
הבנות שלה( החתום ע"י מנכ"ל תנובה, יו"ר תנובה, וחשב החברה. במסגרת החתימה על ההרשאה, 
על סמך יפוי הכח הנ"ל, הוא דרש גם את פרוט האתרים בהם מונח החמץ, את כתובתם, את פרוט 
החמץ עצמו2, ואת שמות אנשי הקשר ומספרי הטלפון של מנהלי האתרים על מנת שהגוי יוכל, 

במידה וירצה, לבוא במהלך החג ולקחת את החמץ שרכש. 

החל משנת תשע"ב ובסיוע צמוד של הגרש"א שטרן ביצענו מכירה פרטית שנעשתה בין תנובה 
ובין גוי שעובד כמנהל בכיר בתנובה. היתרון הגדול שהיה במכירה זו, שהחמץ נמכר לאדם המכיר 
היטב את כל מפעלי תנובה אשר יודע בדיוק מה הוא קונה ואיך הוא יוכל לקבל את החמץ שרכש 
במהלך החג אם ירצה בכך. פועל יוצא הוא שגמירות הדעת בין המוכרים והקונה גדולה יותר כאשר 

המוכרים מכירים את הקונה והקונה מכיר את המוכרים ואת החמץ אותו הוא קונה.

מאז מידי שנה משתכללים ומשתפרים הדברים יותר ויותר ולהלן יוצגו יפוי הכח של הנהלת תנובה 
ובעליה לבצע את מכירת החמץ של חברת תנובה, ואת שטר מכירת החמץ לגוי עם הערות שוליים 

להסבר הכתוב, בהתאם למכירה שנעשתה בשנת תשע"ז.

האם יש צורך במכירת החמץ של תנובה?
מכיוון שחברת תנובה נרכשה ע"י חברה סינית והיא נמצאת כיום בבעלות לא יהודים מתעוררת 

1.  מכירת חמץ כהלכתו, פסקי ומנהגי חתם סופר, ספר השטרות להלכה ולמעשה וספרים נוספים.
2.  ודאי חמץ, תערובות, ספקות, ובמידת האפשר, פרוט כל המוצרים ומקומם

הרב זאב וייטמן
רב תנובה
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במכירת  בכלל  צורך  יש  האם  השאלה 
הינה  התשובה  סיבות  משתי  חמץ. 
הסינים  של  הבעלות  ראשית  חיובית. 
תנובה  מחברת  אחוזים   80 על  הינה 
עדיין  שייכים  אחוזים  עשרים  כאשר 
את  מכרו  שלא  מהקיבוצים  לחלק 
היא  השניה  הסיבה  בתנובה.  חלקם 
הינה  הסינית  החברה  של  שהבעלות 
הסמכות  בעלת  והיא  החברה  על 
להחליט על אופן התנהלותה אך אין 
לממש  שניתן  ממשית  בעלות  לה 

אותה על חומרי הגלם והמוצרים.

החמץ  סיבה  מאותה  שבדיוק  אלא 
לא למנכ"ל   – ליהודים  לא שייך  גם 
האחרים  למנהליה  ולא  החברה 
הגלם  חומרי  שאר  כמו  החמץ  אלא 
שהיא  לחברה  שייכים  והמוצרים 
לא  היא  כי  במצוות  חייבת  איננה 
אישיות יהודית, ואם יישאר ברשות 
יהודי  כאן  אין  בפסח  חמץ  החברה 
שניתן לומר שהוא עבר על בל יראה 
לחברה  שייך  החמץ  כי  ימצא  ובל 

ולא למנהליה או בעליה.

הסוברות  הדעות  מחמת  אופן  בכל 
שיש כן זיקה בין בעלי החברה לרכוש החברה 

יהודית  בבעלות  לקיבוצים  שייך  מהחברה  שחלק  ומכיוון  הרכוש  לבעלי  נחשבים  החברה  ובעלי 
)שאף הם למעשה מוגדרים כחברה ולא כשותפים( אנו מבצעים מכירת חמץ לכל החמץ שנמצא 
ברשות תנובה, למרות שאי אפשר להצביע על אף אדם יהודי שיעבור על איסור בל יראה ובל ימצא 

במידה ותנובה לא תמכור חמץ. 

ב. יפוי הכח
בניגוד למכירות חמץ הנעשות ע"י הרבנויות השונות והבד"צים וועדות הכשרות השונות יפוי הכח 
למכירת החמץ שמוצג בזה נחתם לא ע"י מנהל המפעל או מנהל המחלבה, אלא ע"י מנכ"ל תנובה, 
יו"ר קבוצת תנובה שהוא גם נציג בעליה של תנובה והמוסמך מטעמם לייצגם בתנובה, וסמנכ"ל 
של  גודל  בסדר  עסקאות  לבצע  הסמכות  ואת  החוקית  הזכות  את  יש  שלהם  בתנובה,  הכספים 

מכירת כל החמץ של מפעלי תנובה. 

הרצינות של מכירה זו והתוקף החוקי שלה מוכחים גם מהעובדה שקודם לחתימתם של הנ"ל על 
יפוי הכח, הועבר נוסח יפוי הכח ליועץ המשפטי של תנובה על מנת שיבדוק את פרטי העסקה ואת 

צילום שטר ייפוי כח והמחאת זכויות
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ותוקן ע"י הגרש"א שטרן  וחוזי המכירה. כל זאת נעשה לאחר שיפוי הכח נבדק  יפוי הכח  נוסח 
ויושבי ראש ועדת מהדרין תנובה ושאר חברי הועדה כדי לוודא שהוא תקף מבחינה הלכתית.

ג. המחאת זכויות
בעיה גדולה שיש להתמודד איתה בעניין מכירת חמץ היא החמץ שנכנס לרשות החברה במהלך 
החג; הכוונה בעיקר לחומרי גלם שנרכשו בחו"ל והם עלולים להיכנס לרשות תנובה במהלך ימי 
התוצרת  את  מקבלת  שתנובה  ברגע  רק  נעשית  הייתה  תנובה  לרשות  החמץ  כניסת  אם  החג. 
לידיה, הדברים היו יותר פשוטים משום שניתן היה להימנע מלקבל תוצרת כזו במהלך ימי החג 
נדרשת  ותנובה  הים  לנמלי  גלם  חומרי  מגיעים  כאשר  מאוד  מסובך  זה  דבר  גם  לעתים  כי  )אם 
להוציאם משם(. אבל במקרים אחרים העניין מסובך הרבה יותר, מכיוון שיש חומרי גלם שנכנסים 
מבחינה משפטית לרשות תנובה כבר ברגע שהם יוצאים משערי המפעל המייצר בחו"ל, ויש אחרים 
שנכנסים לרשותה של תנובה רק ברגע הגיעם לארץ ודברים אלו אינם תמיד בשליטתה של תנובה.

יש לציין, שמבחינת מכירת חמץ לא ניתן לבצע מכירת חמץ לתוצרת שלא נמצאת ברשות תנובה 
ברגע המכירה ולכן יש חשש שתוצרת כזו שתגיע במהלך הפסח תאסר משום חמץ שעבר עליו הפסח.

מצב  שניתן  ככל  למנוע  כדי  בתנובה  הרכש  מחלקת  עם  בקשר  עומדים  אנו  זו  בעיה  לפתור  כדי 
הזמנות  בעשרות  שמדובר  מכיוון  הפסח.  במהלך  תנובה  לרשות  תגיע  חמץ  שתוצרת  חשש  או 
שמתבצעות במשך חודשים רבים, קשה להשתלט על כל ההזמנות הללו ולכן אנו מחלקים בין חמץ 
שלא  ומוודאים  הרכש  למחלקת  רשימה  מוציאים  אנו  וודאי  חמץ  לגבי  חמץ.  חששות  ובין  ודאי 
יתבצעו הזמנות לפני החג באופן שיהיה חשש שהחמץ יגיע לרשות תנובה בחג הפסח, ואילו לגבי 

חששות חמץ אנו מבצעים המחאת זכויות משפטית.

זכות  גופים כאשר הגוף האחד מקנה לשני  בין שני  זכויות היא מסמך משפטי שנחתם  המחאת 
שעשויה להגיע לו בעתיד. למשל, גוף שתובע בבית משפט חברת ביטוח יכול להמחות את זכותו 
לקבל פיצוי מחברת הביטוח לגורם שלישי וברגע שבית המשפט ייקבע שהוא זכאי לדמי הביטוח 
דרך  עובר  שהוא  מבלי  הזכויות  המחאת  את  שקיבל  השלישי  לגורם  ישירות  ויינתן  יגיע  הכסף 
החותם על המחאת הזכויות ומבלי כל צורך לקניין נוסף. המשמעות היא שהגורם השלישי למעשה 
עומד במקום החותם על המחאת הזכויות והוא זכאי לקבל את המגיע לחותם המחאת הזכויות 
כאילו הוא בעל הזכויות הראשוני. כאמור לעיל ועל פי הכרעת הגרש"א שטרן וחברי בד"ץ ועדת 

מהדרין אנו מסתמכים על המחאת זכויות רק לגבי חששות חמץ ולא לגבי חמץ וודאי. 

ד. איסור שינוע חמץ בחג
מלבד האיסור לקבל לרשותה של תנובה מוצרי חמץ בחג, הרי שכדי שהמכירה לא תהיה 'חוכא 
ואיטלולא' קיים איסור חמור לשנע חמץ במהלך כל ימי החג – במחלבות, במרכזים הלוגיסטיים, 
במחסני ההפצה וכו' – כדי לבטא באופן ברור שהחמץ איננו שייך לנו ואיננו יכולים לגעת בו במהלך 

החג.

מכיוון שהמערכות כיום ממוחשבות ניתן לסגור את כל מוצרי החמץ לשיווק לפני חג הפסח ולא 
לפתוח אותם עד מוצאי החג כך שלא יתאפשר לשלוח אותם ללקוחות וגם לא להכין אותם למשלוח 
מיידי במוצאי החג לפני צאת החג ולפני מכירת החמץ חזרה לידי תנובה. לצורך זה נבדקים מרכזי 
ההפצה במהלך החג ורק מחסנים שאכן עמדו בתנאים הללו מקבלים אישור מכירת חמץ שמגיע 
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למחלבות ולמרכזי ההפצה רק במוצאי שביעי של פסח.

שעמד בתנאי המכירה  למי  ורק  פסח  של  במוצאי שביעי  רק  החמץ  ניתן אישור מכירת  בתנובה 
ואכן סגר וסימן את מוצרי החמץ ולא שינע אותם ולא נגע בהם במהלך כל ימות החג. זאת בשונה 
מהרבנויות המנפיקות אישורי מכירת חמץ עוד ימים רבים לפני חג הפסח לכל אלו שחתמו אצלם 

על יפוי כח למכירת החמץ,

ה. שטר מכירת החמץ של תנובה
ומובנת  ברורה  בלשון  שכתוב  הלכתי  נוסח   – תנובה  חברת  של  החמץ  מכירת  שטר  נוסח  להלן 
גם לדוברי עברית זמננו ובאופן המקובל לכתיבת הסכמים ושטרות במכירות בנות ימינו ובאופן 

שמקובל גם מבחינה משפטית וחוקית ומובן לקונה שאיננו אמון על הלשון הרבנית. 

שטר מכירת החמץ של תנובה וחברות הבנות לשנת תשע"ז
בהתאם ליפויי הכח המצורפים בזה המייפים את כוחי למכור את כל החמץ ותערובות החמץ וחשש 
חמץ )להלן – החמץ( של תעשיות מזון תנובה – אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ - וכל 
חברות הבנות שלה והשותפויות שיש לה חלק בהן )להלן - המוכר( – הריני מוכר את כל החמץ 
......... ישראל )להלן הקונה(. חלות המכר תהיה  ......... שכתובתו  של המוכר לקונה............. ת"ז3 
ביום........... י"ד בניסן4 )שנה/תאריך לועזי(, בשעה 11:00 בבוקר שעון ישראל )להלן - רגע חלות 

המכירה(.

מכירת העגלים השייכים לתנובה והדגנים הנמצאים במרכזי המזון5
מלבד החמץ - ובהתאם ליפויי הכח הנ"ל - אני מוכר לקונה גם את כל העגלים השייכים לתנובה 

והנמצאים ב....................ואת הדגנים שנמצאים במרכז המזון במקומות אלו. 

המחאת זכויות
בכל החמץ שאמור  לזכות  זכות הקונה  אני ממחה את  זכויות  נוסף להמחאת  כח  ליפוי  בהתאם 
להיכנס לרשות המוכר או לאחריותו מרגע חלות המכירה ועד מוצאי פסח אור לכ"ב בניסן )שנה/

תאריך לועזי( )לגבי החמץ הנמצא בחו"ל או הנמצא בבעלות יהודים הגרים בחו"ל המחאת הזכויות 
תסתיים במוצאי הפסח אור לכ"ג בניסן )שנה/תאריך לועזי, לפי מועד צאת החג הרלוונטי(. כל 
לרשות  ישירות  ייכנסו  זו  בתקופה  המוכר  לרשות  להיכנס  שאמורות  החמץ  תערובות  או  החמץ 
הקונה שהמחאת זכויות זו מעמידה אותו במקום המוכר לעניין זכייה בכל הטובין שמכילים חמץ 

ושאמורים היו להיכנס לרשות המוכר.

יהיה תוקף חוקי חייבים להוסיף בימינו גם את מספר תעודת זהות של הקונה ואת  3.  נראה לי שכדי שלשטר המכירה 
כתובתו.

4.  בעבר היינו נוהגים לבצע את מכירת החמץ בי"ג בניסן כדי לפטור את כל המקומות הללו מבדיקת חמץ, אך עיין בספרו 
של הגרש"א שטרן "סדר מכירת חמץ כהלכתו" בפרק ג' שאחרונים רבים סבורים שאין חיוב בדקיה במקומות שמתכוון 
למכור גם אם המכירה בפועל תתבצע בי"ד, כאשר מצד שני יש ייתרון במכירה בי"ד שאז כבר החמץ כולו מצוי במקומו 

ומסומן ומוגדר.
5.  בניגוד לפרות החולבות שבהם מקפידים להחליף את המזון לפני פסח למזון שאין בו גורמי חמץ לגבי העגלים המיועדים 
יבשים שעלולים להחמיץ בפסח כתוצאה מהרוק או ממים שיגיעו עליהם.  דגנים  כולל  והוא  לשחיטה המזון לא מוחלף 
למרות שהדבר אינו מהווה בעיה כשרותית לגבי הבשר הנשחט אחרי פסח מבצעים מכירה של העגלים והמזון שלהם לגוי 

כדי שלא לעבור על איסור תורה של בל ירא הובל ימצא והנאה מחמץ בפסח. 
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השכרת מקומות איחסון החמץ
כמו"כ, אני משכיר6 לקונה באמצעות שטר זה ובהתאם ליפויי הכח הנ"ל את כל המקומות שבהם 
נמצא החמץ לצורך אחסונו וכן את כל המשטחים עליהם נמצא החמץ עד לפינוי כל החמץ מרשות 
המוכר והעברתו לרשות הקונה, ולא יאוחר מאור ל )התאריך הרלוונטי( בשעה 20:00 )או עד צאת 
והדגנים  העגלים  נמצאים  בהם  המקומות  את  גם  כוללת  ההשכרה  בחו"ל(.  מקומות  לגבי  החג 

הנמכרים אף הם במסגרת מכירה זו.

התמורה עבור השכרת מקומות האחסון
המחיר עבור שכירות כל המקומות הללו עד למועד הנ"ל הינו 10,000 ₪. שטר זה מעיד שהקונה 
נתן למוכר סך 200 ₪ להתחלת פירעון השכירות הנ"ל בתור קנין כסף כאשר יתרת דמי השכירות 

נזקפה על הקונה במלווה שמועד פירעונו הוא )התאריך הרלוונטי של מוצאי החג( שעה 0800. 

קניין אגב קרקע
אגב שכירות המקומות הנ"ל אני מוכר לקונה גם את כל החמץ שנמצא ברשות המוכר.

התמורה עבור המכר
המחיר  או  גלם(  בחומרי  מדובר  )כאשר  תנובה  של  העלות  מחיר  הינו  החמץ  כל  עבור  המחיר 
בידי  הנמצאים  לנתונים  בהתאם   5% בתוספת  ומוכרת  מייצרת  שתנובה  מוצרים  של  הסיטונאי 
תנובה. התמורה עבור העגלים תהיה בהתאם למשקלם בעת העברתם לרשות הקונה כאשר המחיר 
יהיה 14 ₪ עבור כל ק"ג חי. התמורה עבור הדגנים תהיה מחיר העלות של תנובה בהתאם למחירים 

ששולמו על ידה בפועל.

תנאי התשלום
חתימת הקונה והמוכר על שטר זה מעידה שהקונה שילם למוכר סך של 1000 ₪ בתור דמי קדימה 
לפירעון דמי החמץ בתור קנין כסף כאשר יתרת הסכום מדמי המקח נזקפה על הקונה במלווה עד 

לתאריך )התאריך הרלוונטי באסרו חג( שעה 0800. 

שיק בטחון
להבטחת תשלום החוב מפקיד הקונה בידי המוכר שיק על סך 10,000,000 ₪ שמועד פרעונו הינו 

ב......................

קניינים הלכתיים
כדי שלמכירה זו יהיה תוקף הלכתי לכל הדעות, העברת הבעלות על החמץ מהמוכר לקונה תתבצע 
באמצעות הקניינים דלהלן: קנין כסף, קנין מטלטלין אגב קרקע, קנין חצר, קנין סודר )שיעשה 
שוב בסמוך למועד חלות המכירה בין הקונה לשליח מיופה הכח של המוכר(, קנין סיטומתא, קנין 
אודיתא וקנין שטר, כאשר שטר זה מהווה מלבד שטר קנין גם שטר ראיה על ביצוע כל הקניינים 

הנ"ל שמשמעותם הוסברה לקונה והתבצעה בין המוכר לקונה.

6.  בא"י עדיף להשכיר את המקומות בהם נמצא החמץ ולא למוכרם מחשש לאיסור 'לא תחנם'.
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המכר יחול בכל מקרה וגם בקנין אחד בלבד
הובהר לקונה והוסכם בין הצדדים שמספיק קניין אחד מכל הנ"ל כדי שהחמץ יעבור לרשותו של 
הקונה וכל הקניינים הללו נעשים במקביל כדי להבטיח שחלות הקניין והמכר תהיה בהתאם לכל 

הדעות כאשר כל קניין בפני עצמו מספיק לביצוע המכר.

הצדדים הסכימו ביניהם שאי חלותו של קניין אחד מהקניינים שנעשו ביניהם לא יגרע מכוחו של 
קניין אחר לחול, כמו גם שאם יש דבר מסוים שמסיבה כלשהי המכירה באחד הקניינים לא חלה 
ייגרע ולא יפגע בחלות המכר על כל שאר הדברים האחרים הנמצאים במסגרת  לגביו הדבר לא 
המכירה בהתאם לשטר זה. וכמו גם שבמקרה והמוכר או מישהו מעובדיו ישתמש בחמץ שנמכר 

לקונה הדבר לא ייפגע בחלות המכירה של כל החמץ הנוסף והאחר שלא נגעו.

תשלום יתרת החוב איננו מהווה תנאי במכירה זו כמו גם לא קביעת הסכום המדויק של העסקה 
לכל פרטיה.

האחריות על החמץ הנקנה מרגע חלות המכירה וביטוח
כל החמץ קנוי לקונה במכירה גמורה בלי כל תנאים וללא כל שיור זכויות למוכר והקונה רשאי 
זה על הקונה  מרגע חלות המכירה לעשות עם החמץ כרצונו, והאחריות על החמץ מוטלת מרגע 

בלבד כולל אחריות אונס גמור.

עם זאת הוסכם בין הצדדים שבתאום מול חברות הביטוח הרי כל עוד החמץ לא הוצא מהמקומות 
בהם הוא נמצא ברגע המכירה – מקומות שהושכרו לקונה – הביטוח יכסה במקרי נזק לחמץ גם 
את הקונה והתשלום עבור החמץ כולל גם את התמורה עבור הסבת הביטוח על שם הקונה. במקרה 

של נזק כזה הטיפול מול חברות הביטוח בקבלת תגמולי הביטוח ייעשה ע"י המוכר.

תוקף המכירה
המדינה  לחוקי  בהתאם  זה  ולהסכם  זו  למכירה  תוקף  לתת  רשאי  שהקונה  מסכימים  הצדדים 
והמוכר מתחייב להמציא לקונה את כל הנחוץ לו לצורך זה. עם זאת הקונה מצהיר שאין הכרת 

המדינה או הרשות השופטת במכירה זו מהווה תנאי בחלות המכירה ובתוקפה המלא.

תוקף שטר מכירה זה ושכירות זו והמחאת זכויות זו יהיה כתוקף כל השטרות העשויין כדין תורה 
לטובת  נידון  יהיה  זה  שטר  שבמסגרת  להסכם  בקשר  שיתעורר  ספק  וכל  המדינה  חוקי  פי  ועל 
הקונה ושטר זה לא ייגרע ולא ייפסל ע"י מחיקות ותלויות או בכל ריעותא אחרת דלא כאסמכתא 

ודלא כטופסי שטרות ובביטול כל מודעות.

בוררות
במקרה של מחלוקת בין הצדדים לגבי תוקפו של שטר זה מסכימים שני הצדדים לבוררות מוסכמת 
בפני בית הדין של חניכי הישיבות בראשות הרב גרוס שליט"א וחתימת הצדדים על שטר זה כמוה 

כחתימה על שטר בוררות.

חתימות הצדדים והעדים
ובאתי על החתום ביום ובתאריך )הרלוונטי( כאן במשרדי תנובה ברמת השרון בצמת גלילות

זאב וייטמן

ואף אני הקונה בא על החתום ליתר תוקף _________________________ 
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ואף אנו מעידים על כל האמור בשטר זה - 
__________________________

ו. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח
מנת  על  החמץ  קונה  עם  שיחה  מתקיימת  החג  במוצאי 
ממחסני  החמץ  כל  את  להוציא  מתכוון  הוא  מתי  לבדוק 
תנובה בהתאם להסכם ולשלם את יתרת חובו בעבור החמץ 
שקנה. אם הקונה לא השיג את המימון הנחוץ לקניית כל 
לידי  שקנה  החמץ  את  למכור  ומבקש  תנובה  של  החמץ 
מהקונה  מכירה  מתבצעת   – חובו  את  לקזז  ובכך  תנובה 
לתנובה. הסכם המכר כולל הסכמה של הצדדים שתנובה 
פסח  לפני  לו  שנמכר  החמץ  כל  את  החמץ  מקונה  תקנה 
שנקבעה  תמורה  אותה  את  לקונה  תשלם  תנובה  כאשר 

בהסכם שנחתם בין תנובה לקונה בתוספת הסכום שהקונה 
מחויב עבור שכירת המקומות בהם אוחסן החמץ במשך שבוע הפסח. באופן זה הקונה לא מפסיד 

מעסקת המכירה שנעשתה עמו והוא אף מקבל לאחר מכן מתנה סמלית על הסכמתו לקנות את כל 
החמץ לפני פסח ובכך הוא מנע את הצורך בביעורו של כל החמץ.

לאחר  החמץ  קניית  במעמד  תנובה  מהדרין  ועדת  וחברי  שליט"א  שטרן  הגרש"א  הנחיית  פי  על 
הפסח מספיק לבצע קנין כסף וקניין סודר, ואנו מוסיפים לקניינים אלו גם את שטר המכר שלהלן:

ז. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה
אני החתום מטה ________ ת"ז _______ החלטתי בהמשך לשיחתי במוצאי החג  ... עם הרב 
זאב וייטמן - רב תנובה ומיופה הכח מטעמה למכירת החמץ - למכור באמצעות הרב וייטמן - רב 
תנובה - לחברת תנובה את כל החמץ שנמצא במקומות המושכרים לי ע"י תנובה ושהייתי אמור 
להוציאם לרשותי עד ה_________ ולשלם את יתרת תמורתם כפי שנקבעה בשטר שנחתם ע"י 

מיופה הכח מטעם תנובה ועל ידי ב. 

התמורה עבור כל החמץ בהתאם למוסכם עם מיופה הכח תהיה המחיר בו קניתי את החמץ מידי 
תנובה בתוספת _________ ₪ כאשר התשלום יקוזז מהחוב שיש לי לתנובה עבור ההלוואה 
זה  שטר  על  וחתימתי  לאיחסונו,  המקומות  השכרת  ועבור  החמץ  קניית  לצורך  מהם  שקיבלתי 
מעידה שקיבלתי את מלוא התמורה )ע"י קיזוז חובי לחברת תנובה( כאשר חתימת מיופה הכח 
מטעם תנובה מעידה על מחיקת חובי בגין ההלוואה הנ"ל וחתימתי מעידה שקיבלתי לידי את צ'ק 

הביטחון ע"ס ___ מליון ₪ שהפקדתי בידי תנובה.

בו  כסף  קנין  תנובה  רב  וייטמן  הרב  מטעם  הכח  מיופה  באמצעות  איתי  נעשו  זה  לשטר  בנוסף 
קיבלתי לידי ₪100 וכן נעשה קניין סודר בחפץ הכשר לקנות בו ותקיעת כף. 

ובאתי על החתום ביום ______________             

המוכר ________________________

ואף אנו מיופי כח הקונים באנו על החתום ביום הנ"ל _________________________

בנתיב החלב ד, עמ׳ 94
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הרב זאב וייטמן
רב תנובה

הכשרת מחלבות תנובה לפסח

השנה,  ימות  כל  במשך  ביומו  יום  מדי  הכשרה  ברובן  עוברות  תנובה  במחלבות  הייצור  מערכות 
מכיוון ששמירה על איכות המוצרים דורשת ניקיון יסודי וחיטוי בין ייצור אחד לייצור הבא אחריו. 
מערכות הייצור בנויות כמעט כולם מנירוסטה ותהליך הניקיון האוטומטי שבסוף כל ייצור וייצור 
כולל שטיפה במים, ניקיון יסודי בחומר בסיסי בטמפרטורה גבוהה, ולפחות פעם אחת בשבוע גם 
ניקיון בעזרת חומצה. לבסוף, יש שטיפה נוספת וחיטוי, שבמקומות רבים נעשים ע"י הזרמת מים 
רותחים או קיטור חי בטמפרטורות גבוהות. כל תהליכי הניקיון והחיטוי הללו נחשבים במקרים 

רבים, מבחינה הלכתית,  להכשרה. 

כך  השנה,  ימות  במשך  גמור  חמץ  עם  במגע  הבאה  חמה  ייצור  מערכת  כמעט  אין  לכך,  בנוסף 
חששות  בהם  שיש  חומרים  יש  בהם  במקרים  גם  וחומרות.  מספקות  רק  היא  לפסח  שההכשרה 
שלא  באופן  משישים,  יותר  בהרבה  בטלים  הם  וכדומה(  מחמצות  תמציות,  )כגון,  חמץ  וספקות 
נדרשת הכשרה מהדין )גם במקרים בהם הם לא בטלים במוצר מחמת שהם נחשבים לדבר המעמיד 

הרי שהכלים לא נאסרים מהדין(. 

למרות זאת, לפני הייצור לפסח עוברות כל המערכות ניקיון יסודי, השבתה מפעילות במשך 24 
עובדות  ולאחר מכן הכשרה ברותחים. כמו"כ, מקפידים שבמקרה שבו חלק מהמחלקות  שעות 
הקיטור  מערכות  באמצעות  לא  )אפילו  קשר  כל  יהיה  לא  לפסח,  כשרים  לא  בחומרים  עדיין 
המשותפות( בין המחלקות המייצרות עדיין בחומרים לא כשרים לפסח ובין המחלקות המייצרות 

כשר לפסח.

ייצור בהם יש שימוש בחמץ גמור, כגון גרנולה ותוספות חמץ אחרות, אין צורך בהכשרה  בקווי 
מכיוון שהדבר נעשה בטמפרטורה קרה שאיננה גורמת לבליעה וכל מה שנדרש זה תהליך ניקיון 

יסודי למערכות.

המקומות הבעייתיים ביותר מבחינת הכשרה לפסח במחלבות הם המערכות לערוב אבקות שונות 
כלל  בדרך  אפשרות  אין  שם  וכדומה(  סוכר  קקאו,  מייצבים,  עמילנים,  לסוגיהן,  חלב  )אבקות 
לנקות במים, ושם נדרשת עבודה רבה וקשה מאוד להגיע לניקיון יסודי ביותר לפני תחילת הייצור 

הכשר לפסח. 

לאחר כל תהליכי הניקיון והחלפת חלקים שלא ניתן לנקותם, אנו משתמשים במערכות אלו במשך 
שייתכן  סגורים  מקומות  שיש  מכיוון  לפסח,  כשר  סימון  ללא  לפסח  כשרים  בחומרים  שבועיים 
ולא הצלחנו להגיע אליהם ולנקותם ניקיון מוחלט, ושימוש בחומרים כשרים לפסח זמן רב לפני 
כל המקומות הללו משאריות החומרים הלא כשרים  הייצור לפסח מבטיח את שטיפת  התחלת 
נשארו  לא  לפסח  הכשר  בייצור  שמתחילים  שברגע  לנו  מובטח  כזה  באופן  שם.  שנשארו  לפסח 

במערכת גרגרי אבקה שאינם כשרים לפסח, וגם אם נשאר משהו הרי שהוא בטל בהרבה אלפים. 

"שטיפה" כזו בחומרים כשרים לפסח יכולה לשמש כפתרון רק במקרה שמדובר על קטניות או על 
חששות וספקות. במקומות בהם מדובר על שימוש באבקה שעלולה להכיל דגנים שעלולים להיות 
חמץ גמור אנו לא מסתמכים על "שטיפה" כזו ונדרש ניקיון מוחלט או שהמערכת המכילה חומרים 

בעייתים אלו נסגרת לתקופת הייצור לפסח.    
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בשנים האחרונות הושקע מאמץ גדול כדי להוציא משימוש את החומרים האבקתיים הלא כשרים 
במקומות  ואין  כמעט  שכיום  כך  במים,  לנקותם  אפשרות  שאין  אלו  במערכות  שעוברים  לפסח, 

הללו חששות חמץ גמור.

נתיב החלב ב, עמ׳ 7
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חומרות בפסח - ההיבט ההלכתי1

א. הקדמה

ב. האם כיום יש "מנהג המקום"

ג. חששות מצד ספק איסור

ד. מה נשתנו החומרות בפסח משאר האיסורים

ה. חשיבות הידיעה מהו עיקר הדין ומהי וחומרא

ו. מתי אפשר להתיר חומרא

א. הקדמה
חומרות שונות נהוגות בקהילות ישראל בפסח. יש מן החומרות שמקורן בראשונים, יש שמובאות 
באחרונים ויש חומרות שמקורן במנהגי הקהילות השונות. יש מנהגים שהתקבלו בקהילות רבות, 
כמו למשל החומרא שלא לאכול קטניות בפסח, ויש שלא התקבלו בכל תוקף, כגון המנהג להימנע 
, לכל קהילה  מאכילת שרויה, שאר יוצאי אשכנז החסידים קיבלו. בעבר, לפני השואה באירופה 
וקהילה בכל עיר ועיר ובכל כפר וכפר היה מנהג משלהם, במה מחמירים ובמה מקילים. כלל לא 
היה מקובל שמקום אחד ילמד ממנהגי מקום אחר וינהג כמוהו. כשהשתנה הדבר, וקהילות אימצו 
מנהגים שונים, כגון "מנהג הגר"א" או מנהגי החסידות, נשאלה השאלה האם מותר לאמץ מנהגים 
חדשים ולשנות את המנהגים שבני העיר נהגו על פיהם, וכן האם מותר להקים קהילה נפרדת וכך 

לשנות את המנהגים.

ב. האם כיום יש "מנהג המקום"
הפליטה  שארית  שאנשי  לאחר  השואה,  מאז  אבל  ולכאן,  לכאן  צדדים  היו  אלו  בשאלות  בדיון 
התכנסו במקומות שונים והתערבו זה בזה, נוצר מצב בו בקהילה אחת מגוון מנהגים: מנהג אשכנז, 

ליטא, פולין, חסידים, עדות המזרח וכדומה. 

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, בעל ה"אגרות משה", דן בתשובותיו )או"ח ח"ד סי' כב; או"ח ח"ב 
סי' כא; או"ח ח"ד סי' לד; יו"ד ח"ב סי' טו; יו"ד ח"ג סי' קו( בסוגיית המנהגים על רקע היווסדות 
הקהילות בארה"ב. השאלה העקרונית בה הוא דן בהקשר זה היתה, האם ניתן לומר שיש "מנהג 
המקום", או שמא עירוב המנהגים הביא לכך שלא ניתן להגדיר שמנהג מסוים הוא "מנהג המקום". 

דעתו היתה, שאין כל אפשרות להגדיר בקהילות אלו מהו "מנהג המקום", שכן אין מנהג שאפשר 
להגיד עליו שהוא "מנהג ניו-יורק", או "מנהג ניו ג'רזי". המנהגים במקומות אלו התחילו באופן 
מפני  ולא  אצלה,  נהוגים  שהיו  המנהגים  את  עמה  הביאה  אחת  וכל  הצטרפו,  שונות  קהילות  בו 
כך  בארה"ב:  דווקא  ולאו  ואתר,  אתר  בכל  נכון  זה  ענין  מלכתחילה.  אלו  במקומות  הונהג  שכך 
גם בירושלים, בבני ברק ובכל מקום אחר, וזאת למרות שאכן היו במקומות כאלה ואחרים, כמו 

1.  המאמר נערך ע"י המערכת מתוך דברים שנישאו בעל-פה בכנס הכשרות בניסן תשע"ב

הרב אברהם יהושע הורוויץ
חבר בד״צ וועדת מהדרין
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יהודים  ובאו  משהתקבצו  אולם  רבים.  דורות  במשך  דור  מדור  שעברו  מקום  מנהגי  ירושלים, 
מקהילות שונות, התגבשו מנהגי קהילות שונים, ולכן קשה לומר שיש מנהג המקום.

לעשות  שאפשר  הסבורים  פוסקים  אמנם  יש  מחייבים.  מנהגים  הם  הקהילות  מנהגי  גם  אמנם, 
נוהגת במנהג  יש פוסקים שסבורים שאם קהילה מסוימת  ולבטל את המנהג, אך  נדרים  התרת 

מסוים, יש לכך גדר של "קיבלו עליהם ועל זרעם", ולא ניתן להתיר את המנהג2.

סוג נוסף של מנהגים הראוי לדיון הוא מנהג משפחות או מנהג אבות, המחייבים מצד "אל תטוש 
תורת אמך". אמנם במנהגים אלו, אם האב נהג משהו מסוים, ובנו לא עשה כך, הוא לא מחויב 
לנהוג כך, אך אם הוא נהג כך אפילו פעם אחת )מבלי להתנות(, הוא חייב לנהוג כך מעתה ואילך. 
בהקשר זה יש גם מחלוקת בשאלה האם רק האבות שתיקנו את החומרא יכולים להתירה, או שמא 
גם הבנים, "הדור השני" יכול להתיר? בענין זה הכריע הפרי חדש )או"ח סי' תצו, דיני מנהגי איסור 

כלל ח( שגם הבנים יכולים להתיר. 

עוד יש להעיר בענין זה, שאמנם בפסח יש לשמור על החומרות והמנהגים, אבל לא צריך לאמץ 
חומרות שאחרים נוהגים בהם, וכל אחד יחמיר לפי מנהגו.

ג. חששות מצד ספק איסור
עודדו  שלא  החסידות,  גדולי  ובפרט  ישראל,  מגדולי  שיש  לדעת,  חשוב  בחומרות  כשעוסקים 
חומרות. חומרות, כך יש שאמרו, הן בבחינת מידת הדין, ואנחנו הרי רוצים לעורר מידת הרחמים. 

לאידך גיסא, אכן אין מקום לחומרות שאין להם שום יסוד או מקור בהלכה, ואין שום צורך לחפש 
אחר חומרות כאלה; אבל חומרות שיש בהם צד איסורא, או אפילו צד ספק של איסור, או חשש 
הלכתי כלשהו - ודאי אי-אפשר להתנגד להם, כמו שכתוב בגמרא )פסחים נ:(, "דברים המותרים 
ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם". אדרבה, הגה"ק רבי חיים הלברשטאם 
זצוק"ל מצאנז בעל ה"דברי חיים", כותב שכל מי שיש בו יראת שמים מחמיר בכל הדברים שיש 
בהם צד ספק או צד איסור. הרה"ק רבי אהרון רוקח זצ"ל, האדמו"ר מבעלזא, היה אומר בשם מרן 

ה"בית יוסף": "ירא אני מן הספיקות"3.

זו  יש המפרשים קביעה  עדיף"4.  "כח דהיתרא  נוסף,  זה מזכירים בטעות מושג ההלכתי  בהקשר 
כאילו טוב יותר להתיר מאשר לאסור, אבל פרשנות זו בטעות יסודה. המעיין ברש"י )ביצה ב: ד"ה 
דהתירא( ובתוס' )שם ד"ה וכ"ת( ייווכח, שהכוונה היא, שלהחמיר אין זו חכמה, שכן המחמיר לא 
צריך להוכיח למה הוא מחמיר, או מהו המקור והבסיס להחמרה, וכדברי התוס' שם: "איסורא אדם 
יכול להחמיר עליו בלא טעם". לעומת זאת, מי שבא להתיר את הספק, עליו חובת ההוכחה, "וצריך 
להביא ראיה לדבריו" )תוס' שם(. אם כן, המשמעות של "כח דהיתרא עדיף" היא לא שצריך סתם 

להתיר, אלא כמעט להפך: צריך להוכיח את מקור וסיבת ההיתר, כי ללא הוכחה חייבים לאסור.

ד. מה נשתנו החומרות בפסח משאר האיסורים
הדברים אמורים בפרט בכל הקשור לחומרות הנהוגות בפסח. מובא בפוסקים, שבפסח צריך לנהוג 

2.  בנושא זה יש הרבה פרטים ומחמת אריכות הדברים ופרטי ההלכות אין כאן מקומם.
3.  המקור המדויק לדבריו אלה של ה"בית יוסף" עדיין לא נמצא, אבל יש הלכות רבות מהן ניתן לעמוד על כך שה"בית 

יוסף" חשש מספיקות והורה, שבכל מקרה בו קיים ספק, טוב להחמיר מאשר להקל.
4.  הדבר מובא בחמישה מקומות בש"ס: ברכות ס,א; עירובין עב, ב; ביצה ב, ב; חולין נח, א; נדה נט, ב.
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על פי כל החומרות, וידוע מה שמובא בשם האר"י הקדוש, שכל החומרות שאדם מחמיר בפסח יש 
בהן משום מידת חסידות. עוד מובא בשם האר"י הקדוש, שכל הנזהר במשהו חמץ מובטח לו שלא 
יחטא כל השנה. ה"פלא יועץ" )ערך חמץ( הביא את הדברים בנוסח שונה במקצת: "ולכן כתבו גורי 
האר"י ז"ל, שהזהיר מאד באיסור חמץ והמחמיר על עצמו בחומרות יתירות מובטח לו שלא יחטא 

כל השנה". 

מדוע בפסח, באיסור חמץ, מחמירים יותר מאשר בכל האיסורים? כבר עמדו על כך הראשונים, 
ובשו"ת מן השמים )סי' עא( כתב:

ובחיבה,  באהבה  עליהם  וקבלום  תחילה  לישראל  שניתנו  המצות  הם  הרי  חמץ  ומצות  מצה  "מצות 
והחמירו בהם בכלליהם ובפרטיהם, הלא תראה שהחמיר הכתוב בחמץ שלא יראה ולא ימצא, מה שאין 

כן בכל האיסורים שבתורה חוץ מעבודה זרה... וכל המאריך בדקדוקיהם מאריכין לו ימיו ושנותיו".

דבר זה מובא גם בהרבה אחרונים, הכותבים שכיון שלא מצינו עוד איסור בתורה, שלגביו אמרה 
תורה "בל יראה ובל ימצא", צריך להחמיר באיסור חמץ יותר מאשר באיסורים אחרים. 

הרדב"ז )ח"ג סי' תקמו( מקשה על הסבר זה מספר קושיות. אחת מקושיותיו היא, שכפי שכתב 
בשו"ת מן השמים, גם לגבי עבודה זרה כתוב "לא ידבק בידך מאומה" )דברים יג, יח(, ובכל זאת 

לא מצינו שהחמירו בזה כמו שהחמירו באיסור חמץ. 

לאחר שקלא וטריא בענין אומר הרדב"ז: "כי חמץ בפסח רמז ליצה"ר, והוא שאור שבעיסה, ולכן 
לא  כל שהוא  ואפילו  בכל מחבואות מחשבותיו,  עליו  ויחפש  יגרש אותו האדם מעליו  גרש  כלה 
בטיל". וכך גם העירו גדולי החסידות והמוסר, שהחמץ מרמז על יצר הרע, ואת יצה"ר צריך לעקור 
מן השורש, שלא ישאר ממנו שום דבר . לכן, החמרה בפסח בכל החומרות שיש זו סגולה לעקור מן 

השורש את כל היצר הרע.

בשו"ת מן השמים, ברצותו להדגיש את חומרת איסור החמץ, הביא היבט נוסף: "מצות מצה ומצות 
חמץ הרי הם המצות שניתנו לישראל תחילה וקבלום עליהם באהבה ובחיבה". ונסביר את הדברים: 
ידועה הקושיה לגבי נס חנוכה, מדוע היה צורך בנס פך השמן, אע"פ שטומאה הותרה בציבור. הפני 
יהושע )שבת כא: ד"ה מאי חנוכה( אומר, שהיות ובחנוכה היתה חנוכת המזבח, היה ענין לעשות 
זאת בשלמות, מבלי לחפש היתרים, כפי שראוי לעשות כשחונכים דבר חדש. על-פי זה נוכל להבין 
את מהות החומרות בפסח: מצוות מצה ואיסור חמץ, הן המצוות הראשונות בהן נחנך, כביכול, כלל 

ישראל, ולכן דוקא במצוות אלו צריך להחמיר בכל החומרות.

מביא  כב(,  יב,  )שמות  בוקר"  עד  ביתו  מפתח  איש  תצאו  לא  "ואתם  בא,  בפרשת  הפסוק  על 
בעל המשך חכמה את שנאמר במדרש שוחר טוב )יט, ז(: "מנין היה יודע משה אימתי יום, אלא 
ותלמוד  משנה  פה  על  מלמדו  וכשהיה  יום,  שהוא  יודע  היה  בכתב  תורה  מלמדו  היה  כשהקב"ה 
יצאו ממצרים בזכות שלא שינו את  יודע שהוא לילה". ומסביר המשך חכמה, שבני ישראל  היה 
. אלו סייגים  - אפילו לא מדרבנן  כל שלושת הדברים הללו לא אסורים  ולבושם.  לשונם, שמם 
שמטרתם להפריד בין היהודים לבין מי שאינם יהודים. אולם כל זה נצרך רק בזמן הגלות, ולא בזמן 
שבית המקדש היה קיים. זאת התורה שבע"פ שמשה רבינו למד בלילה, שכן "הלילה" רומז לגלות, 
ללמדנו, שבזמן הגלות, הבידול וההפרדה הם ששומרים על קיום העם, והם מתאפשרים רק בזכות 

הסייגים והגדרים, ובזכותם הוא נגאל,. ובלשונו של המשך חכמה:

"הסייגים והגדרים המה נחוצים לקיום הדת... ולכן הרבה התורה בסייגים גבי פסח וחמץ ב"בל 
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עד  ביתו  מפתח  איש  תצאו  ש"לא  נתן  ולהורות  נגאלו.  והסייגים  הגדרים  פי  שעל  מפני  יראה", 
בוקר", שכל אדם יהא נגדר ומקושר ללאומתו בסייגים וגדרים, שכל זמן שלא יהיה אור האלקי 
מופיע עליו גלויה לעיני כל, הסכנה גדולה שלא יתערבו בין האומות ויאבדו קיומם... והגזירות הוא 

כדי "שאתם בני ישראל לא כליתם" - שלא יתערבו בין העובדי כוכבים בהתקרבם אליהם".

בהקשר זה נזכיר, שהאדמו"ר הראשון מבעלזא, רבי שלום רוקח, ה"שר שלום", אמר, שלא יכולה 
התורה  הכתב,  על  הועלתה  שבע"פ  לאחר שהתורה  ולכן  שבע"פ,  תורה  אין  שבה  מציאות  להיות 

שבע"פ היא המנהגים של כל העדות וכל הקהילות.

ה. חשיבות הידיעה מהו עיקר הדין ומהי חומרא
חומרא. כשם  ומהי  הדין  עיקר  יש לדעת מהו  על תוקפם ההלכתי של החומרות השונות,  בדיון 
שצריך לדעת מה דין דאורייתא ומה דין דרבנן, שהרי ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לקולא, 

כך חייבים לדעת מהו עיקר הדין ומהי חומרא.

הקשו הקדמונים, כיצד יתכן שחוה אמרה לנחש כי איסור האכילה מעץ הדעת כולל גם איסור נגיעה 
- "לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון" )בראשית ג, ג(? הרי נאמר בפירוש שהאיסור הוא רק 
על האכילה, וחוה הלוא ידעה שאין איסור בנגיעה! וכתבו הקדמונים, שחוה לא הוסיפה את איסור 
הנגיעה מדעתה, אלא אדם הראשון רצה לעשות עוד גדר וסייג לאיסור של האכילה מעץ הדעת, 
והוסיף לזה את החומרא של איסור הנגיעה. אולם אדה"ר לא ציין באוזני חוה שמדובר בחומרא. 
משום כך היא לא ידעה להבחין בין הציווי של הקב"ה, שהתייחס לאיסור האכילה, לבין החומרא, 
שהתבטאה באיסור הנגיעה. חייבים, איפוא, לדעת מה דאורייתא ומה דרבנן, מהו עיקר הדין ומהי 

חומרא, וכמו כן חשוב גם להבחין בדרגות החומרא; עד כמה צריך להחמיר, ומתי אפשר להקל.

ו. מתי אפשר להתיר חומרא
בנוסף לידיעה מהו התוקף ההלכתי של הדינים השונים, יש לדעת שלפעמים יש אפשרות להתיר 
חומרא. מדובר בסוגיה ארוכה, המקיפה מספר סוגיות בש"ס, וננסה להגדיר בקצרה את הדברים 

כפי שהם מובאים בפוסקים.

בהלכות נדרים )שו"ע יו"ד סי' ריד סע' א( דן המחבר בדינו של מי שנהג בחומרא בטעות, דהיינו 
שחשב על דבר מסויים שהוא אסור, ולמעשה הדבר לא היה אסור. במקרה כזה חייבים לומר לאותו 
"הנוהגים איסור בדברים  וכך פסק השו"ע:  יסודה,  וכל החומרא שלו בטעות  אדם שהוא טועה, 
המותרים מחמת שסוברים שהם אסורים - לא הוי כאילו קבלום בנדר. ויש מי שאומר שאם טועה 

ונהג איסור בדבר המותר, נשאל ומתירים לו בשלושה, כעין התרת נדרים".

השאלה הנשאלת היא כאשר האדם ידע שהדבר מותר, ובכל זאת החמיר. שאלה מעין זו מתעוררת 
)חוץ  תשובה  ימי  בעשרת  כידוע,  תשובה.  ימי  בעשרת  הצומות  לגבי  למשל,  כמו,  מקרים  בכמה 
מצום גדליה( מותר לאכול, ובכל זאת כתב הרמ"א )או"ח סי' תקפא סע' ב(, שיש נוהגים שצמים 
בעשי"ת. מה יהיה איפוא דינו של אדם שנהג לצום בעשי"ת, וכעת חלה וצריך לאכול? האם הוא 
צריך התרה? ובדומה, מה דינו של מי שנהג לצום בעשי"ת והוזמן לסעודת מצווה, כגון ברית מילה? 
יום כיפור יומיים, האם הוא חייב לצום  דוגמא אחרת מובאת בטור )או"ח סי' תרכד(: מי שנהג 
יומיים כל חייו? האם הוא צריך התרת נדרים, או שמא הוא יכול להפסיק לצום יומיים ללא כל 

צורך בהתרה? 



88

הרב אברהם יהושע הורוויץ    

המחבר )שם( מביא מחלוקת בענין זה: לפי הדעה הראשונה, מי שיודע שדבר מסוים מותר, והחמיר 
על עצמו ואסר אותו, ומסיבה כל שהיא הוא רוצה לחזור ולהתירו - חייב התרה. הדעה השנייה, 
לא  התרה  גם  ולדעתם  ראשונים,  ועוד  הריב"ש  הרשב"א,  דעת  היא  אומרים,  יש  בשם  המובאת 
תועיל. הרשב"א )ח"ג סי' רלו( אומר, שבמקרה כזה האדם קיבל על עצמו את האיסור כאיסור 

תורה, ולכן אין לזה שום התרה.

להלכה, ידוע שכאשר הדעה הראשונה מובאת בסתם, והדעה השנייה בשם יש אומרים, כוונת הבית 
יוסף לפסוק כמו הדעה הראשונה. כך כותב שם גם הרמ"א, ש"המנהג כסברא הראשונה" שאפשר 
להתיר את הדבר ע"י התרת נדרים. לכן כתב השו"ע, שכל אחד שנוהג באיזו חומרא, כדאי שלפני 
שנוהג זאת בפעם ראשונה, יאמר שהוא מקבל זאת בלי נדר: "לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים 
שאין  יאמר  וגם  בנדר,  כן  עליו  מקבל  שאינו  הנהגתו  בתחילת  יאמר  ופרישות,  לסייג  המותרים 

בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההיא או בפעמים שירצה, ולא לעולם".

נסיים בתפילה, שבזכות הזהירות של כל אחד ואחד בחומרות שקבעו חז"ל והפוסקים האחרונים, 
ומן  הזבחים  מן  שם  "ונאכל  שלמה,  לגאולה  נזכה  אבותיו,  שנהגו  בחומרות  הזהירות  ובזכות 

הפסחים", ונזכה לאכול את המצה בטהרה בביאת גואל צדקנו.

)בנתיב החלב ד׳, עמ׳ 102(
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חומרות וקולות בפסח 

1. מצה עשירה - האם היא 'מהדרין' או חמץ? 
פירות אינם מחמיצים", דהיינו שאם  "מי  המחלוקת בעניין מצה עשירה עוסקת בכלל ההלכתי: 
לוקחים קמח 'כשר לפסח' ולשים אותו לבצק עם מי פירות כגון מיץ תפוזים וללא כל תוספת מים 

- העיסה לא מחמיצה והמאפה נקרא מצה עשירה. 

כזו  מצה  ולכן  נוקשה'  'חמץ  עושים  הם  אך  גמור  חימוץ  מחמיצים  אינם  פירות  מי  רש"י  לשיטת 
אסורה. לעומת זאת, הגאונים, ולאחר מכן גם רבנו תם - טוענים שמי פירות לא מחמיצים כלל 
ומאפה כזה מותר באכילה בפסח. ישנה גם דעה מעניינת נוספת - שמאפה כזה מותר באכילה רק 

אם לא רואים בו החמצה. 

שנים רבות ניסיתי לברר מה קורה מבחינה כימית בתהליך ההחמצה ומדוע מי פירות וכן קטניות 
אך  להחמיץ  יכול  גלוטן  המכיל  קמח  שרק  סבור  הייתי  שמחמיץ.  קמח  לעומת  מחמיצים  אינם 

נוכחתי לדעת שזו איננה הסיבה היחידה.

בעקבות  פוסק  ערוך  השולחן  ואילו  בפסח.  אסורה  עשירה  שמצה  פוסק  רש"י  בעקבות  הרמ"א 
הגאונים ורבנו תם ש'מצה עשירה' כשרה לפסח.

בזמנו סיפר לי הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שהוא זה שאישר למר פפושדו לייצר עוגיות מצה עשירה 
והגביל אותו מאוד גם בהכשרה ובנקיונות באופן שלא יישארו מים במערכת והעוגיות יכילו רק מי 

פירות ולמעשה יין שאינו מכיל תוספת מים.

בעיות שמתרחשות  וכמה  דורון, מצאו כמה  לציון הרב בקשי  כימית, בתקופת הראשון  בבדיקה 
במפגש שבין הקמח למי הפירות להם הוסיפו חומרים נוספים ולכן הרב בקשי-דורון והרב עמאר 

ביקשו שלא להכניס את החומרים הללו. 

בזמנו פנה אלי מו"ר הרב מרדכי אליהו וביקש ממני לבדוק איזה יין משמש לעוגיות הללו. כשנאמר 
לנו שנעשה שימוש ביין מתוק אמר לי הרב אליהו, שיין מתוק זו בעיה קשה מכיוון שבכדי לעצור 

את תהליך התסיסה מכניסים חומרים שיכולים להיות בעייתיים. 

הרב אליהו ביקש לדעת מה באמת מתרחש בתהליך התסיסה ובברור אצל כימאים מומחים למזון, 
התברר שבסוף התהליך מתקבל H2O שזה מים. זאת אומרת, מה שקורה בעצם הוא, שהחומרים 

שמוסיפים כדי לעצור את תהליך התסיסה, גורמים לפרק מים מהיין. 

לדעת הרב אליהו הדבר בעייתי מכיוון שזה נחשב למי פירות עם מים שמחמיצים ולעומתו הרב 
עובדיה סבר שאין בכך כל בעיה מכיוון שמדובר במים שיצאו ממי הפירות ולכן הם לא מחמיצים.

יין מתוק, הרי ע"י  ואם כן יש לנו כאן מחלוקת הלכתית: לפי הרב אליהו - ברגע שאתה מוסיף 
הוספת חומר מסוים משתחרר H2O , שזה מים, ואם כן זה כבר לא מי פירות טהורים, ולכן העיסה 

מחמיצה מהר יותר, ולפי הרב עובדיה - ברגע שלא הוסיפו מים מבחוץ, זה כשר ואינו מחמיץ1. 

הערת העורך: כאשר מייבשים חלב לאבקה מוציאים ממנו הרבה מים שנמצאים באופן טבעי בחלב הפרה. צ"ע האם    .1
ובתוספת מים שהופקו מיבוש אבקת חלב הרי  נלוש קמח עם אבקת חלב  יוסף היא שאם  משמעות דברי הרב עובדיה 

הרב מנחם בורשטין
ראש מכון פוע"ה



90

הרב מנחם בורשטין    

2. הגדרת חמץ
במהלך השנים ניסיתי לברר את הנוסחה הכימית של ההחמצה, ולהבין בדיוק מה קורה בתהליך 

ההחמצה. 

את  מסוים  מקמח  נוציא  אם  תאורטי,  שבאופן  כך  הגלוטן,  הוא  להחמצה  שהגורם  שטוענים  יש 
הגלוטן, לא יהיה לנו יותר קמח שעלול להחמיץ. 

הקמח מכיל עמילן וחלבונים שונים וביניהם הגלוטן, וכן הוא מכיל אינזימים שהם מזרזים תהליכים 
כימיים.

נוצרים  האנזים  פעולת  בעקבות  )מצע(.  סובסטרט  נקרא  עליו  פועל  שהאנזים  הבסיסי  החומר 
חומרים חדשים הנקראים תוצרים. לדוגמה: בתגובה שבה האנזים קטלאז מזרז פירוק מי חמצן 

למים ולחמצן, מי חמצן הם הסובסטרט, ומים וחמצן הם התוצרים.

האתר הפעיל הוא האזור באנזים שהסובסטרט נקשר אליו, ובו מתרחשת הפעילות האנזימטית. 
על  פועל  אנזים  כל  ולכן  פועל,  הוא  שעליו  לסובסטרט  מותאם רק  אנזים  כל  של  הפעיל  האתר 
ייחודית. אפשר לדמות את ההתאמה המרחבית שבין  ומזרז תגובה כימית  לו  ייחודי  סובסטרט 
האנזים לבין הסובסטרט להתאמה שבין מפתח למנעול: כשם שרק מפתח מתאים פותח מנעול 

שהעיסה לא תהיה חמץ שהרי למעשה מדובר בקמח שאין בו תוספת מים מלבד המים שהופקו בעת יבוש החלב? דיון 
מפורט ביותר בכל הסוגיה הזו ניתן למצוא בספר מצה עשירה לרב עידו אלבה שם הוא מערער על היתר המצה העשירה 

שמוסיפים לה אבקת אפיה שלמעשה מתפרקת למים ולדעתו יוצרת חימוץ גמור. 

קמח )הדגן(

חלבונים

גלוטן

עמילן

שרשרות  סוכר ענבים

ע"י שמרים

האנזמים מפרקים ל:

CO2אלכוהול

)X2 אלטוזה )= גלוקוזה

עם מי העיסה

)חומצה 
פחמתית( 
3CO 2H

הטעם החמצמץ 
של הלחם

חלק מנסה 
לבקוע החוצה 
ומגביה הגלוטן 

למעלה

אנזימים

בשמריםבקמח

בטא עמילןאלפא עמילן
אוססידה
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כלשהו, כך רק אנזים ייחודי יכול להיקשר לסובסטרט 'שלו'.

גם בתהליך החמצה האינזימים של העמילן - אלפא עמילן ובטא עמילן ועוד הם אלו שמאפשים 
את תהליך ההחמצה. 

כיום אנחנו מוסיפים שמרים כדי שהעיסה תחמיץ, אך בעבר לא היו מוסיפים שמרים. היו מכינים 
'מחמצת' - שאור. היו משאירים את הקמח והמים למשך זמן רב, ואז היה נוצר באופן פנימי תהליך 

החמצה. זה היה מעין השמרים שאנחנו מוסיפים בימינו. 

מה קורה בתהליך? העמילן הינו רב סוכר - שרשרת של סוכרים. העמילן מתפרק ע"י אינזים ואז 
 CO2 -פחמן דו חמצני. התהליך גורם לטעם חמצמץ של העיסה והלחם. ה - CO2-נוצר אלכוהול ו
שהוא גז שואף להשתחרר אך נלכד בגלל הגלוטן החלבוני וזה גורם לניפוח העיסה. המחלוקת היא 

האם החמץ הוא הטעם החמצמץ של הלחם או הניפוח של העיסה? 

הרב יהודה שרשבסקי במאמר שכתב בנושא הביא את המשנה בפסחים )מ"ח:( המונה סימנים 
חיצוניים להחמצת העיסה, ומפשט המשנה נראה שחמץ הוא התנפחות העיסה. משמעות הדבר 

היא שאף אם אין לעיסה טעם חמצמץ, אך ישנה התנפחות יש לנו חמץ גמור. 

שהתפתח  דבר  זה  לדבריו  מנופח  לחם  אכלו  לא  כלל  שבעבר  טוען  רפפורט  שבתי  הרב  לעומתו 
רק במאות השנים האחרונות. לדבריו הסימנים שהמשנה נותנת כדי להבחין מהו חמץ מוכיחים 
שחיצונית המצה והחמץ היו דומים במראיתם. במאפיות ניתן להגיע ללחם נפוח בהרבה פחות זמן 
מאשר 18 דקות מהלישה ועד האפיה. לדבריו פשוט שמה שמגדיר חמץ זה הטעם החמצמץ של 

העיסה כתוצאה מפעילות התסיסה של השאור.

הנפק"מ היא שאם חמץ זה הטעם החמצמץ של הלחם, אז אפשר להכין מצה מנופחת )חוץ מהגזירה 
שזה לא יהיה טפח( ואם אני מגדיר שכל הבעיה זה הניפוח אז לכאורה אם נמנע את הניפוח ע"י 

הוצאת הגלוטן ואפשר יהיה להשהות את העיסה והיא לא תהיה חמץ.

 העליתי התלבטות זו בפני גדולים רבים ביותר וכולם השיבו לי שצריך להחמיר כשתי האפשרויות. 

הטעם  אינו  המתקבל  שהטעם  היא  הכוונה  לכאורה  מחמיצים  אינם  פירות  שמי  אומרים  כשאנו 
החמוץ הרגיל שקיים בעיסה של קמח ומים וכך גם לגבי קטניות, אך בשניהם אפשר להגיע לניפוח 

ומכאן גם חיזוק לדעה שהטעם החמצמץ הוא העיקר בחימוץ. 

 )תקציר  מהרצאה בכנס הכשרות, תשע״ד(
בנתיב החלב ו׳, עמ׳ 89
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שתיית מים מאגם הכנרת בפסח

ראשי פרקים:
א. הטעם שחמץ אוסר במשהו

ב. חשש חמץ בנהרות
ג. אם שייך כבוש כמבושל בנהר

ד. סינון המים מפרוסות לחם
ה. האם חמץ אוסר ממש במשהו

ו. מים מחוברים אם נאסרים במשהו
ז. ראיה מזה שמשליכין חמץ כל השנה לנהרות

ח. מוצא חמץ ביו"ט האם יזרוק לנהר
ט. החמץ שבנהרות פגום

י. פוגם בתערובות קטנה האם מותר גם בתערובת גדולה
יא. תרי משהו לא אמרינן

יב. אם נחשב כתרי משהו במים הבאים ע"י צינורות
יג. שיטת השאילתות דחמץ מתבטל בשישים

יד. האם הכלור מכלה כל ספק משהו חמץ
טו. החמץ הנזרק לכנרת לא מגיע למקום השאיבה

טז. סיכום צירופי ההיתר

יש רבים וטובים שהנהיגו בביתם להכין למשך כל ימות הפסח חבית מים שנמשכו מהנהר קודם 
פסח, כדי שלא יצטרכו לשתות ממי הנהר בפסח, שהרי בודאי הטילו לתוכו חמץ והרי חמץ אוסר 
במשהו, ובא"י חלק גדול מהישובים מרוים צמאונם מהמוביל הארצי המושך מימיו מן הכינרת, 
והנה מילתנו אמורה רק בנוגע לעצם אגם הכינרת דלשם ודאי מטילין חמץ בפסח כידוע, אמנם 
בתעלות המים ומאגרי המים הפזורים לאורך דרכו של המוביל והם גלויים באין מכסה, אין זה ודאי 
שזרקו לשם חמץ, כי יש שמירה וגידור סביב המקומות האלו, ואין יד כל אדם שולטות בו, ועכ"פ 
לא גרע מספק משהו דהקלו בו )כמבואר בסי' תמ"ז ס"ה( ומכל מקום יש ללמד זכות על השותים 
ממימי הכנרת, וכן צריך להדגיש כי בשנים האחרונות, ישנם שינויים בחג הפסח לענין מימי הכנרת.

א. הטעם שחמץ אוסר במשהו
ראשונה עלינו לברר מה הטעם דגזרו חכמינו ז"ל דחמץ בפסח אין לו ביטול, דהיינו במשהו, בסי 
תמ"ז פסק המחבר דחמץ בפסח אוסר תערובתו במשהו בין במינו בין שלא במינו ואפי' בהנאה, 
והטעם יעו"ש בט"ז ומג"א אי משום דלא בדילי מיניה, ולכן גזרו, או משום דחמור כ"כ שיש כרת 

באכילתו, או חומרא אחרת לשיטת הרמב"ם משום דהוי דבר שיש לו מתירין דלא בטיל. 

והנה בכל תערובת איסור והיתר יש שני ענינים, א', דעצם האיסור מעורב בהיתר, דאז גם אם לא 
פלט טעמו, אם אין שיעור ביטול בהיתר נגד האיסור, הרי שאסור לאכלו, דהחשש הוא באופן זה 
שמא יפגע בעצם האיסור, ולכן אין צריך שיתבשל בו או יהיה כבוש מעל"ע, ב', כשסילקו את עצם 

הרב חיים שמרלר 
ראש ישיבת אורייתא ורב ביהמ"ד היכל צבי צאנז, יו"ר מפעל שערי הוראה
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אז  כבוש מעל"ע,  היה  ולא  צונן,  היה  רק  בו  נתבשל  דהיינו שלא  לא פלט טעמו  אז אם  האיסור, 
ההיתר לא נאסר, ואם נתבשל בו באחד מדרכי אופני הבישול שאמרו חז"ל שנפלט טעמו, צריך 
נגד הפליטה, כל דבר כפי הלכותיו, בלח, ביבש, במינו, בשאינו מינו, הכל כמבואר  שיעור ביטול 
בהלכות תערובות ביו"ד, גם בחמץ שאוסר במשהו גבי חיטה שנמצאת בתרנגולת מבואר בשו"ע 
נתבשל  אם  דוקא  איתא  שם  ובסי"ב  התרנגולת,  כל  אוסרת  נחמצה  ודאי  אם  ס"י(  תס"ז  )סי' 
החיטה עמה, וכן בתמ"ז ס"ג אם חיממו התרנגולת עם החיטה בפסח בעוד שהחיטה בתוכו חוזרת 
ולא  והווי במשהו, ואמנם אם מצאו חיטה בתרנגולת צוננת בפסח  ליתן טעם בתרנגולת בפסח, 
הוחם התרנגולת בפסח עם החיטה, הרי סגי להסיר החיטה ולא נאסרה התרנגולת, הרי שגם באלו 

שנאסר במשהו הכוונה או לגוף איסור משהו שמעורב בתערובת, או עכ"פ טעם משהו.

ב. חשש חמץ בנהרות
והנה בחשש החמץ שבנהרות יש ב' חששות, א, שעירבו שם דבר לח כמו שכר, ב', זורקין לתוכו 
חתיכות חמץ לצורך דיג וכדו', והנה בלח בלח דלא בעינן כלל בישול כיון שהוא מתערב ונבלל עם 
ההיתר, ובכל ביטול לח בלח היכא דבעי ששים, זה אפי' בלא בישול, )כמבואר ביור"ד סי' ק"ט ע"ש 
בט"ז( וממילא לגבי חמץ דאוסר במשהו, הרי שההחמץ הלח כמו שכר וכדומה, אוסר את כל המים, 
ואמנם בדבר יבש שהטילו לנהר, דאז כדי שיפלוט טעמו צריך בישול או כבישה, והנה לכאורה יל"ע 
דהרי החמץ מונח בנהרות למעלה מכ"ד שעות, וממילא נאסרו המים מכח פליטת טעם המשהו, 
נאמר  ולא  בישול  ידי  על  טעמו  בשנפלט  רק  אמור  משהו  דדין  תאמר  ואל  כמבושל,  כבוש  מדין 
בפליטת טעם על ידי כבישה, דהרי בסי' תמ"ז מבואר להדיא דלגבי איסור משהו אין שום נפק"מ 

בין בישול לכבישה, וגם בכבישה שיעורו במשהו.

ג. אם שייך כבוש כמבושל בנהר
אלא דבפת"ש יור"ד )סי ס"ט סקל"ג( הביא דבתשובת שב יעקב כתב דהא דכבוש כמבושל זה 
לכלי  נתנוהו  ואח"כ  בכלי אחד  כ"ג שעות  דוקא בנשתהה במים אחידים מעל"ע, אבל אם שהה 
אחר לשעה אחרונה, לא מיקרי כבוש, והביא מספר עיקרי דינים )סי' ז'( דאם נענע הכלי שבו המים 
בתוך המעל"ע לא אמרינן כבוש כמבושל ולפי דבריו מסיק דבמי נהר נמי לא הוי כבוש כיון דהמים 
מתחלפין )ועי' מש"כ בתשורת ש"י סי' רמ"ג ובשו"ת ר"ש איגר סי' כ"א ומה שדן בדברי הפרמ"ג 
לסמוך בהפ"מ בהיה כבוש כ"ד שעות אך שלא ברציפות דלא מיקרי כבוש יעו"ש ובשו"ת צור יעקב 
סי' ק"י ומהרש"ם ח"א סי' קפ"ו ובפליתי סי' ק"ה סק"א(, ולפי"ז פשוט דהכנרת לא נאסר מדין 
ועל אחת כמה  כבוש,  בנהר שייך  דגם  הזמן, אלא שלשיטות הפוסקים  כל  כיון שמתנועע  כבוש, 
וכמה כשהמים לא מתחלפים אלא רק מתנענעים כל הזמן, א"כ גם אם נאמר דמועיל סינון בלחם, 
מ"מ זה דווקא כשהלחם לא שהה במים מעל"ע, אבל כששהה כ"ד שעות במים, הרי ששוב אוסר 

במשהו, כיון שעל ידי הכבישה יש כאן פליטת טעם.

ד. סינון המים מפרוסות לחם
והנה בזה שנתבאר לן דלא אמרינן כבוש בנהרות, א"כ זה ברור דהכנרת וכל הנהרות לא נאסרו 
מחמת פליטת טעם החמץ, ונשאר לנו א"כ לברר שני פרטים, א', בגוף החמץ שבנהר. ב', בדברים 
לחים שנתערב בנהר, דבזה אין צריך פליטת טעם, ומעתה לחשש דגוף החמץ ממש, לכאורה אם 
מהר"י  בשם  תס"ז(  )בסו"ס  ב"י  דכ"כ  קעביד,  שפיר  מלהיכנס,  מהפירורים  שמונע  מסננת  מניח 
מולין והביאו האגור שיש ליזהר למי שמשתמש מבארות בפסח שאין נזהרין מהם כל השנה ובפרט 
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מבארות של עו"ג, שיש לחוש שמא יש חמץ בבור, שיש לסנן המים בבגד נקי בכל פעם ששואב.

 אמנם הנה בפר"ח )בתס"ז בסקי"ב קרוב לחחילתו( כתב דבפרוסת חמץ אף אם לא נשרית במים 
מעל"ע, אסורים המים, לפי שהפרוסה מתפוררת פירורין דקין בתכלית ונמסין במים וכו', ואפי' 
סינון לא מהני, ומש"כ ב"י הנ"ל דמהני סינון זה בחמץ שאינו ידוע, אבל בחמץ ידוע לא מהני סינון 
וכן דעת הח"י )בסי' תמ"ז סקי"ז( דמדבר שם לגבי סינון קודם פסח, והביא פלוגתא אם מועיל 
סינון קודם פסח, והסכים שם לדעת הב"ח והמג"א בשם הש"ך דמועיל, והטעם דאפי' אם דעת 
הט"ז דלא מהני סינון דחשיינן דגם בסינון היטב נכנס מעט חמץ, מ"מ כיון שהוא דק כ"כ ומתערב, 
א"כ הוי לח בלח דאינו חוזר וניעור יעו"ש. והיינו דמיירי בנתערב ערב פסח, ולא אמרינן שכשמגיע 

פסח הרי שנתעורר האיסור דמשהו לאסור.

והנה כ"ז איירי לענין ערב פסח דאז בפסח נידון רק מדין חוזר וניעור אחר שנתבטל קודם פסח, 
אמנם בפסח אם נאמר דהחשש הוא שנימוח כ"כ עד שנעשה כלח בלח ומתערב במים ממש, פשוט 
סקי"ג  במחה"ש  ואמנם  סינון,  מהני  דלא  במים  שנתערב  גמור  מלח  עדיף  דלא  סינון  מהני  דלא 
משמע בדעת מג"א דכשליכא ענין דנתינת טעם, מועיל סינון גם בפסח, וכן משמע בשולחן ערוך 
הרב )סי' תמ"ז סכ"ד( דהתיר בסינון יין בתוך הפסח בשעת הדחק אם מצא פירורין ע"ג המסננת, 
דיש לסמוך על האומרים שחמץ בפסח אינו אוסר בפחות ממעת לעת, ומשמע דבני"ד דליכא כלל 
ענין דנתינת טעם דלא שייך כבוש בכנרת כמו שיבואר לקמן, ולא היה שום פליטת טעם, דאז כל 
החשש שמא יפגע בגוף החמץ, ובזה יועיל סינון, )וכן משמע דעתו בסי' תס"ז סמ"ז ובזה צל"ע מה 
שכתב בשעה"צ סי' תס"ז ס"ק קי"א שציין דעת הרש"ז כדעת הפר"ח, אך יעו"ש דאפשר דכונתו 

רק להפר"ח והח"א(. 

ה. האם חמץ אוסר ממש במשהו 
ועתה נבוא לברר את צדדי ההיתר ומליצת היושר, וראשונה נבוא בזה לברר האם מה שנקטינן חמץ 
אוסר במשהו האם הכוונה ממש ללא גבול ומספר, וכגון פירור חמץ שנפל לנהר גדול הרי שכל הנהר 
נאסר, או שיש בזה איזה גבול, ובכל הדברים ששיעורן במשהו הכוונה דאין להם ביטול, וראה בש"ך 

)סי' ק"ט סק"ב( גבי דבר חשוב דאינו בטל היינו אפי' בכמה אלפים אינו בטל. 

אמנם בספר יהושע )סי' ה'( דן בשאלה היאך העיירות היושבות אצל הנהרות הגדולים מסתפקים 
בפסח מן המים שבנהרות, והרי הרבה רחיים של עכו"ם עומדים על יד הנהרות וטוחנים תבואה 
בפסח, ומתפזר שם הרבה חמץ, ואם החמץ אוסר במשהו גם בצונן, היאך שותים ומבשלים מן המים 
הללו. וכתב שם שנראה שלא גזרו חז"ל לאסור חמץ במשהו, אלא רק במקום שיכול לבוא לידי 
נתינת טעם, משא"כ בנהרות הגדולים שאפילו אם יתנו שם כל החמץ שיש להם לא יתן טעם במים, 
ומכל שכן בצונן שאי אפשר שיבואו לידי נתינת טעם. ואמנם אם נמצא לחם בפרט לחם העשוי 
להתפורר, דאז יש חשש שבמים יתערבו פירורין דקין, בזה נראה שם דנדחק באם אפשר להתיר 
ילכו לשם ישראלים ולא יבדקו אח"ז )אבל דחה מכח דעת הרשב"א  ע"י שהעכו"ם ישאוב, ולא 
שהובא ביור"ד סי' פ"ד ס"ח דבדבר שמצוי תולעים צריך לבדוק אחריו וכמו בדיקת הריאה וה"נ 

כיון שמצוי שזורקין לשם החמץ צריך לבדוק אחריו(. 

כיון  וכדו' שאפשר לסננם, בזה אין שום חשש  היוצא לנו מדבריו, דאם מדובר בחיטים שלימים 
דהמים לא נאסרו מכח כבישה, דהמים מתחלפים )זה עכ"פ בנהרות הזורמים, ובכנרת שם המים 
לא מתחלפים מ"מ הם מתנועעים וכנ"ל(, ואם יש חשש של חמץ מפורר משמע מדבריו דאם אין 
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חשש דבכל שאיבה ושאיבה יש פירורים, וכמו במימי הכנרת דהוא גדול, וכן בחשש של לח גמור 
כמו שכר דאז יש להתיר מכח דאינו אוסר במשהו אם אין יכול לבוא לידי נתינת טעם, וכל מה 
שהתיר רק ע"י הדחק איירי כשיש חשש דבכל שאיבה ושאיבה ימצא פירורין, ואמנם ממהלך דבריו 
שם משמע דרק בצירוף עוד טעמים התיר. מדבריו אנו למידים, דיש לנו צד היתר דבמימי הכנרת 
ברור שאי אפשר לבוא לידי נתינת טעם מכל החמץ הנזרק שם, ולשיטתו המחודשת באופן זה לא 

גזרו חכמים דיאסור במשהו.

ו. מים מחוברים אם נאסרים במשהו
יחזקאל  כנסת  )ח"ז ח"ד( דכתב בשם שו"ת  עוד טעם להיתר מתבאר ממש"כ בשו"ת מהרש"ם 
)סי' קס"ד אות י' סק"ח( דדעת הריטב"א והרמב"ן דמים מחוברין אינם נאסרים במשהו, והנה 
הראשונים הללו מדברים בנוגע לעבודה זרה, במה שנידון בגמ' )ע"ז מ"ז( במשתחוה למעיין אם 
אסר מימיו דינבעו אח"כ, וכתב שם הריטב"א )ד"ה לא צריכא( ומכאן נ"ל דהא דתנן לקמן מים 
במשהו, היינו דוקא שנתערב בתלושין, אבל מחוברים אינם נאסרים יעו"ש, אלא דבמהרש"ם הביא 
בשם ספר אומץ יוסף דה"ה לגבי חמץ בפסח, דמים מחוברים אינם נאסרים במשהו, אלא שבעניננו 
יל"ע בזה שהמים נמשכין ע"י המוביל הארצי לתוך מאגרי מים נוספים, אם דינם משעת ההמשכה 
ונפק"מ אם צריך לחשוש לחמץ משהו שבמאגרים אלו, וע"ע במהרש"ם  כתלושין או כמחוברין, 
)ח"ב סי' פ"א( אם יש לדון היתר בהנ"ל מטעם מים של רבים, דהרי כתב הריטב"א בשם הראב"ד 
באופן כזה דאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. יעו"ש. ובנידון דידן הכינרת אינו הפקר, דהם בבעלות 

ממשלתית, אך מ"מ יש לכל אדם רשות להשתמש בו, וצ"ב מה גדרו. 

ז. ראיה מזה שמשליכין חמץ כל השנה לנהרות
ונלע"ד להביא ראיה דבכה"ג אפשר דלא גזרו חז"ל חמץ במשהו, מהא דנחלקו בדין דחוזר וניעור, 
והובא בסי' תמ"ז בב"י, דיש אומרים דחמץ שנתבטל קודם פסח ונתבטל בששים, מ"מ בפסח חוזר 
וניעור ואוסר במשהו, ואע"פ שהכרעת השו"ע דאינו חוזר וניעור והכרעת רמ"א בלח דאינו חוזר 
יש לשאול לדעת הסוברים חוזר  גזרו חז"ל על איסור משהו,  וניעור, מ"מ אם נאמר דגם בכה"ג 
וניעור, האיך ישתו מים מהנהרות בפסח הרי דבר ידוע הוא ששופכין שם חמץ לח ויבש במשך כל 
השנה, וא"כ כמעט כל המימות חוזרין ונאסרין בפסח, גם אותן שישאב קודם פסח דלגבי חמץ לח 

לא מהני מה שיסננו כדלעיל.

 ועוד פרפרת לשיטה זו דחוזר וניעור א"כ האיך יפורנס לדבריהם מה שאמרו במתני' ריש כל שעה 
ובגמ' פסחים )כח( דלדעת חכמים סגי בפירור החמץ לנהר, הרי גורם בכך לאסור את כל הנהר 
לימות הפסח לשיטה זו דחוזר וניעור, והאיך אמרו חכמים שלח לתקלה, ועל כרחינו צריך לומר 
דבאופן כזה דאינו יכול לבוא בשום פנים לידי נתינת טעם, או במים מחוברין, לא גזרו איסור משהו 
לשיטת  דרק  תמ"ז  בב"י  משמע  דכן  בלח  גם  ונעור  חוזר  דלהסוברים  ברור  )וזה  בנהרות,  דחמץ 

תרוה"ד יש לחלק בין לח ליבש. יעו"ש(. 

ח. מוצא חמץ ביו"ט האם יזרוק לנהר
וביותר יש לעורר מזה דהרי גם במוצא חמץ ביו"ט דן המג"א )סי' תמ"ו סק"ב( אם יכול להטילו 
לים ע"י עכו"ם יעו"ש, ולא רמז דעכ"פ לא יטילנו לנהר ששותים ממנו, והרי על פי רוב היו נוהגים 
לשאוב מים מהנהרות הסמוכין למקום מגוריהם, וזה ראיה גם להכרעת ההלכה דאינו חוזר וניעור 

דהרי בפסח קאי. 
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ט. החמץ שבנהרות פגום
עוד יש צידוד היתר בכל הנ"ל דהנה בסי' תמ"ז ס"י כתב המחבר דנותן טעם לפגם מותר גם בפסח, 
וטעם הדבר דכיון שפגום הרי נפקע משם אוכל לגמרי, ולכן גרע טפי מחמץ ראוי לאכילה שהוא 
במשהו, ואפי' חמץ בעין שנפגם ונפסל מאכילת כלב, יש דעות דמותר באכילה, אף דפסקינן )בס"ס 
השו"ע  פסק  בתערובת  אבל  החמץ,  בגוף  איירי  מ"מ  באכילה,  ואסור  אחשביה  דאמרינן  תמ"ב( 
דמותר נותן טעם לפגם, והנה בסי' תמ"ב )ס"ד גבי התריאק"ה( מתבאר דרק בחמץ בעין בעינן 
נפסל מאכילת כלב, אבל בתערובת סגי בנפסל מאכילת אדם )יעו"ש פרמ"ג וכ"מ בחזו"א(, וא"כ 
י"ל דהך חמץ הנזרק לכנרת הרי החוש נותן דבפרט בחמץ הנפרך ונמס כמו לחם ועוגות דבתוך 
כמה שעות הרי מתמסמס ונפגם, וא"כ אפי' שיש חשש בפירור משהו שאינו ניכר בתוך המים, מ"מ 
קרוב הדבר דנותן טעם לפגם, ולהדיא כתב בב"י )קרוב לסוף סי' תמ"ז( בשם רבינו יחיאל בככר 
לתם חמץ שנפל לבור ואין בו כדי ליתן טעם במימי הבור, יש להסתפק אם מימי הבור מותרים וכו', 
וחיטה שהחמיצה שנפלה לבאר דבודאי נותן טעם אך לא ידעינן אם נותן טעם לפגם או לשבח, 

ומסתמא נותן טעם לפגם יעו"ש.

רמ"א  לדעת  אפי'  אלא  מותר,  בפסח  לפגם  טעם  נותן  דס"ל  הב"י  מרן  לדעת  מיבעי  לא  זה  וכל 
דסובר דאסור, מ"מ זה רק כשהחמץ הפגום יותר ממשהו, אבל כשהוא רק משהו אז יורד דרגה, 
ורק במקום שיש מנהג להחמיר בכה"ג אסור כמ"ש רמ"א, ובזה י"ל דלגבי דבר נחוץ כמו שתית 
מים, גם לדעת רמ"א מותר )וכה"ג עי' במסכת עירובין בכמה מקומות קולא מיוחדת למים כגון 

מחיצות תלויות דמועיל(. 

והנה הא דאיתא בס"ס תמ"ז דבעינן דווקא בנפסל קודם זמן איסורו צל"ע אם היינו דווקא לענין 
חיוב ביעור דכשנפסל לאחר זמן איסורו, כבר נתחייב בביעור, אמנם לענין אם אוסר תערובתו, אין 
נפק"מ, וגם בנפגם בתוך הפסח, ס"ל להמחבר דמותר, )דהרי בנטל"פ קודם פסח לכו"ע מותר כמו 

שנתבאר בסי' תמ"ז ס"ב( 

י. פוגם בתערובות קטנה האם מותר גם בתערובת גדולה
ודבר זה צל"ע בכל דבר פגום שנפל לתערובת, ובתערובת קטנה נרגש טעם לפגם, ובתערובת גדולה 
היה  קטנה  לתערובת  כשנפל  יוצא  ולפי"ז  ואוסר,  חוזר  הגדולה  בתערובת  אם  לפגם,  נרגש  אינו 
מותר ואם יוסיף עליו עד שלא יהא נרגש טעמו יחזור לאיסור )ולא אכנס עתה לשאלה של ביטול 
דבנסרח  סק"א(  ביאורים  ק"ג  בסי'  הח"ד  דברי  עפ"י  גם  הענין  בזה  לדון  ויש  לכתחילה,  איסור 
גוף האיסור פקע ממנו שם האיסור, ואפי' תיקנו בדברים המתבלים כיון דפרח ממנו שם האיסור 
ונעשה כעפרא, וע"ש מה שהשיג על הפליתי, וכאן בנידון דידן דאע"פ שהחמץ נעשה פגום, מ"מ 
הרי המים לא נפגמו מהחמץ ודו"ק בכל זה ובמה שכתב בח"י סי' תמ"ב סקי"ט דבחמץ שנפסל 
דומיא  והוי  לומר אחשביה,  כיון דבכה"ג לא שייך  ברוב,  מאכילת כלב שנפל לתוך תבשיל, בטל 
דדיו משכר שעורים ע"ש שו"ע ס"י ובמג"א סקט"ו, ולא דמי למש"כ במג"א תמ"ב סק"ד וכן מוכח 
ברמ"א סו"ס תס"ז דחיישינן שיפרק החמץ מהקלפים או מהצעיפים לתוך תבשיל, דהתם איירי 

בנפסל רק מאכילת אדם, אבל בנפסל מאכילת כלב מותר לאכילה. 

ובחמץ בנהרות צריך לדעת המציאות אם נפסלו לגמרי מאכילת כלב, דאז מותרים המים בשתיה, 
כמ"ש הח"י, והיתר זה יהיה רק בדברים שנפסלים ונפגמים, וכמ"ש הב"י הנ"ל בחיטים, אמנם לגבי 

שאר דברים - לא. אך זה צל"ע אם לא נחשב רק כספק לגבי חשש שזרקו חמץ שלא נפגם. 
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יא. תרי משהו לא אמרינן
ט"ז(  ס"ק  צ"ב  סי'  )יו"ד  הט"ז  בשיטת  דן  תמ"ז  בריש  הפר"ח  דהנה  בזה  לדון  שיש  מה  נ"ל  עוד 
נאסרת  השניה  התערובת  אין  שניה,  לתערובת  ממנו  נפל  אס  משהו,  מחמת  שנאסר  דתערובת 
במשהו, דתרי משהו לא אמרינן, אמנם היתר זה יהיה רק בדבר יבש, אבל בדבר לח אין להקל כ"כ 
הפר"ח וכ"מ במשב"ז ביו"ד שם, ובכל אופן הנה במאגרי המים כידוע דהמים נמשכין בצינורות לעבר 
מאגרים נוספים, ומשם הלאה, ולכאורה הוי כשני תערובת דנידון כתרי משהו דמותר עכ"פ ביבש, 
אלא דהנה במג"א תמ"ז סקי"ג ציין לתשו' הרשב"א דכתב בחבית יין שנפל לתוכו פת וסילקו הפת 
דחיישינן לפירורין כמבואר ברמ"א שם ס"ד אם לקח יין מאותו חבית ועירבו ביין אחר, נאסר כולו. 

ובפרי מגדים שם מעורר דאף למ"ד דתרי משהו שרי, הכא שאני, דשמא נתערב פירור ביין השני.
והנה י"ל דכל כה"ג דחיישינן לפירור דקה מן הדקה, ממילא גדרו כלח, שבזה לכו"ע לא אמרינן 
היתר דתרי משהו, וא"כ הנה בני"ד כבר מילתנו אמורה לעיל בריש דברינו, כי זה ברור דאין מימי 
הכנרת נאסרים מחמת פליטת טעם, דהרי לא היה בישול וגם כבוש כה"ג לאו כבוש הוא כמשנ"ת 
לעיל, וכל החשש הוא על תערובת משהו חמץ ממש פירור דק מן הדק דאין מועיל בזה סינון )כמ"ש 
בשם הפר"ח בסי' תס"ז( וא"כ גם בחמץ יבש לא יהא היתר דתרי משהו, וכ"ש בדברים לחים ממש. 

יב. אם נחשב כתרי משהו במים הבאים ע"י צינורות
והן אמת דבעודי בזה יש לשדות נרגא באם ני"ד הוי כתרי משהו, דהנה בדרך כלל הוי תרי משהו 
ע"י  אם  מחוברים  דהמים  דידן  בנידן  משא"כ  שניה,  לתערובת  הראשונה  מהתערובת  כשעירבו 
המוביל ואם ע"י צינורות ומאגרים זה לזה החל מהכנרת ועד לברז המים שבבית, ובכה"ג אפשר 
דלא הוי כתערובת שניה, אלא כתערובת אחת גדולה, דהרי הכל מחובר כל הזמן, וצריך לידע בדיוק 
מהחבית  נמשכין  בבתים  שהמים  במקומות  הדרים  ואמנם  המים,  נמשכין  האיך  המציאות  את 
המותקנת על הגג, כמו שהיה שנים רבות בירושלים עיה"ק שעל גגות בתיהם התקינו חביות, שם 

ודאי דהוי כתרי משהו, דהרי לשם נופלים המים לא בצורת חיבור. 

יג. שיטת השאילתות דחמץ מתבטל בשישים
עוד מה שיש לצרף הוא שיטת השאילתות ולדעת הר"ן שהובא בב"י ריש תמ"ז גם דעת ר"ת בשיטה 
זו קיימא דחמץ בפסח אינו במשהו אלא בששים, ואף כי הילכתא דחמץ במשהו, מ"מ הא בב"י 
)סו"ס תס"ז ד"ה מעשה ונמצאת( כתב דכל כה"ג סמכינן אשאילתות דחמץ בשישים, וכ"כ במג"א 
)סי' תס"ז סקל"ג( דביש עוד צד להתיר, סמכינן על שיטת השאילתות, אלא דבח"י )ריש תמ"ז 
כתב דדוקא אם עוד הרבה צדדים להקל, מצרפין דעתו, אבל ביש רק צד אחד לא )וכ"מ במשנה 
ברורה ריש תמ"ז(, ועכ"פ בני"ד דיש הרבה צדדים להקל, וגם הוי צורך גדול ושעת הדחק, בכה"ג 

ודאי מצרפין שיטת השאילתות דחמץ בפסח בששים. 

יד. האם הכלור מכלה כל ספק משהו חמץ
ובספר קולן של סופרים האריך בקונטרס בענינים אלו באריכות נפלאה ודן בדבר החדש דהיות 
ושמים במים חומר כלור וטבעו להשמיד כל גורם זר, נמצא דאפי' כשיש משהו חמץ הרי שהכלור 
דאסור  לסוחטו  אפשר  כדין  דהוי  דס"ל  זצ"ל  שאול  הגרבצ"א  דעת  שם  והביא  ומכלהו,  שורפו 
)כמבואר ביור"ד סי' ק"ו(, ואף שבלח בלח כתב בשו"ע שם, דלא אמרינן אפשר לסוחטו אסור, 
משום דהטעם מתערב בשווה, אולם בדבר שנאסר במשהו י"ל דתמיד משהו נשאר, ואמנם הביא 
דעת הנוב"י )בהגהות בחולין דף ק'( דבאיסור משהו אמרינן אפשר לסוחטו מותר, ומ"מ בני"ד 
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צל"ע אם הוי כאפשר לסוחטו דאפשר דאין הכלור מכלה ממש עד לכליון משהו. 
והן אמת דאי משום הא יש לדון אם הוי כספק משהו, דיעוין בביה"ל )סי' תמ"ז ס"ד ד"ה שמא( 
דמשמע דבספק משהו בפסח מקילין ומחמירין רק במקום שהוי קרוב לודאי, וצל"ע אם בכה"ג 
שמניחין כלור ועפ"י רוב פועל פעולת הכליון רק שאפשר שנשארים פירורים, אם נחשב מעתה רק 

כספק משהו. 

טו. החמץ הנזרק לכנרת לא מגיע למקום השאיבה
דן להתיר מכח  ושם  רייכמן שליט"א(  )ניסן תש"ן מאמר מהרב  עוד ראיתי בקובץ תורני מוריה 
דהשאיבה ע"י המוביל הארצי נעשה בעומק מימי הכינרת עומק של כעשרה מטר, והחמץ הנזרק 
לכנרת צף בדרך כלל למעלה, כך שאין לחשוש לחמץ בעומק כזה, במיוחד שהדגים הרבים המצויים 

שם מוכנים לבלוע כל פירור בטרם יגיע לשם. 
זה אין מצוי הטלת חמץ,  ובמקום  נמצא בצד צפון מערב הכנרת,  עוד כתב שם דאיזור השאיבה 
המלוחים  מים  דאין  ד'(  מכות  הריטב"א  )והביאו  הדרשן  משה  ר'  בשם  הראב"ד  בדברי  שם  ודן 
מי  השלגים,  ומהפשרת  מהירדן  המים  הזרמת  דע"י  שם  ומברר  המתוקים,  המים  עם  מתערבים 
ע"י המוביל  גם שאיבת המים  אל הדרום,  וזורמת מהצפון  נדחקת  הכינרת  של  השכבה העליונה 
מהוה גורם להגדלת זרימת מים מהירדן מהפינה צפון מזרחית של הכינרת, וממילא החמץ הצף 

למעלה נמשך ע"י הלחץ מאיזור השאיבה יעו"ש. 
ובקשר לדברי ר' משה הדרשן יש לציין שיטת הרשב"א שבת )מ"ב( בזה שלא אסרו במים משום 
בישול בכלי שני, והא עינינו רואות דמערבין מים צוננים בכ"ש והם רותחים, וכתב דמה שנתחממו 

זה מפאת תערובתן עם החמין ולא שנתחממו מגוף המים הצוננים. 

טז. סיכום צירופי ההיתר
לאור האמור נמצאנו למדים, דהנה מי שיכול ובידו להכין מים מערב פסח לשתיה ולבישול, הנה מה 
טוב והוא חומרא דיש בו הרבה טעם וריח, אמנם מכל הצירופים שנתבארו לעיל נראה דיש מקום 

נרחב למליצת יושר לאלו שלא נהגו בכך מהטעמים המבוארים:
א. דיש סוברים דאיסור משהו אמרינן רק במקום שיכול לבוא לידי נתינת טעם, ולא בנהר שלא 

שייך שיבוא לידי נתינת טעם.
ב. מים מחוברים לא נאסרים במשהו.

ג. מים של רבים לא נאסרים.
ד. תרי משהו לא אמרינן ומימי הנהרות והכנרת נשאבים ממאגר למאגר.

ה. שיטת השאילתות דחמץ בפסח הוא בשישים.
ו. החמץ בנהרות נפגם והוי טעם לפגם.

ז. הכלור שמניחין במים שורף ומכלה הכל.
ח. המים נשאבים מעומק הכנרת, ואילו החמץ צף למעלה ואין מגיע למקום השאיבה.

)בנתיב החלב ה׳, עמ׳ 79(
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מוצרי מהדרין היורדים בפסח לכשרות רגילה

שאלה: 
האם הסיבה שחלק ממוצרי המהדרין של תנובה יורדים בפסח לרמת כשרות רגילה נובעת מבעיית 

קיטניות והנוהגים לאכול קיטניות יכולים לאוכלם ללא כל חשש? 

תשובה: 
סיבות  יש  קיטניות".   – לפסח  "כשר  בפרוש  עליו  נרשם  קטניות  מכיל  מוצר  כאשר  דווקא.  לאו 
אמנם  הן  לעתים  כמהדרין.  מאושרים  אינם  לפסח  הכשרים  מהחומרים  חלק  שבגללן  נוספות 
או  תסיסה,  בתהליכי  צורתם  שנשתנתה  קיטניות  למשל  כמו  קיטניות  בעניין  לחומרות  נוגעות 
קיטניות שנתערבו, או גידולים שיש מחמירים לומר שהם קיטניות ולא הכל מסכימים לכך ועוד. 
אך לעתים הסיבות לאי אישור חומרי גלם מסויימים למהדרין לא נוגעות לסוגיית קיטניות, כמו 
למשל, חומרים המגיעים עם כשרות לפסח הניתנת ע"פ כללים שאינם מתאימים לכל החומרות 
וההקפדות הנהוגים בתנובה בנהלי הכשרות של בד״צ ועדת מהדרין לפסח. לפעמים אלו כללים 
בפסח,  לשימוש  גלם  חומרי  אישור  לאופן  נוגעים  הם  לעתים,  במפעל,  כלים  להכשרת  הנוגעים 

לעיתים הם נוגעים לכללי השגחה על הייצור עצמו ועוד. כמו"כ, יש חומרים בהם הכשרות לפסח 
מתחשבת בדיני ביטולים, ספקות, חזקות וכדומה, ואע"פ שאין לפקפק בכך שחומרים אלו כשרים 

לפסח מבחינה הלכתית, אך אנו נמנעים מלאשרם לשימוש עבור ייצור מוצרי מהדרין לפסח.

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה
בנתיב החלב ב, עמ׳ 9

סימון הכשרות לפסח במדבקות

מדבקת כשר לפסח איננה סימון מוסמך לכשרות לפסח, מכיוון שהיא יכולה להיות מודבקת גם 
לאחר שהמוצר יצא משערי המפעל המייצר וללא כל פיקוח כשרות )הבעיה קיימת גם במדבקות 
המציינות כשרות בשאר ימות השנה, והיא נפוצה במוצרי יבוא, שסימון הכשרות מופיע רק על גבי 
המדבקות המודבקות ע"י המשווק והמפיץ ולא בעת הייצור במפעל המייצר(. לכן, אין לסמוך על 
מדבקה כזו. לעומת זאת, אין פסול בכיתוב כשרות לפסח על גבי מדבקות מקוריות- כיתוב מודפס 
או בהזרקת דיו ולא בחותמת -  שניכר עליהן שהן הודבקו במפעל עצמו, כמו המדבקה המקורית 

של פרטי המוצר, או מדבקת שקילה או מדבקה עם קוד מוצר וכדומה. 

כמו-כן, אין פסול במדבקה עליה כתובים כל פרטי המוצר, היצרן ונותן הכשרות, שהרי לא ניתן 
להדביקה על מוצר אחר. במקרי ספק, כדאי לוודא עם נותן הכשרות, עם המשגיח או באמצעות 

תעודת כשרות, שאכן המדבקה הודבקה ע"י המפעל המייצר תחת השגחה ופיקוח.

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה
בנתיב החלב ב, עמ׳ 10
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שו״ת    

חליבה בשבת

שאלה:
בענין חליבה בשבת ע"י יהודי:

1. האם מקפידים לחלוב רק בצער בעלי חיים כלומר רק חליבה אחת ביום.
2. האם מקפידים לחלוב ע"י אינו יהודי כאשר ישנה אפשרות.

3. מי אחראי לתקן את התקלות המצויות במכון החליבה כמו נפילת חשמל, ניתוק צינורות.

תשובה: 
1. אם יחלבו פעם אחת ביום יהיה בכך צער בעלי חיים גדול מכיוון שהפרות הורגלו להיחלב שלוש 
פעמים ביום, לכן מותר לחלוב אותם כהרגלם ובתנאי כמובן שהחליבה נעשית באופן המותר בשבת.

חלב  ולכן  יהודי,  לא  ע"י  היא  חיים  בעלי  צער  משום  בשבת  לחליבה  היחידה  המותרת  הדרך   .2
ע"י  חליבה  הינה  נוספת  אפשרית  דרך  גוי.  ע"י  נחלב  אם  רק  מהדרין  להיות  יכול  בשבת  שנחלב 
מכוני חליבה מיוחדים שנעשו בהם סידורי שבת המאפשרים גם ליהודים לחלוב בשבת, והכוונה 
איננה רק לשעון שבת המפעיל את המכונים הללו אלא גם למערכת מיוחדת הגורמת לכך שבעת 
הרכבת גביעי החליבה על עטיני הפרה לא נעשית חליבה אסורה אלא החליבה מתחילה מאוחר 

יותר באמצעות פעולת גרמא.

ומוחלט לקבלת חלב שנחלב בשבת כחלב מהדרין הינו שמלבד החליבה שחייבת  3. תנאי ברור 
להיעשות ע"י לא יהודי גם תיקון תקלות אם קורות בשבת חייב להיות ע"י לא יהודי. תיקון תקלות 

ע"י יהודים בשבת פוסל את החלב מלהיות מהדרין.
הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין
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שו״ת    

השגחה באמצעות מצלמות

שאלה:
רב תנובה הרב וייטמן מסר, שדעת הגרי"ש זצ"ל שאם בעל הרפת הוא מחלל שבת, צריך השגחה 
נוספת. חבר ועדת מהדרין הרב דוב לנדאו אמר, שהגרי"ש אלישיב זצ"ל סבר שלא גזרו על חלב של 

מומר. איך זה מתיישב?

תשובה:
יש להבחין בין שני מקרים שונים – בין מקרה שבעל הבית הינו יהודי מחלל שבת ולא שומר כשרות 
והוא או יהודי אחר שאינו שומר מצוות חולבים  ועל כך אמרתי, שעל פי פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
)וכמוהו גם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל( לא גזרו על חלב מומר שיהיה כגוי לעניין שנחשיב את החלב 
שנחלב על ידו כחלב נכרים. לעומת זאת, הרב וייטמן דיבר על פועל גוי שחולב את פרותיו של יהודי 
מומר ובמקרה זה פסק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש צורך בהשגחה בעת החליבה כדי להגדיר חלב זה 
כחלב ישראל למהדרין, בניגוד למקרה שבו בעלי הפרות הינם יהודים שומרי מצוות שאז אין צורך 
ויעויין בחוברת הליכות  בהשגחה בעת החליבה גם כאשר החולב הינו גוי משום שקיים מירתת. 

שדה 112 עמ' 11 ובחוברת בנתיב החלב א במאמרו של הגר"י אפרתי שליט"א.
הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

שאלה: 
ע"פ הרמ"א צריך שיראה תחילת החליבה ושיראו לפני תחילת החליבה שהכלי ריק ובועדת מהדרין 
שסומכים בזה על המצלמות האם שייך במציאות לראות כל בהמה את תחילת החליבה ובפרט 

לראות במציאות שהכלי של החליבה ריק?

תשובה: 
ראשית צריך להבהיר שבאמצעות מצלמות ניתן להשגיח ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר ע"י 
משגיחים שאינם נעזרים במצלמות. המצלמות מכסות את אזור מיכל החלב ואת אזור החליבה ואת 
אזור כניסת הבהמות לחליבה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע - כך שההשגחה היא מוחלטת 
ומושלמת הרבה מעבר להשגחה של משגיח, או אפילו כמה משגיחים שלא יכולים לכסות אפילו 

עשירית ממה שהמצלמות מצליחות לכסות ולהשגיח. 

ורק  ובהמה  בהמה  כל  של  חליבה  תחילת  כל  על  להשגיח  ניתן  מצלמות  באמצעות  דווקא  ולכן, 
באמצעות מצלמות ניתן להבטיח שמיכל החלב מושגח באופן תמידי מבלי יכולת להכניס לו חלב 

זר וממילא החלב הינו חלב ישראל למהדרין.
הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין
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שו״ת    

שאלה:
האם נכונה השמועה ש-50% או קרוב לכך מהמצלמות בכל המקומות הנצרכים אינן פועלות או 

מקולקלות?

תשובה:
אם השמועה מתייחסת למצב בתנובה אז היא ממש לא נכונה. בתנובה אם יש מצלמות שהתקלקלו 

וזה קורה לעתים רחוקות מאוד לא מאשרים את החלב ממקומות אלו למהדרין.
הרב זאב וייטמן, רב תנובה

גדר חלב ישראל
כשרות החלב ברפת של מי שאינם שומרי שבת

שאלה:
רפת של אינם שומרי שבת - האם החלב הנחלב שם בגדר חלב ישראל?

תשובה:
שאינם שומרי שבת וכשרות, שחולבים את הפרות השייכות להם, החלב נחשב  חלב של יהודים 
לחלב ישראל. כך פסקו הגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב - זצ"ל. לעומת זאת, אם גוי חולב ברפת 
של יהודי, יש להבחין בין מקרה בו מדובר ביהודי בעל הבית שומר שבת, שאז החלב נחשב לחלב 
ישראל למהדרין גם אם החליבה נעשית ע"י גוי, ובין מקרה בו מדובר ביהודי שאיננו שומר שבת 
וכשרות, שאז אם פועל גוי חולב את הפרות החלב לא נחשב לחלב ישראל למהדרין. כך פסק בזמנו 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אלא שגם הוא סבר שזה לא נחשב כגוי שחולב את בהמותיו שלו שאז כדי 
להחשיב את החלב לחלב ישראל יש להקפיד להשגיח על כל חליבה וחליבה. כאשר בעל הבית הוא 
יהודי, מספיק להשגיח על חלק מהחליבות באופן שלא ניתן לדעת מתי יבוא המשגיח ולדעת הרב 
אלישיב זצ"ל מספיק להשגיח על חליבה אחת או שתיים בכל שבוע וזה מספיק ליצירת מירתת, 
שיחשיב את החלב לחלב ישראל גם למהדרין. הגרי"ש אלישיב זצ"ל הקל במקרה של בעל בית 
יהודי, גם בגלל העובדה שאף אם מדובר במי שאינו שומר שבת וכשרות הרי יש מירתת גדול מאוד 
יקבל  מכך בתמורה אותה  וכתוצאה  לפגיעה באיכות החלב  גדול  חשש  בגלל  זר  חלב  לערב  לגוי 

בעל הפרות.   
הר״ר אריק שאול, מפקח כשרות רפתות, משרד הרב
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בנתיב החלב  ח

105

שו״ת    

ניתוחי פרות 
ניקוב הכרס בניתוחי חרום

שאלה:
הגאון רבי גדעון בן משה  דיבר בכנס הכשרות על כך שבכל ניתוח פרה יש משגיח מטעם תנובה. 
האם יש אפשרות של צילום אחרי הניתוח לוודא שלא נפגעו איברים פנימיים, ואם כן, לכאורה אין 
צורך בהשגחה, במיוחד שהרופאים מקפידים אף הם שלא לפגוע באיבר פנימי במהלך הטיפול, ומן 
הסתם יש תיעוד על כל מהלך הניתוח שגם באמצעותו ניתן לבדוק אם הפרה לא הוטרפה במהלך 
הניתוח. לכאורה, אופן זה עדיף על פני משגיח שלא יכול לדעת אם נפגע איבר פנימי, וגם המשגיח 

סומך למעשה על הרופא אז לכאורה אפשר להסתפק בעדות הרופא?

תשובה:
אין אפשרות טכנית לעשות צילומים לפרות אחרי הניתוחים )הכוונה כמובן לצילומי רנטגן( וגם אם 
הייתה אפשרות כזו הצילומים הללו לא היו מצליחים לגלות אם נעשה נקב אלא רק אם הושארה 
במעי הבהמה מחט שזה דבר שלא קורה )אני מסופק אם צילומי CT או צילומי MRI היו מצליחים 
לגלות זאת, כך שזה לא מעשי(. זה גם לא נכון שהמשגיח סומך על הרופא אלא הוא משגיח ומוודא 
רואה איך מוכנת המחט במקרה שהיא מוכנסת לחלל הבטן  )הוא  פנימיים  ניקבו איברים  שלא 
והוא רואה את התפירה שנעשית לעיניו מחוץ לחלל הבטן של הפרה(. כמו"כ, במקרה של הטרפת 
יוכלו  תנובה,  של  הכשרות  במערכת  כמו  ומקצועיים  מנוסים  מיומנים,  שמשגיחים  הרי  הבהמה 
לזהות זאת על פי סימנים חיצוניים גם מבלי לראות את פנים הפרה. כך שברור שיש יתרון גדול 

ומשמעותי לנוכחות משגיח בזמן הניתוח. 
הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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שו״ת    

גדר טריפה באדם ובבהמה

שאלה:
שהרפואה  בגלל  שהיום  ברפואה  שכמו  נאמר  שלא  מדוע  הקיבה  או  הריאות  בניקב  טריפה  גדר 
התקדמה ואפשר לגלות כגוסס ולחלק מהפוסקים אין דין גוסס בזמנינו כלל אותו דבר בניתוח 

קיבה כנ"ל? וכך בניתוח הריאה שבזמנינו בפועל מציל חיים?

תשובה:
 עיקר הדבר האם גדר טריפה של בהמה שווה גדריו לטריפה דאדם, הוא מחלוקת הראשונים י"א 
שגדריו שוים ]דעת רש"י סנהדרין ע"ח א', ז' א', מרדכי חולין רפ"ג, ריטב"א מכות ז' א', שיט"מ 
ב"ק כ"ו ב', - ועי' תוס' חולין מ"ב ב' דב"ה ואמר, רמב"ן גיטין נ"ו ב', - ועי' רמב"ן ורשב"א יבמות 
ק"ד ב'[ וי"א שאין גדריו שוים כיון שאדם יש לו מזל ]כלומר סייעתא דשמיא לצורך חיותו[ ובהמה 
וחי' אין להם ]דעת ר"ת בתוס' חולין מ"ב ב' דב"ה ואמר[ והאריכו בזה האחרונים והפוסקים. - 
ועיקרא דמילתא שלדיני טריפות באדם כגון לדיני רציחה תליא בדרכי הרפואה המתפתחות אם 
יוכל לחיות י"ב חודש, אבל טריפה לבהמה בדיני אכילתה נקבע כפי שני אלפים תורה ואין בזה 
שינוי לדין מזמן חז"ל, כביאור החזו"א הל' אישות סי' כ"ז סק"ג וביור"ד סי' ה', ועי' שו"ת אג"מ 
חו"מ ח"ב סי' ע"ג או' ד', - והרוצה לעמוד בכל הכללים בזה יעוי' ספר "נשתנו הטבעיים". - ולכן 
אם בניתוח להיפוך קיבה או ניתוח קיסרי ניקבה הוי טריפה ואסורה באכילה כמבואר יור"ד סי' 

מ"ח, וחלבה כדין חלב טריפה כמבואר יור"ד סי' פ"א.

הגר"מ גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
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107

שו״ת    

צילום ניתוחי פרות

שאלה:
ניתוחי פרות בתנובה מבוצעים בנוכחות משגיח. השאלות בנושא: האם יש אפשרות של צילום אם 
פגעו במהלך הניתוח באחד האיברים וא"כ למה צריך משגיח, הרי כל מהלך הניתוח נרשם במסמך 
ובהיסטוריה של הפרה; הרופא יביא את הצילום של מהלך הניתוח ולא יצטרכו משגיח. אם אין 
אפשרות לצלם את הפרה ולבדוק אם נפגע איבר פנימי ונטרפה הבהמה, א"כ מה יעזור המשגיח 
הרי אין אפשרות לדעת אם נפגע איבר פנימי חוץ מהרופא שיכול לבדוק  עם הידיים וע"ז ג"כ צריך 

לסמוך עליו. 

תשובה:
אין אפשרות טכנית לעשות צילומים לפרות אחרי הניתוחים )הכוונה כמובן לצילומי רנטגן( וגם 
אם היה אפשר, הצילומים הללו לא היו מצליחים לגלות אם נעשה נקב, אלא רק אם הושארה במעי 
הבהמה מחט שזה דבר שלא קורה )אני מסופק אם צילומי CT או צילומי MRI היו מצליחים לגלות 
זאת, כך שזה לא מעשי(. זה גם לא נכון שהמשגיח סומך על הרופא, אלא הוא משגיח ומוודא שלא 
ניקבו איברים פנימיים )הוא רואה איך מוכנסת המחט במקרה שהיא מוכנסת לחלל הבטן והוא 
רואה את התפירה שנעשית לעיניו מחוץ לפרה(. כמו"כ, במקרה של הטרפת הבהמה ניתן לזהות 
הפנימי  הנוזל  את  להריח  ניתן  וכן  הניתוח  של  מהחתך  שיוצא  צהבהב  בצבע  נוזל  פעמים  הרבה 

במקרה של נקב. כך שברור שיש יתרון גדול ומשמעותי לנוכחות משגיח בזמן הניתוח. 
הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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שו״ת    

ניתוחי פרות בחו"ל והשפעתם על הכשרות

שאלה:
הרב ויטמן הזכיר בדבריו, שבחו"ל אין נוהגים לנתח בהמות בצורה המותרת. לכאורה לפי זה אין 

היתר לחלב בחו"ל כי כל בהמה חייבת לעבור ניתוח וא"כ אין כאן חזקה שרוב בהמות כשרות? 

תשובה:
לא כל בהמה חייבת לעבור ניתוח. מיעוט קטן מאוד של פרות עוברות ניתוחים מטריפים. כאמור, 
אותם  ומוציאים  הללו  הפרות  את  מאתרים  בחו"ל  למהדרין  ישראל  חלב  של  ביצורים  לעיל, 

מהחליבה. לגבי החלב בהחלט ניתן לסמוך על הרוב שיש להם חזקת כשרות.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

שאלה:
על  פיקוח  אין  מחו"ל  שמיובא  חלב  אבקת  אבל  הפרות,  ניתוח  על  משגיח  פיקוח  יש  בתנובה  

הניתוחים רק על החליבה ומכניסים את זה למעדנים תנובה מהדרין. האם נכון הדבר?

תשובה:
מה שמכניסים למוצרי מהדרין זה רק אבקות חלב מהדרין ולא אבקת חלב בה סומכים על היתרים 

בנושא חלב נכרים בימינו או על ביטולים של ניתוחי פרות.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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שו״ת    

בדין כלי שאינו בן יומו
איך יתכן שכלי אינו בן יומו מטמטם את הלב כפי שאמר הגרי"מ  גרוס בשיעורו, הרי זה הרחבה 
בעלמא ובשו"ת מוצל מאש סי' יג כתב שאם אדם אוכל מחוסר ידיעה אין צריך להפרישו וכל מי 

שאוכל נטבנ"ט דאסור רק לתכנן לכתחילה מדרבנן מטמטם הלב?

תשובה:
 בדבר מה שכתבנו שגם בקדירה שאינה בת יומא, כשנאסר הוי בזה בבליעתו משום טמטום הלב, 
- הנה בקדירה שעבר מעל"ע ובישל במזיד מבואר בראשונים דנאסר ]תוה"ב בית ד' שלהי שער ד', 
הובא בב"י סי' קנ"ב ועי' שו"ת שם ארי' יור"ד סי' כ"ג, ריטב"א ע"ז ס"ח א' ול"ג ב', בדק הבית שלהי 
שער ד', מאירי במגן אבות ענין י"ג, רא"ש ע"ז פ"ה סי' ו' ושו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תרי"ז[ וכן דעת 
גדולי האחרונים ]פמ"ג סי' צ"ט שפ"ד סק"ז, או"ח סי' תנ"א משב"ז סק"ב, כנה"ג יור"ד סי' קכ"ב 
הגה"ט או' כ"ו, עבודת עבודה ע"ז ע"ה ב', שו"ת בית שלמה יור"ד סוס"י קע"ה, מור וקציעה ריש 
ח"ב ושו"ת מהרי"ל דיסקין קו"א או' קכ"ט[ והוא משום דדמיא למבטל איסור לכתחילה, שאסרו 
רבנן, - ועוד דכידוע יש ראשונים ]ראב"ן סי' שי"ג, ספר התרומה או"ה רסי' צ"ה, רמב"ן ע"ז ס"ז ב'[ 
שבישול לכתחילה בקדירה שאינו בן יומו איסורו מה"ת, - א"כ איכא בזה משום טמטום שעכ"פ 
עתה אסור מדרבנן, דהרי מסקי האחרונים דאין הגדר משום החפצא דהמאכל, אלא האיסור הוא 
לבו של  את  נמי מטמטמים  חפצא  ולא  גברא  הוו איסורי  דרבנן  אם איסורו  גם  ולכן  שמטמטם, 
האדם, - וגם להשיטות שבדיעבד אם בישל באב"י מותר, ]תפל"מ סי' צ"ד בדברי הש"ך ס"ק כ"ב, 
ערוגת הבושם יור"ד סי' צ"ט סק"ג, שו"ת זית רענן ח"א בדיני דשיל"מ סי' ג' או"ב, וחיזק דבריו 
בשו"ת שם ארי' יור"ד סי' כ"ג, שו"ת אבנ"ז או"ח סי' שנ"ד או' ו' ז', שו"ת שארית יוסף ח"ב יור"ד 
סי' ב' ועי' שו"ת אג"מ יור"ד ח"ב סי' מ"א[ מ"מ כיון שעשה מעשה איסור י"ל דהוי סיבה לטמטום 

לבו ואף שהוי דרבנן, ועי'.

הגר"מ גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
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שו״ת    

כשרות חלב כבשים ועזים

שאלה: 
לגבי חלב צאן: כבשים ועזים - כיצד משגיחים על דירים בבעלות לא יהודים? 

תשובה: 
השגחה על דירים בבעלות לא יהודים הינה השגחה בכל חליבה וחליבה. לחלק מהחליבות מגיע 
המשגיח באופן פיזי, וברובם המשגיח רואה את כל החליבה באמצעות מצלמות המוצבות בדירים 
ומשדרות למרכז תנובה את כל מהלך החליבה. יש לציין שהשגחה הנעזרת במצלמות הינה השגחה 
יותר מאשר השגחה של משגיח המבקר במקום, כי אפשרויות השליטה על כל הנעשה  מהודרת 
אם  מונים  עשרת  גבוהה   - כשרות  מבחינת  משמעותיים  אירועים  להחמיץ  שלא  והסיכוי  בדיר 
ההשגחה נעשית בסיוע מצלמות. כפי שמקובל כיום, בכל מקום רגיש, שבו נחוצה שמירה טובה 
פני שמירה אנושית  על  כזו עדיפה עשרת מונים  הוכח  ששמירה  נעשה בסיוע מצלמות,  שהדבר 

מבלי להזדקק למצלמות. 
הרב זאב וייטמן, רב תנובה

שאלה: 
האם יש השגחה על ניתוחים גם בכבשים ועזים?

ת: עקרונית, כן, מעשית אין כמעט ניתוחים בכבשים ועזים מלבד מעט מאוד ניתוחים קיסריים, 
שלא אמורים לסכן את כשרות הכבשה או העז גם אם הם נעשו בלי נוכחות משגיח.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה

מצלמות בדירי עיזים וכבשים לא יהודיים

שאלה: 
בחליבה של כבשים ועזים במשקים של גויים, איך מקפידים על דעת הש"ך שלפני החליבה צריך 
לראות שהמיכל נקי ובימינו הכד חצי מלא מחליבה קודמת, והרי אין צילום וצפיה 24 שעות על 

המיכל לראות שלא הוסיפו לו חלב מבחוץ.

תשובה: 
יהודים  דירים בבעלות לא  יש  כי רק שם  ועזים  לגבי כבשים  דווקא  אני מבין שהשאלה נשאלת 
בניגוד לחלב בקר ששם כל הרפתות הינן בבעלות יהודים. בכל אופן, ההשגחה באמצעות מצלמות 
מאפשרת השגחה תמידית של 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע ולכן ניתן לוודא שלא הכניסו 
חלב ממקומות אחרים וממילא החלב שנמצא במיכל בין חליבה לחליבה מושגח שהוא חלב ישראל 

למהדרין.
הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין
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בנתיב החלב  ח

111

שו״ת    

חלב עכו"ם בחו"ל

שאלה:
האם בחו"ל כשנוסעים לענייני עבודה יש מקום להקל בחלב עכו"ם? האם יש הבדל בין המדינות?

תשובה:
חלב עכו"ם, דהיינו חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואה החליבה, נאסר החלב בכל מקום ואין הבדל 

בין בארץ לחו"ל )מס' ע"ז לה: ובשו"ע יו"ד סי' קט"ו סע' א'(.

אמנם חלב מבע"ח טהורים המשווק ע"י מחלבות תעשייתיות, שיש עליהם פיקוח ממשלתי שלא 
יערבו חלב טמא, ואם יערבו בו חלב מבהמה טמאה ייענשו לפי החוק וגם יסגרו להם את העסק, 
שלכן הם יראים מלערב בו חלב טמא - יש מתירים להשתמש בו ולשתותו. עם זאת, ראוי לבעל נפש 

ולבן תורה, להחמיר על עצמו ולשתות רק חלב שנחלב בהשגחה ישראל.

ועיין בשו"ת אגרות משה להגר"מ פיינשטיין זצ"ל יו"ד ח"א סי' מ"ט, וכך משמע גם מדברי החזו"א 
ביו"ד, סי' מ"א, אות ד', שדן להתיר חלב שתחת פיקוח ממשלתי, ומשמע מדבריו שהיתרו בנוי על 
יסוד דברי הפרי חדש, שהתיר "חלב שחלבו גוי בעיר שאין בהמות טמאות". אף אם נאמר, שחלב 
נכרים הינו גזרה שנאסרה במניין, מ"מ לא אסרוהו אלא מחשש חלב טמא, אבל היכא שלא שייך 
בו החשש - לא אסרוהו מעיקרא שהרי מבואר בגמ' )ע"ז ל"ח:( שרצו להתיר גבינת עכו"ם מטעם 
דחלב טמא אינו עומד. מהאי טעמא נמי יש מתירים חמאת גוים, ואפילו האוסרים לא אסרו אלא 
מחשש חלב דביני אטפי. ומבואר מזה דהיכא שיש לברר, שאין בו תערובת חלב טמא, לא נכלל 
בגזירתם מעולם, ולא שייך לאוסרו מטעם דבר הנאסר במנין, כי באופן זה לא גזרו כלל. וא"כ הוא 
הדין במקום שלא נמצא בו בהמה טמאה, י"ל לסברת המתירים דלא נכלל מעולם בגזירתם עכ"ד. 
וה"ה  בחלב שנחלב ע"י גוי במפעלי חלב תעשייתיים, שיש עליהם פקוח ממשלתי, נראה מדבריו 
להתירו כנ"ל. וע' בתשובות והנהגות ח"א סי' תמ"א שכתב דאם הקנס הוא דבר מועט, אין להתיר, 
שאפילו ימצא שם חלב מעורב יקנסו אותו קנס ממון מועט כנגד הריוח התמידי שיש להם מזה 

וע"כ לא מירתת, ולא נקרא בזה שמירה.

ויעויין באג"מ ח"ב סי' ל"ה בתשובה שהשיב הגרמ"פ זצ"ל למוסד חינוכי מסוים ששאלוהו אם 
יצטבר לסכום  יקר ובמשך השנה  עליהם להחמיר לקנות עבור התלמידים חלב ישראל, שמחירו 
רב, והמצב הכספי של המוסד רופף. והשיב, שראוי להם להחמיר ולקנות חלב ישראל, ולא ידאגו 
להפסד ממונם כי זה חלק מחינוך התלמידים כיצד ראוי לבן תורה להחמיר בכל דבר שיש בו חשש 

איסור. 

יורק בשנת  ניו  זצ"ל, שנדפסה במדריך הכשרות של  בתשובה אחרת של הרה"ג משה פיינשטיין 
תשל"ז כתב בעניין זה "הנה בדבר חלב הקומפאניס שבמדינותינו, ודאי יש טעמים להתיר לומר 
שאינם בכלל האיסור שאמרו חז"ל, וכדחזינן שהרבה מקילין בזה מפני הדוחק, בהרבה מקומות. 
אבל במקום שאפשר להשיג חלב ישראל, אין מין הראוי להקל בזה וצריכים להשיג חלב של ישראל".

וכתבו עוד פוסקים בדורנו, שכל ההיתר לקנות חלב גוי כשיש פיקוח ממשלתי היה דווקא בימי 
המצור לאחר המלחמה שלא אכלו בשר ודגים, ולכן הקילו לחלשים שלא יגיעו לסכנה חלילה. ראה 
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שו״ת    

בשו"ת קנין תורה ח"א ס' ל"ח שפירש כן בכוונת החזו"א שההיתר שהתיר הוא רק באופן הנ"ל 
ושכן אישר לו הגר"י קנייבסקי זצ"ל. וע"ע בשו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"ג ובשו"ת חלקת יעקב 
ח"ב סי' ל"ח בכוונת החזו"א. ובספר "פתחי הלכה" ח"א להרב"ע  פארסט בהלכות חלב וחמאת 
עכו"ם עמ' נ' בהגהה 13, שכתב שנמסר לו ע"י עד ראיה שהחזו"א זצ"ל לא התיר כן למעשה. וי"א 
שכל זה שהקילו הוא רק במקומות הרחוקים שקשה מאוד להשיג חלב ישראל. אך כאמור במקום 

שיש להשיג חלב ישראל אין להקל בכך אף שהוא עולה ביוקרץ

למסקנה: חלב עכו"ם אסור לשתות אותו בין בארץ ובין בחו"ל. ויש מי שמקל לחולים ולתינוקות 
לשתות אותו במקומות שאין חלב ישראל מצוי ויש פיקוח ממשלתי שהחלב הינו מבהמות טהורות 
ולא מערבים בו חלב מבהמות טמאות, ואם יערבו יקנסו אותם בקנס גבוה. אך לבעלי נפש ראוי 

להחמיר ולא לשתות אותו.
הרב עמרם אדרעי, חבר בד"צ ועדת מהדרין

מה בין חלב מהדרין לחלב בכשרות רגילה

שאלה:
חלב בכשרות לא מהודרת במה הוא שונה מחלב למהדרין? האם רק בסיכוי 1/7 שנחלב בשבת?

תשובה:
בשבת  נחלב  שלא  שברור  מהחלב  גדול  שחלק  מכיוון   1/7 מעל  הוא  בשבת  נחלב  שהוא  הסיכוי 
מועבר למחלקות המייצרות מהדרין. כמו"כ, בתחילת השבוע הסיכוי הרבה יותר גבוה משביעית 
מהחלב  שחלק  שהעובדה  אלא  משביעית.  קטן  יותר  הרבה  הרבה  שהסיכוי  השבוע,  סוף  לעומת 
נחלב בשבת עדיין לא אומר שהוא נחלב באיסור. חלק גדול מהחלב שנחלב בשבת בהיתר, מועבר 
בכל אופן לכשרות רגילה כי אין לנו פיקוח במקום או בגלל שהוא מעורב עם חלב היתר. גם לגבי 
החלב שנחלב באיסור לא ברור שכולו נאסר לדעות המחמירות מסיבות רבות שפורטו במאמרי 
"חלב שנחלב בשבת באיסור", בנתיב החלב, קובץ א, עמ' 87 ואילך כמו למשל מחמת העובדה 
היא  הפרה  לעטיני  הגביעים  שהרכבת  יודעים  אינם  כי  שוגגים  באיסור  מהחולבים  גדול  שחלק 

איסור גמור בשבת גם כאשר מכונת החליבה הופעלה ע"י שעון שבת.    
הרב זאב וייטמן, רב תנובה



113

בנתיב החלב  ח

113

שו״ת    

ניעור שמנת, אשל או מעדן מוצק בשבת

שאלה: 
האם מותר לנער בשבת  שמנת או אשל מוצק ולעשותו נוזל כדי לשתותו? האם יש בזה שאלה של 
"נולד" כמבואר במ"ב סי' שיח, ס"ק ק"ב דאסור לרסק שומן מוצק בידיים לעשותו נוזל, דהמחבר 

והרמ"א פליגי רק להעמידו בסמוך לאש דלא עבדי כלום בידיים אבל לנערו בידים לכו"ע אסור?

תשובה: 
אודות ניעור בידיים של שמנת או אשל מוצק להופכו לנוזל כדי לשתותו. הנה לענ"ד יש להחמיר 
בזה. וראיתי מובא בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל דאין בזה חשש, מכיוון שרכותה מורגשת גם קודם 
הבחישה, ואין הבדל גדול כל כך שיהא בפעולה זו גדרי מולד או נולד )מאורי השבת סי' י"ג סע' 
ל"ב(.  לענ"ד אין הדבר מחוור, דקיי"ל )שבת נ"א, ושו"ע ש"כ ס"ט( דשלג אין מרסקין אותו כדי 
שיזובו מימיו וידוע דשלג סמוך לנפילתו )לאפוקי לאחר זמן דעלול להתקשות( הוא רך, ועם כל זה 
יש בו איסור )עיין מ"ב שם ס"ק ל"ג ושעה"צ; וכמו כן בענין שומן סי' שי"ח סט"ז דהרמ"א מחמיר, 
וגם להמחבר שמתיר לשימו נגד האש זה דווקא משום שלא עושה מעשה ריסוק בידיים אלא הוא 
נימוח מעצמו, כמו שכתב המ"ב שם ס"ק ק"ב, ושומן זה מיירי בשומן שכבר התבשל והוא רך(. 
וא"כ לנער לבן או שמנת שהוא קרוש ומנערו שנעשה נוזל הרי הוא עושה בידיים ואסור, דלא שנא 
משומן שהוא מבושל דאף שהוא רך מכל מקום יש בו איסור כנ"ל. ועיין קובץ מבית הלוי )מועדי 
השנה ע' מ"ג( דלבן אם הוא קרוש ואוכלים אותו בכף דינו כאוכל, ואם עירבבו היטב והוא נוזלי 

דינו כמשקה עכ"ל. לכן, לענ"ד נראה דיש לחשוש ולהחמיר, שעושה הוא מאוכל משקה.
הרב יעקב מאיר שטרן, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין

כשרות שמנת לבישול

שאלה: 
האם שמנת לבישול, שיש עליה כשרות רגילה ואין עליה כשרות בד״צ ועדת מהדרין, האם זה משום 

חלב של שבת או שיש בה עוד דברים אחרים שאינם מהדרין.

תשובה: 
כל מוצרי השמנת שאינם מהדרין – עלולים להכיל חלב שנחלב בשבת באיסור וזו הסיבה היחידה 

לכך שהם אינם מהדרין. שאר חומרי הגלם הנמצאים במוצרים אלו הינם מהדרין.

הרב יעקב בורו, ממונה על חומר גלם, משרד הרב
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שו״ת    

דינם של מוצרי חלב לגבי סעודה מפסקת

שאלה:
א'  תבשיל  רק  לאכול  שניתן  מפסקת  לסעודה  נפק"מ  כתבשיל  שמוגדרים  חלב  מוצרי  יש  האם 
וממילא אם ניתן לבשל בנוסף לתבשיל אף מוצרי חלב. האם אפשר לאכול בסעודה מפסקת מוצרי 

חלב בנוסף לתבשיל?

תשובה:
ב'( כתב שכל מוצרי חלב המפוסטרים  )אור מציון ח"ג פרק כ"ח שאלה  ציון אבא שאול  בן  רבי 
בשיעור יד סולדת בו נחשבים לתבשיל, ולכן אסור לאכול שני סוגי מוצרי חלב כגון חמאה וגבינה, 

כיון שהם מפוסטרים והם שני מינים ונחשבים לשני תבשילין.

והביא שם מה שכתב החיד"א )ברכי יוסף, מחזיק ברכה או"ח סימן תקנ"ב דין א'( בשם זרע אמת 
)או"ח סימן ע"ח(, שהאריך לאסור גם שתיית קפה ותה )ואפילו מים חמים(, והחיד"א האריך שם 
להקל, עיי"ש. וסיים שם באור לציון להחמיר שלא לשתות שום משקה רותח אפילו מים אלא אם 

כן לזקוקים לכך. וכמו כן חלב מפוסטר יש להימנע אם אוכל תבשיל אחר.

יוסף או"ח חי"ג דיני סעודה המפסקת( שתי  יוסף הביא )ילקוט  גם הגאון הראשל"צ רבי יצחק 
הדעות הנ"ל ומסיק  "ומי שאפשר לו טוב שיחמיר בזה".

אבל בספר החיים )להגר"ש קלוגר סימן תקנ"ב( האריך להקל בשתיית חלב מבושל. וכן כתב ערוך 
השלחן )סימן תקנ"ב סעיף ט'(, דמותר לשתות קפה ותה, וכתב "ויש מי שמסתפק בזה ולא ידעתי 

למה".

ובכף החיים ]סימן תקנ"ב אות י"ג[ הקל גם בלבן.

ועיין במחזיק ברכה הנ"ל )ומובא בשערי תשובה סימן תקנ"ב, סק"א, שמנהג פשוט בארץ ישראל 
ומצרים וכל הגלילות לשתות קאווע )קפה( אף הבריאים.

לסיכום, במאכלי חלב המפוסטרים או מבושלים יש להחמיר, אבל בחלב ושאר משקים מפוסטרים 
או מבושלים יש להקל.

ועיין בתשובתו של ידידי הרב וייטמן, רב תנובה, בקובץ "בנתיב החלב", ו', עמ' 96, שהביא דעות 
להקל.

הרב אברהם י. הורוויץ, חבר בד"צ ועדת מהדרין 
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115

שו״ת    

רמת הכשרות בגבינה צהובה

שאלה:
עד כמה צריך להקפיד על רמת ההכשר בגבינה צהובה? לדבר זה יש מספר השלכות, בעיקר כאשר 
אני ניגש לחנות פיצה שההכשר במקום לא ברור )או כגון שאין קשר בין התעודה לנמצא במקום( 
ומבחינת החששות האחרים כגון קמח, הדלקת התנור אפשר למצוא פתרון. האם יש לחוש שבעל 

המקום יביא את הגבינה הצהובה מערבים וכדו'?

תשובה:
ניפוי  של  בשאלה  שמנויות  לבעיות  שמעבר  מכיוון  וטובה  מסודרת  כשרות  להיות  חייבת  לפיצה 
קמח  ופת ישראל, יש חששות נוספים. ראשית, הפרשת חלה מהבצק והפרשת תרומות ומעשרות 
מהעגבניות, מהבצל ומהזיתים, אלא שלכאורה הפרשות אלו יכולות להיעשות ע"י הקונה בעצמו. 
שנית - יש חששות במשפרי אפיה המעורבים בבצק, שחלקם מגיעים מחו"ל וייתכנו בהם חששות 
של ערוב חומרים מהחי )בחשש נבלות(. משפרים אלו נפוצים בפיצריות. שלישית – בזיתים יכולה 
איסור  או  ספיחין  בעיית  גם  להתעורר  יכולה  לה  בסמוך  או  שמיטה  בשנת  ערלה.  בעיית  להיות 
אכילת פירות שביעית אחר מועד הביעור. רביעית והוא החשש היותר מצוי והיותר גדול זה השימוש 
בתחליפי גבינה זולים יותר המבוססים על קזאין מחלב עכו"ם ולעתים גם בחשש גבינת עכו"ם. 
שימוש כזה מצוי מאוד בפיצריות רבות. אשר על כן, ברור שאין לקנות פיצות ללא הכשר מסודר 
וטוב, במיוחד שבמקומות ללא הכשר מסודר יכולים גם להשתמש בגבינות נכרים שאיסורן איסור 

גמור.
הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם

שאלה:
הקרשת החלב לגבינה ולשאר המוצרים ע"י איזה אנזים נעשה? האם סינטטי או חומר טבעי וא"כ 
מה כשרותו, ואם סינטטי האם נשמרים מקורות היסוד על כשרות מהודרת או שמתבטל ע"י ג' 
פעמים. וא"כ האיך היא מתבטלת האם ע"י הכנסה 3 פעמים או לקיחת חלק מכל פעם ונותנים 

שיתחיל לפעול ואח"כ משרה פעם שניה כהנ"ל. 

תשובה: 
בעבר עד לפני כ-40 שנה השתמשו לגיבון הגבינות הקשות )גבינה צהובה( באניזימים שמקורם 
שהתנאי  כמובן  "למהדרין".  זה  את  לעשות  איך  בפוסקים  נרחב  דיון  קיים  חיים.  בעלי  מקיבת 

הראשון הוא שקיבות אלו נלקחות מבהמות כשרות שנשחטו ונבדקו ונמצאו כשרים. 

כיום בהרבה מקומות עברו לשימוש באינזימים שמקורם בתעשייה ה"מיקרו ביולוגית" כלומר ייצור 
חומרים שונים, ע"י מיקרואורגניזימים )חיידקים, עובשים, פטריות או שמרים(, שהשם הכוללני 
מכיון  לייצור.  הנלווית  התסיסה   עקב  תסיסה"  "מוצרי  הוא  הייצור  תהליך  על  המבוסס  שלהם 
שתעשיית התסיסה מבוססת על חומרים טבעיים )סוכרים, חלבונים, ויטמינים ועוד( ואת הייצור 
הכוונה  שבו  סינטטי"  כ"אנזים  מוגדר  לא  זה  האחרים  המיקרוארגניזימים  או  החיידקים  עושים 
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להרכבה של חומרים שונים ויצירת חומר חדש. יותר נכון להגדיר את זה  כאינזים "מלאכותי" ועל 
אף שברור שהרבה יותר קל לייצר אינזים  כזה "כשר" מאשר לעשות זאת מקיבת בעלי חיים זה 

עדיין  כרוך בבעיות כשרות וצריך השגחה מעולה בייצור. 

לגבי "שלשה ביטולים" האם נוהגים בייצור אינזימים - צריך לחלק את השאלה לשניים, או יותר נכון 
את התשובה לשני מצבים. דהיינו לשלב ייצור האינזים ולשלב השימוש בו. בזמן היצור החיידקים 
מתרבים ותוך זמן קצר מכפילים את עצמם הרי זה דומה למחמצות שמוזכרים בפוסקים שבשלוש 
ביטולים מועיל להכשירם לשימוש. הסיבה לכך, כיוון שהם מתרבים על חומר כשר אנו מחשיבים 
שאיננו  אף  על  האינזים  של  המלאכותי  בייצור  גם  ולכן  והלך"  כלה  "שכבר  הראשון  החומר  את 
כי החיידקים  יודעים את מקור החיידק הראשון מספיקות שלש העברות להכשיר את האינזים 

ממשיכים להתרבות על חומר "כשר".

באינזים  שאין  משום  ביטולים  שלשה  יעזורו  לא  הגיבון,   כלומר  השימוש,  בשלב  אולם, 
מיקרואורגנזימים שמתרבים ויכולים לבטל את האינזים הראשון.  האינזים הוא "מוצר מוכן" ואותו 
אינזים שנכנס לתערובת בביטול הראשון הוא זה שיהיה גם בביטול החמישי. ואם יקחו רק חצי 
מהתערובת הראשונה, לביטול השני. אזי הפעילות תקטן גם בחצי בניגוד למחמצות שהחיידקים 
חיים ופעילים ומתרבים ושייך לומר שהאחרונים מבטלים את הראשונים. מה שאין כן באינזימים.  
הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם

הכשרת מוצרי סויה כמוצרי פרווה

שאלה: 
כיצד מכשירים את מוצרי הסויה שיהיו פרווה למהדרין והאם הם נעשים בכלים חלביים? 

תשובה: 
מוצרי הסויה מיוצרים במפעל נפרד המנותק ממפעלי החלב של תנובה ובמפעל זה אין כל חלב וכל 
המפעל הוא פרווה, כך שאין כל צורך בהכשרה מחלבי לפרווה. ההכשרה היחידה שנצרכת במפעל 

זה זו הכשרה לקראת פסח בקווים בהם עברו חומרי גלם, שאינם מאושרים לפסח.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
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סדר ההנהגה בעניני בכור

שאלה: 
האם תנובה מודעת לעניין של בכור בהקשר של בשר/ חלב?

תשובה:
אחת המצוות שמופיעה פעמים רבות בתורה היא מצוות בכור בהמה טהורה. בפעם הראשונה היא 
ר ִיְהֶיה  ֵהָמה ֲאשֶׁ ֶגר בְּ ֶטר שֶׁ ה' ְוָכל־פֶּ ֶטר־ֶרֶחם לַֽ נזכרת בפרשת "בא" )שמות יג, יב(: "ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל־פֶּֽ
ל־ ָכִרים לה'". בפרשת ראה )דברים טו, יט( מופיעים האיסורים שיש בבכור בהמה טהורה : "כָּֽ ְלָך ַהזְּ
כוֹר  ְבכֹר ׁשוֶֹרָך ְולֹא ָתגֹז בְּ יׁש ַלה' ֱאלֹקיָך לֹא ַתֲעבֹד בִּ ְקדִּ אְנָך ַהזָָּכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹֽ ר ִיוֵָּלד בִּ כוֹר ֲאשֶׁ ַהבְּ
ָך". וכמו שנאמר לעיל,  ה ּוֵביתֶֽ ר־ִיְבַחר ַאתָּ קוֹם ֲאשֶׁ מָּ ָנה בַּ ָנה ְבשָׁ ָך: ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהקיָך תֹאֲכֶלּנּו שָׁ צֹאנֶֽ

היא מופיעה בתורה במקומות נוספים.

בהמה טהורה בלבד. הבכור קדוש מהרחם  זכר של  כפי שעולה מהפסוקים, דין זה נאמר בבכור 
ובשו"ע יו"ד ש"ו, א' נפסק שדין זה חל גם בימינו מדאורייתא, למרות שלא ניתן להקריב את הבכור 
כמצוותו. מהדברים עולה, שהזהירות בנושא זה חייבת להישמר בשחיטת בקר ואין כל בעיה במשק 

החלב מכיוון שכידוע חלב נחלב מנקבות בלבד ובהן אין קדושת בכור. 

מכיוון שקשה בימינו לשמור על הדינים המרובים של קדושת בכור, ומכיוון שאין אפשרות להקריב 
את הבכור לקרבן כמצוותו, הרי שכבר בגמ' מופיע פתרון הלכתי שימנע מקדושת הבכור לחול. הגמ' 
בבכורות נג, א אומרת "אי הכי, בכור נמי לא ליקדש! בכור בדידן תליא מילתא? ברחם קדוש! הכי 
קאמר: ליקנינהו לאודנייהו לעובדי כוכבים, דלא ליקדש מעיקרא!". ומסביר שם רש"י, שהפתרון 
הוא שהעגל הנולד יהיה שייך בחלקו גם לגוי וזה יפקיע את קדושתו ולצורך זה מקנים את האוזן 
של האם לגוי לפני שהבכור נולד, וכך הבכור שנולד לפרה מבכירה שחלקה שייך לגוי שייך אף הוא 

בחלקו לגוי וממילא שוב אינו קדוש בקדושת בכור.

כך גם נפסק בשו"ע שכ', ו': "בזמן הזה, מצוה לשתף עם העובד כוכבים קודם שיצא לאויר העולם, 
מכשול  לידי  יבא  שלא  כדי  טפי  עדיף  הכי  קדושתו,  שמפקיע  פי  על  אף  מהבכורה,  לפטרו  כדי 

ליהנות ממנו בגיזה ובעבודה".

ישנם דיונים רבים בפוסקים איך בדיוק לבצע את המכירה הזו ומה בדיוק צריך למכור - את האוזן, 
או הקנה והוושט או כולם. לפני שנים רבות אף מכרו חלק מהמוח. כיום המכירה מבוצעת על ידי 
בדומה  למכירה,  הרשאה  טופס  היהודים  והדירים  הרפתות  בעלי  לכל  ששולחת  לישראל  הרה"ר 
לטופס ההרשאה למכירת חמץ שעליו כולנו חותמים. בנוסף לרה"ר, ישנו גוף פרטי שפועל ללא 
עלות וללא שום רווח, ושהוקם ע"י ידידי הרב מרדכי עמנואל שליט"א, שהיה בעבר חלק מצוות 
ובתחום  בכלל  בארץ  התלויות  מצוות  לתחום  בארץ  הגדולים  מהמומחים  תנובה,  של  הכשרות 
קדושת בכור בהמה בפרט. הרב עמנואל החל בזמן עבודתו בתנובה לבצע מכירה בנוסח שנבדק 

ותוקן על ידי גדולי הפוסקים.

מחלקת הכשרות של תנובה פועלת בעניין זה בשני מישורים. מצד אחד, משגיחי הרפתות שמכירים 
היטב את כל הרפתנים מוודאים שהם חותמים על טופס ההרשאה לרה"ר וכן מחתימים אותם על 
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הטופס השני לאחר שמסבירים להם על מה הם חותמים ומוודאים שרק מי שמורשה לחתום הוא 
החותם. 

מאידך גיסא, במפעל הבשר של תנובה ישנה הקפדה גדולה על בדיקת העגלים שמובאים לשחיטה. 
ראשית, המשק שממנו באים העגלים חייב להופיע באחת משתי רשימות המכירה. שנית, נבדק 
שהעגלים שהובאו ממשק מסויים באמת נולדו שם ולא במשק אחר שלא ביצע את המכירה. אנשי 
הרכש שפועלים מטעם מפעל הבשר כבר מכירים את ההקפדה שלנו בעניין ומוודאים מראש, לפני 
שהם רוכשים עגלים ממשקים בארץ, שאכן המשק הזה מאושר. היה והמשק אינו מאושר, ישנן 
שתי אפשרויות: הראשונה - לקנות ממנו רק נקבות שעליהן אין דין בכור. השנייה - לבדוק את 
הרישום הממשלתי של העגלים ולראות האם עגל זה הוא בכור לאימו. כמובן שאם לפי הרישום זו 
המלטה שנייה ומעלה, אין לו דין בכור. גם בזה מסייעים משגיחי הרפתות של מחלקת הכשרות. 

כבר קרו מקרים שמשאית עם עגלים הוחזרה לבעליה מכיוון שהמשק לא היה מאושר.

ישנם דברים רבים לדון עליהם בנושא קדושת בכור בימינו, ואכמ"ל, אבל החשוב ביותר, שלא תצא 
תקלה מתחת ידינו בנושא חמור זה.

הרב אלון טננבוים


