
  פח' ס
  

  'סעי� א
  

  :)חולי� קג". (כל הבשר אסור לבשל בחלב חו� מבשר דגי
 וחגבי
 ואסור להעלותו ע
 הגבינה על השולח� חו� מבשר דגי
 וחגבי
 "– משנה
  :)חולי� קד". (נות� זה בצד זה ולא חושש, אבל בשולח� שהוא סודר עליו את התבשיל, בשולח� שהוא אוכל? באיזה שולח� אמרו "– משנה

  .  דווקא בשולח� שאוכל עליו גבינות– טור
  

 כי ,פ שזה גזרה לגזרה" שאעז"וכתב הט. � אסור להעלות על השולח� שאוכל עליו גבינותו שאפילו בשר חיה ועב וכת, פסק את המשניות להלכה– מחבר
ז זה יהיה גזרה וגזרה "זה גזרה לגזרה ואילו לפי הטולכ� בעו� , כי א
 יעלה וודאי יאכל,  שזו גזרה אחתג כתב"והפמ. כא� גזרינ�, זה לא דר$ בשול

  .שפשוט שאסור להעלות גבינות על שולח� שאוכל עליו בשר, �"וכתב הש. לגזרה
אבל להעלות חמ� של גוי . כי בדילי אינשי מיניה, אבל בשר נבלה מותר להעלות על שולח� שאוכל בו בשר כשרה,  כל זה בבשר וחלב על שולח� אחד– �"ש


 "י עכו"לכ� אסור להעלות לח
 שבושל ע. וכ� כי בחמ� החמירו, כי על הלח
 חי האד
 ולא יבדל מזה, ח� של מצה יש לאסור לפי רוב הפוסקי
על שול
  .על שולח� שאוכל בו לח
 של יהודי

 להדליק בנר שמותרל "ואצ, ג שאי� לחשוש לזה"או כפי שכתב הפמהא
 ג
 יש לחשוש לזה , ומביא מחלוקת לגבי נרות שומ�. גזרה שמא ינט� על הבשר, לא להדליק בנר חמאה – ש"פת
  .כי מזה אנשי
 בדלי
, בֶלֵח
  

  'סעי� ב
  

שכל זה כשלא מכירי
 , וכתוב ש
 בגמרא".  שני אכסנאי
 אוכלי
 על שולח� אחד זה בשר וזה גבינה ולא חוששי
–ג אומר "רשב "–:) חולי� קז (משנה
  ".כעי� תפיסה אחת"מבואר בגמרא שאסור ו. אסור, אבל א
 מכירי
, זה את זה

. וכל על מפה משלואכל אחד ש או כגו� גובה ביניה
 או שיש לח
 מונח ביניה
 או קנק�, סה אחתי א
 יש דבר מפסיק באמצע לא הוי כתפ.1 – תוספות
  .ורשו
 הכר לא יעז, וש זה כשה
 חיי
 מהוצאה אחתרלפי פ. וא
 לא מותר,  א
 יש לה
 הוצאה אחת אסור.2

וכמו הפרוש , א$ העול
 נוהג שהכר מותר, )כמו הפרוש השני בתוספות שרק שתי הוצאות מועילות( משמע מדבריה
 שהכר לא יעזור – �"� ורמב"רי
  .א ורבנו ירוח
"כ הרשב"וכ, )י קנק� ומפה"הכר ע(הראשו� בתוספות 

אי� לה
 , א שא
 יש לה
 הוצאה אחת"וי. מותר,  שנותני
 ביניה
 פת להכרא
 עשו הכר כגו� שכל אחד אוכל על מפה שלו או,  ואפילו כשמכירי
– טור
. משמע שבשתי הוצאות מותר בלא הכר כלל, א בטור"שלפי הי, ח"על פרוש זה הקשה הב . לה
 הוצאה אחת לא צרי$ הכר כללוא
 אי�, היתר בהכר

 חלק על �"א� הש. אסור א� בהכר, א$ א
 מכירי
, )תרתי לטיבותא(מותר כשלא מכירי
 זה את זה , א
 יש לה
 שתי הוצאות, שאכ�, ז"ופרש הט
ודלא ,  בלא הכר לפי דעה זומותר, לכ� א
 יש לה
 שתי הוצאות. דבר כהוצאה אחתה חשוב ,שא
 מכירי
 זה את זה, א"וכתב שלפי דעת הי, פרושו

  .ז"כט
  .אסור בלי הכר, מ שמכירי
"שבכ,  חלקו עליו�"והשז "והט, אבל זרי
 המקפידי
 מותר,  דווקא אחי
 המקפידי
– ל"ז בש� רש"ט

  י"הגהות אשר

  .מותר, אבל כשמניחי
 קנק� שלא רגילי
 בכ$, שדווקא לח
 אסור י"וכתב הב, אסור להשתמש בה
, מה שמניחי
 קנק� ולח
 להכר .1
 . בלבדא$ זה רק משו
 הרחקה, מנהג רבנו קלונימוס ורבנו יהודה לא לשתות מכוס אחד כשאוכלי
 בשר וחלב .2

  
  .א שבטור" פסק את המשנה להלכה וכפרוש הראשו� של תוספות שמספיק הכר ולא כי– מחבר

וכתב (ש א
 נתנו ש
 מנורה או שאר דברי
 " שמותר לשתות א
 ההכר הוא קנק� וכ,י" וכב,י שלא יאכלו מפת ההכר" פסק את הגהות אשר– א"רמ
 חלק על זה ואמר שאי� ח"והב). זה כמו קנק� דרכו להיות על השולח� ולא הוי הכר, יות ש
א$ א
 דרכה לה,  שאי� דרכ
 להיות ש
 כגו� ביו
�"הש

  .י"א וכב" פוסק כרמ�"השא$ , לשתות מהקנק�
  

  ?הא
 מותר לאד
 בשרי לישב בשולח� שאחר אוכל בו מאכלי חלב
  .יאכל וישכח שלא עברו לו שש שעות לו ולא ישב בשולח� ע
 מי שאוכל חלב שמא יושיט, מי שהוא בתו$ שש שעות לבשר – "בית יעקב"

  .ראייתו מאשת חברודחה , לא ראה שנזהרי
 בזה – ג"פמ
, ולא התיישב בשולח� כדי לאכול, א$ א
 סעד סעודתו ולא רעב כרגע, מדובר כשאכל בשר באקראי ועדיי� רעב" בית יעקב"ג
 לדברי ה – "יד אפרי�"

שמי שאכל , וכתב עוד. ע מותר לישב בשולח� של אחר שאוכל חלב ואי� חשש שיושיט לו"לכו,  לו אוכלשא
 הוא אד
 חשוב גנאי הוא לו שיגישו, ועוד
  .כ דרכו לטעו� מהמאכלי� שמכי! ואז אסור"אא, מותר לו להתעסק ע� מאכלי חלב ולא חוששי� שיאכל מזה, בשר

  
  פתחי תשובה

  
  . יאכלנושמא , המודר הנאה מדבר או שאסר עליו דבר אסור להעלותו לשולח� .1
 )ג"פ הפמ"וכ, ש"ממשמעות הרא. (כי שונאי
 זה את זה, מותרי
 לאכול גבינה ובשר, א
 נדרו שני היושבי
 הנאה זה מזה .2
 .מותר לדברי הכל בלא שו
 הכר, ל שא
 יושבי
 רחוקי
 בכדי שאי� אחד יכול לפשוט ידו ולאכול מהשני"ח פסק בש
 מהרש"הב .3


