
  גקי' ס
  

  'סעי� א
  

השלקות וכבשי� שדרכ� לתת לתוכ� יי� . � ואי� ישראל רואהו"חלב שחלבו עכו: ואי� איסור� איסור הנאה, � אסורי�"ואלו דברי� של עכו" – משנה
 מה מי� שלא –" אכל בכס� תשבירני ואכלתי ומי� בכס� תת� לי ושתיתי("ומסיקה הגמרא שזה מדרבנ� וקרא אסמכתא בעלמא :) ז לה"ע". (וחומ�

  )א� אוכל שלא השתנה באור, התשנו באור
  

  ?ם"למה אסרו את בישולי העכו
  . משו� חתנות– �"רמב, תוספות, )במשנה(י "רש
  .� ויאכילנו דבר טמא" שלא יהא רגיל לאכול אצל העכו– .)בגמרא לח(י "רש

, "קרא אסמכתא"א# כשהבאנו בגמרא לשלקות ,  משו� חתנותשבכל הדברי� המנויי� במשנה אסרו חכמי�, ח"י כתב הב" רשדבריבבאור הסתירה ב
  .י האור"שאינו טמא ולא השתנה ע, ולכ� מותר כל דבר שדומה למי�, משמעות הדבר שלא יאכילנו דבר טמא

מא יאכילנו דבר ד ש"א# למ, כי יהודי מומר הוא יהודי, אי� בעיה לאכול מבישוליו, ד משו� חתנות"שלמ, מ בי� הטעמי� תהיה בישראל מומר"הנפק
  .יש חשש ג� כא� שיאכילנו דבר טמא, טמא
  .פ הלימוד מהפסוק"ע, י בגמרא כ�"ולרש, � ולתוספות לא"לרמב, י האש"הא� כדי להאסר מדי� שלקות צרי# שתשתנה ברייתו ע, מ נוספת תהיה"נפק

  

  ?מתי אסורים שלקות הגויים
  . בבית הישראל אי� לחשוש לא לחתנות ולא לדבר טמא ומותראבל כשמבשל,  השלקות אסורי� כשהגוי מבשל בביתו– ד"ראב

שמא לא יזהר ג� בביתו של הישראל כמו בביתו של , ולא חילקו חכמי� בזה,  בי� א� מבשל הגוי בביתו ובי� א� מבשל בבית הישראל אסור– טור, ת"ר
  .�"העכו

  

  ?אלו מאכלים אסורים מדין שלקות
אמר : בפומבדיתא מתנו הכי, בסורא מתנו הכי. �"אי� בו משו� בישולי עכו, כל הנאכל כמות שהוא חי: ר רבאמר רב שמואל בר רב יצחק אמ "– גמרא

איכא בינייהו דגי� ? מאי בינייהו. �"אי� בו משו� בישולי עכו, כל שאינו נאכל על שולח� מלכי� ללפת בו את הפת: רב שמואל בר רב יצחק אמר רב
  .ב מותר כי לא עולי� על שולח� מלכי�" כי נאכלי� מבושלי� וללק אסור"לל". (קטני� וארדי ודייסא

  .ל"ואכמ, � הקשה להקשות עליו ולדחות ראיותיו"הר. שהכל תלוי א� נאכל חי או לא ואי� קשר לשולח� מלכי�, ק של  אנשי סורא" ההלכה כל– �"רמב
מ הפוכה של דבש "ולא הביאה נפק, ב שרי"ק אסור ולל"שלל, מ"נפק מזה שהגמרא הביאה דגי� קטני� כ– טור, �"רמב, א"רשב, ש"רא, תוספות, ח"ר

רק דבר שלא נאכל חי וג� , כלומר, ק"ב מקלה ומוסיפה על ל"משמע של, כי נאכלי� חיי�, ק מותר"ב אסור כי עולי� על שולח� מלכי� ולל"וגבינה שלל
 וכ�, כי באיסורי דרבנ� הל# אחר המקל, מותר, לה על שולח� מלכי�אבל א� נאכל חי או לא עו, �"עולה על שולח� מלכי� אסור משו� בישולי עכו

  .ולא תגר� חתנותאצלו  דבר שלא עולה על שולח� מלכי� לא יזמינו הגוי לאכול בשביל
השתנתה . ג. ילא נאכל ח. ב. עולה על שולח� מלכי�. א:  צרי# שלושה תנאי� כדי להאסר מדי� שלקות– �"ר, ")וקליות"ה "וד" והחמי�"ה "ד: לח(י "רש

�"� וראב"נ דעת הרי"וכ. י האש"ברייתו ע.  
  

, �"שבישלו עכו, שכל דבר שלא נאכל חי וג� עולה על שולח� מלכי� ללפת בו את הפת או את הפרפרת, וכרוב הראשוני�,  פסק את הגמרא וכרב– מחבר
  .�"נאסר מדי� שלקות של עכו, ת שאפילו בישלו בבית הישראל"וכר, אפילו בכלי ישראל

ולכ� אי� קשר א� השתנתה ברייתו . (ודבר הנאכל חי לא יזמי� הגוי את הישראל לאוכלו, � שעיקר הטע� הוא משו� חתנות" המחבר הבי� כרמב– ז"ט
  .י האש או לא"ע
דבר שנאכל כמות  (.ע שלא פסק כטע� זה"ולא כשו, פ הפסוק" עי האור" נראה לו להלכה כדעת הראשוני� שכתבו שצרי# ג� שתשתנה ברייתו ע– !"ש

  )ב"א בס"מותר אפילו השתנה בבישולו כרמ, שהוא חי
שלקות של מומר , )#"ש(ד משו� דבר טמא "ולמ, כי הוא יהודי, שלקות מומר מותרי�) ז"מחבר וט(ד משו� חתנות "שלמ, מ הראשונה המובאת לעיל"פסק את הנפק – פתחי תשובה

  .שבישולו אסור, פרהסיאה למחלל שבת ב"וה, שמא יאכילנו דבר טמא, אסורי�

  
  .וכ� כמהי� ופטריות, � ככל בשר"קורקב� ובני מעיי� אסורי� משו� בישולי עכו,  קרבי�– !"ש
  

  'סעי� ב
  

מהו ? פשיטא. אסור, ואי עבדינהו כסא דהרסנא...אמר רב יוס�. �"דגי� קטני� מלוחי� אי� בה� משו� בישולי עכו: אמר רב אסי אמר רב "– גמרא
  .)ז לח"ע". (ל קימחא עיקר"קמ, עיקרדתימא הרסנא 

וא� העיקר הוא הדבר , אסור, �"דבר שיש בו משו� בישולי עכוא� העיקר הוא ה,  א� ערב דבר הנאכל חי ע� דבר שאינו נאכל חי ובישל� הגוי– א"רשב
עושי� מדגי� והוא מציר של דגי� הנאכל חי לפיכ# הרסנא ש, שהולכי� אחר העיקר בי� להקל ובי� להחמיר, מותר הכל, �"שאי� בו משו� בישולי העכו

  .כי הקמח עיקר, אסור, ומקמח
ולכ� כדי� עשו הע� שנהגו , מותר, "לדבוקי בעלמא"מכיו� שהדבש עיקר והסלת נועדה רק ,  מיני מתיקה שעושי� הגויי� מסולת ודבש– ""ת תשב"שו

שצרי# לקדש את , גבי מי� שחימ� קפילא ארמאה שאד� חשוב שאני. בת נאכמו בש, מ אד� חשוב יש לו להתרחק ממעשי הגויי� ג� בזה"מ. התר בזה
  .ש בדברי� הנאכלי� לש� תענוג"וכ, עצמו במותר לו

  .שהולכי� אחר העיקר, א" פסק את דברי הרשב– מחבר
, "שהכל נהיה בדברו"הקפה כי צרי# לבר# על שתית , מ מאחר שהקפה טפל למי�"מ, פ שאי� הקפה נאכל חי אלא מבושל"שאע, נראה לומר: די� קפה

נחשבי� המי� לעיקר וה� נאכלי� חיי� ואי� בה� , �"לכ� ג� לגבי בישולי עכו, שהיו אמורי� לבר# על הקפה עצמו" בורא פרי הע�"ולא את ברכת 
  )תרלז' ג ס"ח(ז "ת רדב"וכ� פסק בשו. �"איסור של בישולי עכו

  

  דין דבר קלוי
  ?ונחלקו הראשוני� מדוע מותר הדבר". מותר, חטי� ועשא� גוי קליות "– גמרא
  . כי נאכלי� חיי� כמו חטה שיש שכוססי� אותה חיה– א"רשב
  .ואי� אד� מזמי� את חברו על הקליות,  לא עולי� על שולח� מלכי�– �"רמב

  . לא התשנו מבריית�– �"ר
  

. ויש חשש שמא ישי� חלב במקו� שמ�, � בשעת קליהכ מושחי� את המחבת בשמ"אא, � נהגו התר באפוני� קלויי�"פ דברי הרמב" ע– בית יוס�
� שיש "כ לדעת הרמב"משא, כי אפוני� קלויי� עולי� על שולח� מלכי� ולא נאכלי� חיי�, �"שזה דוקא לטע� הר, בחדושי הגהות על הטור פרש

ויש לחלק ביו אפוני� ,  את חברו על הקליותשאי� אד� מזמ�) ז"א הי"מ' ז מהל"פי(כפי שפסק , �"מ הסיק שנית� להתיר ג� לשיטת הרמב"מ. לאסר�
  .קלויות לאפוני� שלוקות שעולות על שולח� מלכי� ויש לאסר�

  
� "ומשו� כלי העכו. כ משח את המחבת בחלב שאז נוהגי� איסור"אא, והוסי� שמותר ג� קטניות שאינ� עולות על שולח� מלכי�, �" פסק כרמב– א"רמ

  .מותר, פ שנמחה ונעשה תבשיל"אע, שא� בישל פרי הנאכל חי, א"כ כתב עוד הרמ"כמו. ני יומ�� אינ� ב"שסת� כלי עכו, אי� לחשוש
  .כי אינ� עולי� על שולח� מלכי�, � שמבשלי� אות�" מותר לקנות אגוזי� שלמי� מהעכו– !"ש
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  'סעי� ג
  

שהשומ� נאסר כשהוא בעי� , �"והג התר בפת עכוה של גוי שאפאה גוי אסורה א� למי שנ" פנאד– ז"פ גרסת הט"� בש� ספר התרומה ע"ר, א"רשב
  .ששומ� של הבשר נבלע בה�, אסורי�, וכ� ירקות הנאכלי� חיי� ובישל� ע� בשר, � ונבלע בפת"משו� בישולי העכו

  .כ אסורה משו� השומ�"ג, ה של ישראל שאפאה גוי"ה לפנאד" ה– בית יוס�
� ולא חתה בגחלי� ליכא "הרי פת ישראל ואפאה עכו, "�"א� למי שנוהג התר בפת עכו"א "במדוע כתוב ברש, לפי זה, ז תמה על דברי הבית יוס�"הט

  !ג� השומ� יהיה מותר, וא� חתה בגחלי�? א בדבריו"מא� דשרי ומה ההו
א# א� , עיקרפ שאינו "כא� אוסרי� משו� השומ� אע, �"שאפילו הנוהגי� התר בפת עכו, יש רבותא בזה, ה של הגוי"שא� הפנאד, ז"ועוד הקשה הט

  ?מה הרבותא, ה של הישראל"הפנאד
כ "וכ. כא� יאסור בגלל בישול השומ�, �"וא� למי שמתיר פת עכו, ה של גוי שאפאה גוי"א בפנאד"שמדובר ברשב, ז כפי שהבאנו לעיל"על כ� גרס הט

� ולא משו� "יר בהשלכת קיס� משו� פת עכושמת, א"קיב סי' חו� מדעת המחבר לעיל ס, ה של ישראל לא נהגו בה התר בשו� מקו�"שפנאד, !"הש
ע מיד אסור ולא על זה דיבר "ובשל ישראל לכו, ה של גוי שאפאה גוי"כא� ודאי מדובר בפנאד, א שמהניה לשכת קיס� ג� לשלקות"א# לרמ, שלקות
  .א"הרשב

  .� לישראל והעיסה עצמה לגויכלומר הדגי� שייכי, הכוונה על הדגי�, בגרסת הבית יוס�" של ישראל"ש, ז לדחוק"מ ניסה הט"מ
  

  .שהוא בעי� ולא בטל, גוי שאפאה גוי שאסורה בגלל השומ�ה של "שמדובר בפנאד, ז"א כגרסת הט" פסק את כל דברי הרשב– מחבר
  .סתמ� מהות# ואי� בו משו� בישול אחר בישול, כי א� זו של שומ� בשר או אווז, ה של דגי�" מדובר בפנאד– !"ש

, כי השומ� נראה וניכר בעי� בפת, שכא� גרע טפי, א"" רעקרות? ד"קיב סי' כמו שנפסק לעיל בס,  כשנבלע השומ� בפת לא בטל ברובמדוע,  קשה– א"רעק
  )ז"כ הט"וכ (.� אחת שהתערבה באחרות ואינה ניכרת"כ בפת עכו"משא

  

  'דסעי� 
  
ומוזהר , כי הוא קנוי לו למעשה ידיו, ערל נחשבת כמלאכת ישראלבד כי מלאכת ע, אי� איסור בבישול השפחות הקנויות לנו – �"רחות חיי� בש� רמבא

  .דהוי קרוב דעת, וגזרת חתנות שייכת במי שעושה לרצונו, עליו בשבת מהתורה
  .מ בעל נפש יחמיר על עצמו אפילו בדיעבד"מ, �"פ שהדעת נוטה כדברי רמב" אע– ה"רא, א"רשב

  .� ומותר"ד שבבית ישראל אי� משו� בישולי עכו"עבד סומכי� על הראבאבל בדי,  כל מה שיש להחמיר זה לכתחילה– ה"או
  .ולכ� הלכה כיש אוסרי�, א כיש מי שאוסר אפילו בדיעבד"� כיש מי שמתיר ואת הרשב" הביא את הרמב– מחבר

להקל בבית הישראל בשפחות ואפילו לכתחילה נוהגי� , �"שבבית ישראל אי� משו� בישולי עכובדיעבד ד "מכי� על הראבוה שס" פסק כאו– א"רמ
  .א שלא יחתה אחד מבני הבית מעט"כי א, ועבדי�

א# יזהר שהחיתוי יועיל לתק� , מותר,  שאפילו לא כיוו� בחיתוי להתיר, משמעא שלא יחתה אחד בגחלי�"פ הטע� שא"עש, מ כתב"א בד" הרמ– ז"ט
  .י הישראל" עאת האש וימהר את הבישול

  

  דין פועל גוי בבית היהודי
שאי� אנו , אבל עבדי� ושפחות שלנו, א זה רק בשפחות ועבדי� הקנויי� לנו ושמוזהרי� עליה� בשבת" כל דברי המחבר והרמ– א"! בהו"ש, ח"ב, ל"רש

  .בישול� אסור, מוזהרי� עליה� בשבת וקנויי� רק לשנה
א "עיקר הטע� של הרמ. ב. בבית ישראלתמיד  המתיר ד"יש לסמו# על הראב. א: א"ו לדעת הרמהביא שלוש סיבות להתיר בעבדי� ושפחות אל – !"ש

, � זה כשעושה מרצונו משו� גזרת חתנות"איסור בישולי עכו. ג. ג� בשפחות שלנוולכ� יש להתיר , "א שלא יחתה אחד מבני הבית בגחלי�"א"הוא ש
  .אי� להקל ולאכול מאכל זה, השפחה לעצמהאבל כשעושה , כ"אי� בזה קרוב דעת כ, � לא ירצוכ בי� ירצו בי"אבל אלו השפחות שעושי� בע

  
יחוה "ת "בשו. ז"ולכ� יש להתיר רק א� הישראל ידליק את האש כדלהל� בס, "א שלא יחתה אחד בגחלי�"א"לכאורה כשמבשלי� בגז או בתנור אי� את הסברה של , לגבי עוזרת בית של ימינו

  .� כמו ישמעאלי"ו עכווכ� שיש מקלי� בגוי שאינ, ד"רצה להקל בצרו� דעת הראב" דעת

  

  'סעי� ה
  

האי גוי דשדא , הלכ#: אמר רבינא). � לא התכוו� לבשל"כי העכו(שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה , האי גוי דחרי# רישא: יוחנ�' אמר ר "– גמרא
ל לשרורי "קמ, לבשולי מנא קמכוו�, ימאמהו דת? פשיטא. שפיר דמי, מעיקרא) דלעת(וקבר בה ישראל קרא , )מ ליבשה בתנור"ע, אש(סיכתא לאתונא 

  .)ז לח"ע). (כי אי� בישול בכלי�, שכוונתו להקשות את היתד ולא לבשל, היינו" (מנא קמכוו�
 שאז זה נחשב או לאחר שהסיק את התנור, היינו לפני שנת� את היתד,  מה שמותר זה דוקא א� הטמי� הישראל מעיקרא את הדלעת– ש"פ רא"� ע"רי
וחוששי� שמא כיו� לבשל , כי קבר הישראל לפני הגוי, אבל א� הטמי� לאחר שנת� את היתד קוד� שהסיק את התנור אסור, "ואפה ישראלשגר גוי "כ

  .את הדלעת
  ".לשרורי מנא"כי בגמרא מתירי� רק כשכיו� , נאסר, פ שלא כיו� לש� הבשר שטמ� הישראל ש�"אע,  א� היה הגוי מכוו� לש� בישול– טור, א"רשב
אבל א� , מותר מה שהתבשל, � שבישל ולא כיו� לבישול אלא להעביר שער או להעביר חציר מאג�"שעכו, א וכטור" פסק את הגמרא וכרשב– ברמח

  .פ שלא כיו� לבשר המיוחד הזה"אע, אסור, מ לבשל והיה ש� בשר ונצלה"הסיק את התנור ע
, ז"והקשה הט. שמא כיו� ג� על זה, כ אסור"ג, א# חימ� למטרה אחרת, היה בשרשא� ידע הגוי ש, �"פ הרי"ש ע" ציטט את מסקנת הטור כרא– ז"ט

  . בבישוללש�כ כא� שמצוי הוא לכוו� "משא, ז בי� סילוק שלא שכיח ומותר"ומחלק הט? ש כא�"כ, � היפ#"שא� לא חוששי� לקמ� כשהעכו
  

  'סעי� ו
  

! פשיטא, הוה בשיל, אילימא דאי לא הפ# ביה, היכי דמי. מותר, � והפ# בו"בא עכוג גחלי� ו"הניח ישראל בשר ע: אמר רב יהודה אמר שמואל "– גמרא
, והשתא קבשיל בחדא שעתא, לא צריכא דאי לא הפ# הוה בשיל בתרתי שעי! � נינהו"בישולי עכו, אמאי מותר, דאי לא הפ# ביה לא הוה בשיל, אלא לאו

  .ל"קמ, מילתא היא, מהו דתימא קרובי בישולא
ג "שופתת אשה קדרה ע, � ומהפ# בו עד שיבא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש"ג גחלי� ובא עכו"מניח ישראל בשר ע: כיתניא נמי ה

אמר רב נחמ� בר יצחק ? � והפ# ישראל מהו"הניח עכו: איבעיא להו. � ומגיסה עד שתבוא מבית המרח� או מבית הכנסת ואינה חוששת"כירה ובאת עכו
  !?ש"גמרו ביד ישראל לכ, � מותר" ביד עכוגמרו, ו"ק

עד שיהא תחלתו , ואינו אסור, מותר, �"בי� שהניח ישראל והפ# עכו, � והפ# ישראל"בי� שהניח עכו: יוחנ�' אמר רבה בר בר חנה אמר ר: איתמר נמי
  .�"וגמרו ביד עכו

  

  ?מהי הפעולה שביצע הגוי
  .י נענוע"אלא להזיזו במעט ע, שאי� הכונה לסלקו מהגחלי� לצד אחר, י"והסביר הב, הפ# בבשרוכתב שכונת הדברי� היא ל,  פסק את הגמרא– �"רמב
  . מדובר שחתה בגחלי�– טור

� זה "שלרמב, ותר"? כ מותר"שג, שבישל ישראל והפ# הגוי, את המקרה המחודש בגמראוהטור � " הרמבולמה לא הזכיר, י"הבהקשה � אלו על דברי
  .שמותר, ג גחלי� עוממות" לקמ� גבי הניח ישראל עש"והטור סמ# על מ, פשוט
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  דין בשר בשפוד
כי , כ נצלה ביד ישראל כמאכל ב� דרוסאי"אא, כ"אסור לגוי להפכו כדי שיצלה אח,  הישראל את השפוד ע� הבשר צמוד לאשפ שהניח" אע– בית יוס�

  .ולכ� נאסר, יש חשש שישמט השפוד ויסלקנו הגוי ויחזירנו, השבניגוד לקדר, ועוד, לא היה נצלה מהצד האחר כלל, א� לא היה הופכו הגוי
  .וכ� משמע מהטור לקמ� שלא חילק בי� צלי למבושל, י שהחמיר משו� ספיקא דרבנ� לקולא"ותמה על הב,  כתב להקל בזה– דרכי משה

  
  .מותר,  בבשר והגיס בקדרהשהפ! הישראלי "בי� בהתחלה ובי� בסו� ע, שא� בישל ישראל מעט, �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

  .�" ואפילו לא היה מתבשל בלא סיוע העכו– א"רמ
� היה מתבשל בשעתיי� ועתה בשעה "בה נאמר שמדובר שבלא העכו, שדבריו ה� נגד גמרא מפורשת שהבאנו לעיל, א"! על הרמ"ז והש"ותמהו הט

  !אחת
מ "מ. ולכ� מותר, מ היה מתבשל כמאכל ב� דרוסאי"אבל מ, תבשל כראוי� לא היה מ"שכוונתו שבלא העכו, א" להסביר את הרמרצה – ז"תרו" הט

ובזה ודאי שלא היה מתבשל , �"לקת האש או חיתוי בגחלי� מתירי� מבישולי עכודש� פסק שה, ז"א לקמ� בס"פ דברי הרמ"ע, ז"למסקנה כתב הט
חזרה בה , "�"תחלתו וגמרו ביד העכו אאינו אסור שיה"רא ששמכיו� שבסו� אמרה הגמ, א"וסברת הרמ. ה כא�"וה, ובכל זאת, �"ללא מעשה העכו

  .הגמרא מהסברא הראשונה
ה "ה, פ שזה נגד גמרא מפורשת בגלל שיש מנהגי� שוני�" אעי"קיב ס' מ כמו שמועיל זריקת קיס� לעיל בס"מ, ס חולק"פ שהש" אע– !"תרו" הש

  .ז"כפי שבאר הט, ז"בסא לשיטתו "שהרמ, וכ� מתר" עוד. דמהני הפיכה אפילו בלא בישול
  

� אי� "אבל בבית העכו, � בבית ישראל"ד שאי� בישולי עכו"שיש לצר� בזה ג� סברת הראב, א רק בבית ישראל"ז לסמו! על הרמ"להלכה פסק הט
  . כמי לפסוקע"! נשאר בצ"הש .להקל אלא בביצוע פעולה של הישראל כגו� הנחת הקדרה על האש

  

  'סעי� ז
  

אבל בשאר , דלקת התנור היא מלאכה מיוחדת בפתהכי , "אי שגר ישראל ואפה גוי שרי" דוקא בפת אומרי� ש– רבנו יונה, ש"ריב, �"ר, א"רשב
אלא צרי# , משמע שהדלקת האש לבד לא מועילה". ג גחלי�"הניח ישראל בשר ע", "שופתת אשה קדרה"וכ� מוכח מהסוגיה האומרת ש. תבשילי� לא
  .הנחה דוקא

, שאי� התנור נכשר בהשלכת ע� אלא לאפות פת בלבד, שלא ית� הנכרי את המחבת לתו# האש אפילו השלי# ישראל ע� אחד בתנור, י� רבנו יונהוהוס
  .ש שרק חיתוי בגחלי� לא מהני"וכ, ולכ� צרי# שהיהודי ית� את המחבת למקו� הראוי להתבשל ש�, אבל לא תבשיל

  .ולא כטור שכתב שאפשר לחתות בגחלי�, הישראל" היפ#"נה בשהכו, ו"� לעיל בס"וכל זה כדעת הרמב
  ה"או, י"מהרא

  .י חתיה בגחלי� או השלכת קיס�"ולכ� ג� בבישול יש להתיר ע, א שלא יחתה אחד בגחלי�"כי א, ד נפסק שבשפחות מותר"לעיל בס .1

 .כ מותר"ג, אפילו א� הדליק הגוי את האש מאש של ישראל .2
  

שכל פע� צרי# להוציא את , כי היא מלאכה מיוחדת בפת, � אלא רק בפת"הדלקת תנור לא מועילה להתיר בבישולי עכוש, �"א וכר"פסק כרשב – מחבר
שהרוצה לבשל במחבת צרי# שית� ישראל את המחבת לתו# , וכ� פסק עוד כרבנו יונה, )ז"ט(כ בשאר בישול "משא, כל הגחלי� קוד� שיאפה את הלח�

  .התנור למקו� הראוי להתבשל
וכ� , ואפילו חיתוי בלא כוונה,  לעניי� בישול כמו בפתי�מועיל) #" ש–חתיה המועילה לבישול (ה שהדלקת אש או חיתוי בגחלי� " פסק כאו– א"רמ

 שג� השלכת קס� ! כתב"והש, כ מהני"ג, ניפוח באש שז הוסי�"הט .כ מותר"ג, � העביר אש מאש של ישראל והדליק בעצמו"ואפילו א� העכו. נוהגי�
  .�"עיל בבישולי עכומו
  .א וכתב שצרי# לכוו� לסייע בתקו� האש להכשיר" חלק על הרמ– !"ש
  

  'סעי� ח
  

א� , כ סילקו"לכ� א� הניח ישראל ואח.) ז לח"ע". (�"כל שהוא כמאכל ב� דרוסאי אי� בו משו� בישולי עכו: יוחנ�' אמר רב אסי אמר ר" – גמרא
  .�"לי עכואי� בו משו� בישו, התבשל כמאכל ב� דרוסאי

  . חצי בישול– �"רמב.  שליש בישול– טור, א"רשב, ")ב� דרוסאי"ה "ד. שבת כ(י "רש ?כמה הוא שיעור מאכל ב� דרוסאי
  .מותר, א שלאחר שהתבשל כשליש בישול"י ורשב"� דרבנ� יש לסמו# על רש" בבישולי עכו– בית יוס�

  
) שהוא שליש בישול, י"כרש(כ הגיע למאכל ב� דרוסאי "אא, אסור, � והחזירה"א עכו פסק כגמרא שא� נת� הישראל קדרה על האש וסילקה וב– מחבר

  .מותר, �"פ שהחזירה עכו"שאז אע, כשסילקה
  ?מי סילק את הקדרה

י� א וא"ש לקמ� בסי"ט סמ# על מ"ל שבס"וי, א משמע שג� א� הגוי סילק והחזיר אסור"פ שבסי"ואע,  רק א� הישראל סילק והחזיר הגוי אסור– ח"ב
  .והחזיר בעצמו, יש לפסוק הלכה שמותר בדיעבד כשסילק הגוי לפני שהגיע למאכל ב� דרוסאי, ע"סתירה בשו

שא� סילק הגוי גרע טפי , ולהיפ#, יש לאסור א� לא הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי,  בי� סילק הישראל ובי� סילק הגוי– !"ש, ז"ט, לבוש, פרישה
מותר א� לא הגיע לשיעור , שאפילו א� סילק ישראל, ט רצה להשמיע רבותא"כי כא� בס, ע"ירה בי� שני סעיפי השוואי� סת, ח"מסילק הישראל ולא כב

ג� כא� יהיה מותר אפילו , � אפילו בהדלקת התנור או זריקת קיס�"א שמועיל להכשיר בישולי עכו"שלשיטת הרמ, !"וסיי� הש .מאכל ב� דרוסאי
  .קיס�כי סילוק זה דומה ל, כשסילק הגוי

  

  'סעי� ט
  

כי ראינו שמאכל ב� , כ"כ אפילו א� ימשי# הישראל ויבשל אח"אי� לו התר אח, א� בישלו הגוי כמאכל ב� דרוסאי – �"ר, ש"ריב, ח"א בש� ר"רשב
  .ח"דרוסאי נחשב כמבושל לעיל בס

פ שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי ובא "ולכ� אע, חמיר אומרי� מבושל כמאכל ב� דרוסאי רק להקל ולא לה– ה"או, רבנו פר", ש"רא, � מרוטנבורג"מהר
  )ש שמועיל חתיה בגחלי� ואי� צור# בבישול ממש"לשיטת הרא. (מותר, הישראל וחתה בגחלי�

  .יש להקל, ט או שיש הפסד מרובה"א# א� הוא ערב שבת או ערב יו, א" לכתחילה יש להחמיר כרשב– בית יוס�
  .� דרבנ� יש להקל" בבישולי עכו– דרכי משה

  
. ט או בשעת הדחק"בערב יו, ובדיעבד יש להתיר בערב שבת, פ שגמרו ישראל"� כמאכל ב� דרוסאי אע"א לאסור א� בישל העכו" פסק כרשב– מחבר

  .ל"פ רש"וכ
  .וכ� נוהגי�, ש שמתיר בכל עני�" פסק כרא– א"רמ

  .ל שפסק כמחבר"ה כתב שיש להחמיר כרש" השל– פתחי תשובה
  

  'סעי� י
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והיינו כשלא יכול היה להתבשל כמאכל ב� דרוסאי . ובא גוי והפ# והתבשל אסור, ג גחלי� עוממות שלא היה ראוי להתבשל"ח הישראל עהני – א"רשב
  .מותר, אבל א� היה יכול להגיע למאכל ב� דרוסאי בלא היפו# הגוי, בלא היפו# הגוי

  .כבר התבאר לעיל שאסור, ל להגיע למאכל ב� דרוסאיפ שיכו"אע, אבל א� סילק הגוי והחזיר,  דוקא כשהיפ# הגוי– בית יוס�
  .א" פסק כרשב– מחבר

  .#"ז ובש"ש בט"וע. מותר, ג הגחלי�" כל עוד שהניח הישראל ע,ו שג� א� לא היה מתבשל בלא היפו# הגוי" עיי� לעיל בס– א"רמ
  

  'סעי� יא
  
 . לקולא�כי ספק דרבנ, מותר, לק הגוי קוד� שהגיע למאכל ב� דרוסאי או לאולא ידע א� סי, והפ# בו הניח הישראל על האש והניח גוי לשומרו – א"שבר

כגו� שנעל בפניו את הדלת או שיש שומר שלא יחלי� ושאי� , וכל זה כשאי� חשש שיחלי� את הבשר הכשר בבשר איסור. שאי� לגוי הנאה בסילוק, ועוד
  . ויש להחמירהוי ספק דאורייתא, אבל א� יש חשש שיחלי�, בבית שו� דבר איסור

  .א"פסק כרשב – מחבר
  .כי ספק דרבנ� לקולא, שמותר, כגו� ספק א� חיתה ישראל בגחלי� או לא, �"ה כל ספק בישולי עכו" ה– א"רמ
  

  'סעי� יב
  

 שאמרנו ממה, וראיה לכ#. מותר, פ שמליח כרותח וכבוש כמבושל"אע, כגו� מליחה, י האש"אבל שלא ע, י האש" לא אסרו אלא בבישול שע– א"רשב
 שמשוי� אוכל למי� ..."מי�...אכל בכס� תשבירני"וכ� מזה שהבאנו פסוק בגמרא . אבל מליחה לא, ושלקות ה� תולדת האור, ששלקות של גויי� אסור
  .משמע שהכל תלוי באש. י האור"שלא מתשנית בריית� ע

  

  ם שמלח דגים קטנים"עכו
� סומ# ישראל עליה� משו� ערובי "וא� צלא� עכו: אמר רב יוס�. �"� בה� משו� בישולי עכואי, דגי� קטני� מלוחי�: אמר רב אסי אמר רב "– גמרא

  .)ז לח"ע". (תבשילי�
שלאחר מליחה עולי� על , ל"וי? ש"א שפוסקי� כקולת תרי לישני ע" כדלעיל בסהרי אפילו א� צלא� בלא מליחה מותר בדגי� קטני� , קשה– בית יוס�

  .כי נאכלי� כמות שה� חיי�ה מותרי� "ואפ, שולח� מלכי�
כי נאכלי� כמות שה� חיי� , כ מותרי�"וא� צלא� הגוי אח, � הרי ה� כמו שהתבשלו קצת" פסק כגמרא שדגי� קטני� שמלח� ישראל או עכו– מחבר

  ).�"� כמו בבישול עכו"ל מליחת עכוולא גזרו ע(י המליחה "ע
  

  ם שמלח דגים גדולים"עכו
  .:)ז לח"ע" (יוחנ� אסר' ור, קפרא שרוחזקיה ובר : דג מליח" – גמרא

  ?"דג מליח"מהי כונת הגמרא ב
  .יוחנ� זהו בישולו' שלחזקיה מליחה זה לא בישול ולר,  המחלוקת היא לאוכלו במו שהוא– �"רמב, י"רש

זו , יוחנ�' ולר, מותר, ת שהוא מליחשלחזקיה כיו� שנאכל כמו, שצלאו גויוהמחלוקת היא בדג מליח , ע מותר" דג מליח לכו– רבנו יונה, �"רמב, ד"ראב
  .י החק ולא שמה אכילה"אכילה ע

  ?כמי נפסקה ההלכה
  . הלכה כחזקיה ובר קפרא שמותר– ש"רא, �"רמב, �"רמב, �"רי

. רו בבישולמשמע שעיק, :)לח" (ובמליחתו הוא נאכל בלא בישול: "שכתב, י"ומדויק הדבר מלשו� רש, יוחנ� שאסר'  הלכה כר– טור, רבנו יונה, א"רשב
  . א� א� הגוי צלא�מותר, אבל בדגי� קטני� שעיקר אכילת� בלא בישול, מ בדגי� גדולי� שעיקר אכילת� בבישול"ה, מ ג� מי שפסק לאסור"מ
  

יש ו, � אסורי�"ולכ� א� צלא� עכו, י הדחק במליחה"דגי� גדולי� אינ� נאכלי� אלא עש, ד"� והראב"א וכפרוש הרמב" פסק כגמרא וכרשב– מחבר
  ).�"רמב, �"רי(מתירי� 

  .שאסור, �"י הדחק ובישלו עכו"ה כל דבר שנאכל חי ע" ה– א"רמ
כי א� היה מדובר בדגי� גדולי� שכרגע ה� קטני� . (א# מכיו� שנמלחו מותרי�,  מדובר בדגי� קטני� שגידול שלה� קט� ועולי� על שולח� מלכי�– ח"ב

  )�"ו� בישולי העכונ אי� בה� מש"וממ, אינ� עולי� על שולח� מלכי
  .שלא עולה על שולח� מלכי�, מ מותר"כבר נפסק שכל דג קט� בכ, כי א� היו קטני� ממש,  מדובר אפילו שהיו הדגי� היו גדולי� קצת– !"ש
  .ויש מתירי� בערמוני�, �"י הדחק ואסורי� משו� בישולי עכו" חבושי� וערמוני� אינ� נאכלי� אלא ע– !"ש
  

  דין בשר מלוח
  .�"בשר מליח יש בו משו� בישולי עכו –") יוחנ�' ר"ה "ד. יבמות מו( תוספות

שדברי , ז"והסביר הט .ולכ� ג� א� בישל הגוי את הבשר מותר, שנאכלי� יפה כמות שה� אחר המליחה בלא בישול,  בשר מלוח דינו כדגי� קטני�– טור
  .לא, אבל בסת� מליחה רגילה, כ� מותרול,  לאכילה בלא בישולכ הרבה עד שראוי הוא" רק בבש שמלחו כהטור ה�

  .י גוי" פסק כתוספות שאסור א� התבשל בשר מליח ע– א"רמ
  

  'סעי� יג
  

  .�"� והרמב"הר, א"פ הרשב"וכ). א"ה" הנודר מ� המבושל"נדרי� פרק " (�"אי� במעוש� משו� בישולי עכו" – ירושלמי
  .גי� גדולי� מלוחי�� אסור כמו ד"א� בישלו עכו, פ שעישנו ישראל" אע– בית יוס�

  .ומעוש� אינו כמבושל, שמליח אינו כרותח בגזרה זו, � ופרות שעישנ� עד שהכשיר� לאכילה מותרי�" פסק כירושלמי שדג שמלחו עכו– מחבר
  .שלא אסרו אלא כבישול של אש,  ג� כבוש אינו כמבושל– א"רמ
ולפי היש . כ"אבל בדגי� קטני� מותר אפילו עשנ� ובישל� אח, גי� גדולי�וכל זה בד. � אסור"שא� בישלו עכו,  פסק את דברי הבי� יוס�– !"ש

  .הכא נמי מותר, ב"מתירי� בסי
  

  'סעי� יד
  

חזקיה : אמר להו? ביצה צלויה מאי: אמרו ליה, חייא איקלע לבי ריש גלותא' ר...יוחנ� אסר' בר קפרא שרי ור): �"שצלאה עכו(ביצה צלויה  "– גמרא
ז "ע...". (יוחנ�' הלכתא כוותיה דר: הכי אמר אביי: לא תציתו ליה: אמר להו רב זביד. ואי� דבריו של אחד במקו� שני�, חנ� אסריו' ובר קפרא שרו ור

  :)לח
  .ולכ� נחשב כדבר שנאכל כמות שהוא חי, אי� זו אכילה חשובה, פ שביצה ראויה להאכל כמות שהיא חיה" אע–") יוחנ�' ר"ה "ד. יבמות מו (תוספות

  .� אסורה"א� בישלה עכו, פ שראויה לגומעה חיה" פסק כגמרא שביצה אע– מחבר
י דחק "כי כא� אינ� נאכלי� אלא ע, כא� ג� ה� מודי� שיש לאסור, י הדחק"ב בדגי� גדולי� מלוחי� שנאכלי� חיי� ע" א� ליש מתירי� בסי– ז"ט

  .גדול
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  'סעי� טו
  

אינ� נאכלי� חיי� ובישול� (מרירי , דודאי שרי, לא תיבעי ל#) מתוקי�(חוליי ? מאי, יקי דארמאישל) תמרי�(הני אהיני , בעו מיניה מרבי אסי "– גמרא
  :)ז לח"ע!". (דרבי אסר ומנו לוי, מאי תיבעי לכו: אמר ליה? מאי) י הדחק"נאכלי� חיי� ע(כי תיבעי ל# מציעאי , לא תיבעי ל# דודאי אסירי) ממתק�
  .� אסורי�"א� בישל� עכו, י הדחק"שנאכלי� ע פסק כגמרא שתמרי� המרי� קצת – מחבר

י דחק "כי כא� אינ� נאכלי� אלא ע, כא� ג� ה� מודי� שיש לאסור, י הדחק"ב בדגי� גדולי� מלוחי� שנאכלי� חיי� ע" א� ליש מתירי� בסי– ז"ט
  .גדול

  .אכלי� חיי� ועיקר אכילת� חימ נ"כי מ, י צלי ובישול"פ שרוב אכילת� ע"אע, � מותרי�" אגסי� ותפוחי� שבישל� עכו– !"ש
  

  'סעי� טז
  

שאפילו שומ� של , והראיה. פליטתו כמוהו, כי כל דבר שאסרוהו חכמי�, � וצרי# הכשר"נאסר מדי� בישולי עכו, � מאכל" כלי שבישל בו העכו– א"רשב
כעי� דאורייתא , שכל אסרוהו חכמי�, �"חל וגבינת עכווכ� כל איסורי דרבנ� ככ, אוסר בי� בתערובת ובי� בצירו ורוטבו, גיד שאסור בגלל מנהג קדושי�

וא� של , כי אחרת המאכל התבשל והקדרה נאסרת, ג האש או יהפו# קוד� שיגיע למאכל ב� דרוסאי"בשפחות שלנו צרי# שיניח ישראל ע, לכ�. אסרוהו
  .יגעיל ברותחי�, חרס ישבור ושל שט�

יש להקל בכלי חרס להגעיל , א שמצרי# הכשר"וא� לרשב. ולכ� הכלי� לא צריכי� הכשר, יטתו� לאסור פל"לא החמירו חכמי� בבישולי עכו – ש"רא
  .שלוש פעמי� בלא שבירה

' ש שאינ� צריכי� וא� למצריכי� יש להקל בכלי חרס להגעילו ג"וכיש אומרי� את דעת הרא, שהכלי� צריכי� הכשר, א" פסק בסת� כרשב– מחבר
  .לו עיקר מהתורהכי אי� לאסור בדבר שאי� , פעמי�

  !"ש

, כפי שנפסק לעיל, � בטלי� ברוב רגיל"כי בישולי עכו, מותר, א� יש רוב רגיל במאכל מול הכלי, א� הכלי לא הוכשר ובישלו בו מאכל אחר .1
 .ד"קיב סי' בס

א� מבשלת לעצמה מ "מ, א שלא יחתה אחד בגחלי�"פ שהתרנו כי א"שאע, ח כתב לפי זה להיזהר בשפחה שמבשלת לעצמה בבית ישראל"בת .2
 .אי� רגילות שיחתה אחד בגחלי�

  . יש להתיר את הכלי� לאחר זמ� של מעת לעת אפילו בלא הגעלה– פתחי תשובה בש� חכמת אד�
ג� מי שפוסק כמחבר . (ש שיש להקל בכלי� בבית הישראל"ולפי זה כ, � בבית הישראל"ד כתב שבדיעבד יש לסמו# המקלי� בבישולי עכו" בס– א"רמ

כל זה לדעת . א שאי� צריכי� הגעלה כלל"ספק הלכה כי, וג� א� הלכה כמי שאוסר, ספק הלכה שבשפחות בבית הישראל מותר: ס"להקל מטע� סיכול 
  )�"מה ג� שכא� זה איסור דרבנ� של בישולי עכו, ס נגד המחבר"א הסובר שנית� לעשות ס"החיד

  

  ם בזמנים מיוחדים"בישולי עכו
, וכ� גוי שבישל לעצמו בי� בשבת ובי� בחול, כי יש הכר, �"ואי� כא� איסורי בישולי עכו, ש"ל לחולה בשבת מותר לבריא במוצ גוי שביש– ה"� בש� רא"ר

  .והכלי מותר לאחר הדחה, המאכל אסור לישראל
  .ה ואסר את המאכל תמיד" חלק על הרא– ספר התרומה

  .�"כי זהו הכר שמועיל לבישולי עכו, לו לבריאש אפי"� שבישל בשבת לחולה מותר למוצ"ה שעכו" פסק כרא– א"רמ
ש חוזר המאכל " במוצבלא,  בשבת בלבד� בעת הצור#"א במשמרת הבית שרק לחולה הותר מאכל העכו"א והביא בש� הרשב" חלק על הרמ– ז"ט

וכתב שא� היו . ז"פ הט"וכ.  לבריאש שאסור המאכל"וכ, כ חוזרת לאיסורה"ואח, כמו נבלה שהותרה בשעת פקוח נפש לחולה שיש בו סכנה, לאיסורו
ח פסק שיש שהתירו במקו� שאי� מצוי פלטר כלל "קיב ס' שבס, ועוד. ה"א במשמרת הבית לא היו פוסקי� כרא"א רואי� את דברי הרשב"י והרמ"הב

  .ירוכי דוקא במקו� שאי� פלטר כלל הת, ב ותאסר"וברור שא� יחזור הפלטר למקו� תחזור פת בעה, ב"לאכול פת של בעה
רבה וחתנות ולכ� מותר המאכל משו� בישולי י ק של בעיה כא� ולכ� אי�,ה לצור# חולהזשכא� יש הכר ש, ז" דחה את ראיותיו של הט– )הכס�' נק(! "ש

י בשל כ, אי� זה ראיה, ה"לא כראשא היו פוסקי� "א רואי� את הרשב"י והרמ"ש שא� היו הב" ומ.ח"קיב ס' כ בס"משא, ש לבריא"במוצ� וג� "עכו
  .סופרי� הל# אחר המקל

בספר תולדות החפ� חיי� . יד כתב להתיר בזה' "שיח ס' ובס, א אפילו לחולה עצמו"ש כדעת הרשב"ק סג פסק לאסור למוצ"שכח ס'  בס– משנה ברורה
  .א"חז כשיטת הרשבשכח כתב בנו של החפ� חיי� שא' ואילו ס, א"וכמו שפסק הרמ, ה"שיח כתב החפ� חיי� שאחז בשיטת הרא' שאת ס, כתב

  

  ם"ם לשלקות עכו"הבדלים עיקריים בין פת עכו
כ בבישול שכל זה "משא, ולכ� הקלו ג� בהדלקת התנור והטלת קיס�, ב במקו� שאי� אחרת"ויש שהקלו א� בפת בעה, מקלי� בפת פלטר .1

  )וג� בבישול מותר בהדלקת התנור, א אי� חילוק"אבל לרמ, כל זה למחבר. (אסור

 .�"אבל לא בישולי עכו, )כשיושבי� לפניו אנשי�(� משו� איבה |"ת עכומותר לאכול פ .2
 .כ בפת דג� שתמיד אסורה"משא, בתבשיל הקלו א� לא עולה על שולח� מלכי� .3
ט "אבל לגבי בישול נפסק בס, כל זמ� שהפת צריכה לתנור ומשביחה באפייתו, מועיל שהישראל יחתה בגחלי�, אפילו א� אפה הגוי, לגבי פת .4

כל זה . (ואז יש להקל, ט או שיש הפסד מרובה"כ הוא ערב שבת או ערב יו"אא, יש לאסור, � כמאכל ב� דרוסאי וגמרו ישראל"ישל  עכושא� ב
  )א מותר בכל עניי� כשגמרו הישראל"אבל לרמ, לשיטת המחבר


