
  

מקום שיש בו ריח רע מחמת
עיפוש וכדו' האם מותר 

  להתפלל שם
ר, רב ריח רע שיש לו עיק[כה.] אמרינן בברכות 

הונא אמר מרחיק ד"א וקורא ק"ש, ורב חסדא 
אמר מרחיק ד"א ממקום שפסק הריח וקורא 
ק"ש. תניא כותיה דרב חסדא לא יקרא אדם 
ק"ש לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת 
כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת 
תרנגולים, ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע 

רע שיש לו עיקר מרחיק וכו', וכן לתפילה ריח 
ד"א ממקום הריח וקורא ק"ש. אמר רבא לית 
הלכתא כהני מתניתא אלא כי הא דתניא לא 
יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד 
צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים, בזמן 
שנתן עורות לתוכן. בעו מיניה מרב ששת ריח 
רע שאין לו עיקר מהו, אמר להו חזו הני ציפי
דבי רב דהני גנו והני גרסי, וה"מ בדברי תורה 
אבל בק"ש לא, ודברי תורה נמי לא אמרן אלא 

  דחבריה אבל דידיה לא.   
דהא דאסיקנא דלא [שם סי' מ"ו] וכתב הרא"ש 

כרב חסדא היינו לענין צואת כלבים וחזירים, 
אבל לענין הרחקה קימ"ל כרב חסדא דבעינן 

כן משמעות להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח. ו
. אולם [כ"כ הב"י ריש סי' ע"ט]הרי"ף שם 

כתב דכל [פ"ג מהל' ק"ש הי"ב] הרמב"ם 
שהרחיק ד"א מהעיקר, סגי להרחיק עד מקום 

  שכלה הריח. 
[סי' ע"ט ס"א] ולדינא פסקו הטור והשו"ע 

דבריח רע שיש לו עיקר כגון צואת אדם 
מסרחת, צריך שירחיק ד"א ממקום שכלה 

יח רע שאין לו עיקר, סתמו הריח. אולם גבי ר
דריח רע שאין לו עיקר כגון [שם ס"ט] וכתבו 

הפחה, אם יוצא ממנו או מחבירו אסור בק"ש 
[ס"ק ל"ב]עד שיכלה הריח. וכתב שם המשנ"ב 

משמיה דהא"ר דאם הוא רוצה יכול להרחיק 
  למקום דליכא שם ריח ודי, וא"צ ד"א.

איתא דצריך [ברכות פ"ג ה"ה] ובירושלמי 
חיק מנבילה מסרחת ד"א. והביאו הרא"ש להר

ובשו"ע [סי' ע"ט] . וכ"כ לדינא בטור [סי' מ"ו]
  דנבילה המסרחת דינה כצואת אדם. [שם ס"ה]

אולם הרמב"ם השמיט ההיא דינא דנבילה 
ונ"ל שאפשר שמה  –כתב [שם] מסרחת, ובב"י 

שלא כתב הרמב"ם שצריך להרחיק בנבילה 
שריחה רע מסרחת, היינו משום דבכלל צואה 

  היא. 
ואיתא בברייתא סוף פרק  -[שם] עוד כתב הב"י 

דאין קורין ק"ש כנגד אשפה [כה.] מי שמתו 
שריחה רע, ורבינו (הטור) שלא כתבה נראה 
שסמך על מ"ש שמרחיקין מנבילה מסרחת. 
ובלאו הכי י"ל דטעמא דאין קורין כנגד אשפה 
שריחה רע היינו משום דמצואה ומי רגלים יש 

רע, וכבר ביאר רבינו שצריך להרחיק  בה ריח
מדברים אלו ואשפה שריחה רע בכלל. והובא 

דאסור לקרות כנגד אשפה  [ס"ח]לדינא בשו"ע 
דדינה  [ס"ק כ"ט]שריחה רע. וכתב המשנ"ב 

  לכל דבר כצואת אדם.
ולא יתכסה לא במים [כב:] עוד תנן בברכות 

הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים, 
יק מהן ומן הצואה ד"א. והובא לדינא וכמה ירח

דאסור לקרות כנגד מים [סי' פ"ו] בטור ובשו"ע 
סרוחים ומי משרה ששורין בהם פשתן או 
קנבוס כמו כנגד הצואה, לפניו מלא עיניו 

  ולאחריו ד"א ממקום שכלה הריח.
אולם הרמב"ם לא הזכיר היא דינא דהרחקת 

וה כתב לתמ[סי' פ"ו] ד"א ממים סרוחים. ובב"י 
על הרמב"ם שלא הזכיר כן בהל' תפילה, וכתב 

וע"כ נ"ל דהרמב"ם מפרש דהאי דקתני כמה  -
ירחיק בהם לא קאי אלא אמי רגלים בלבד, וכן 
נראה מדבריו שבפי' המשנה, מיהו לפי מה 
שכתבתי בסי' ע"ט דאפשר דבכלל דברי 
הרמב"ם (גבי צואה שריחה רע) הוא להרחיק 

למים הרעים מנבילה המסרחת, אפשר דה"ה 
  ומי המשרה וכדברי רבינו (הטור).    

ובאמת שבפ"ד מהל' תפילה ה"ה כתב הרמב"ם 
וכשם שמרחיקין מצואה ומי רגלים וריח רע  –

ומן המת ומראית הערוה לק"ש, כך מרחיקין 
  לתפילה. 

וכן אשפה  -כתב [סי' ע"ט ס"ח] והנה בלבוש 
שריחה רע, ודאי מצואה ומי רגלים בא, ואוסר 

ת כנגדה. זה הכלל, כל ריח רע הבא מדבר לקרו
המסריח כיוצא באלו שנתפרשו שיש לו עיקר, 
מרחיקין ממנו כדין צואת אדם, דבכלל ונשמרת 

  מכל דבר רע וגו', ובכלל והיה מחנך קדוש הם.
אחר שהביא  [סי' ע"ט א"א ס"ק ט"ו]אולם בפמ"ג 

דברי הלבוש, וציין לדברי הב"י הנ"ל, כתב 
ריח רע אפי' אינו מצואה דכל דבר שיש לו 

דכשם [כלל ג' סי"ב] אסור. וכ"כ הח"א 
שמרחקין מן הצואה כך מרחיקין מן הריח רע 

  אפי' אינה צואה.
דדין אשפה [שם ס"ק כ"ט] וכ"כ לדינא במשנ"ב 

שריחה רע כדין צואה אפי' אם ידוע לו שאין 
באשפה צואה ומי רגלים, והוא מן התורה. 

  .(וציין מקור דבריו מהפמ"ג)
דכל שדרך בנ"א  [שם]וכתב עוד הח"א 

להצטער מאותו ריח נקרא ריח רע. וכ"כ 
לענין ריח רע דצואה, [שם ס"ק כ"ג] המשנ"ב 

    משמיה דהכ"מ והמג"א.
כתב משמיה דהצידה [סי' פ"ו ס"ק א'] ובא"ר 

לדרך אסור לקרות כנגד כל טינופת שריחה רע, 

   בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  הכשר האם צריך ,פתון שיש בו טעםש
  בשפתיים. ושאל השואל האם יש צורך לקות דוקא שפתון שיש בודבר המצוי בימי החורף הוא השימוש בשפתוים לריפוי ומיעת יובש 

  הכשר עכ"פ בסוגים שיש להם טעם ערב.
  א. איסורים דאו' שלא כדרך האתם

חוץ מכלאי  ,שלא כדרך האתן סכה אפי' אסורים מדאו' מותרים לחולה שאין בו דאיסורי האה קה סע' ב) (סי'בשו"ע בואר מ ההו
מותרים כ"ז שאיו הה  דרך האתן 'ואיסורים דרבן אפי. )סכה דאיכא קוםמפרט ל(שלא כדרך האתן  י'הכרם ובשר בחלב שאסורים אפ

, שלא כדרך אכילתם אפילו שלא לצורך רפואהמותרים סורים שאים אסורים בהאה אבל באיהאה וכל זה באיסורי . מהם דרך אכילה
שצריך לשהות קצת קודם שימצא  אע"פן מתירין שום דבר איסור לחולה, אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר [ואי. (ס"ק יג) בש"ך כמבואר

(ת'  ובתשורת שי (כלל סט אות ג ד"ה ועוד שכבר כתבתי לעיל) בשמת אדם. ועי' עוד בזה (שם)ברמ"א , כמבואר ההיתר, מאחר שאין סכה בדבר
  .]סי' עג)

  ב. סיכה כשתיה
וע"כ . ם כללס להתיר איסורי"בשא יםבכלל חול םבהם אי יםהמשתמשמ"מ  ים,יהשפתות אלרפ יםתושפאע"פ שמשתמשים בולם א

, דשמא ע"י מריחת השפתון על שפתיו איכא ון בזהמי יש לדאם אין בהם משום איסורי האה  'אפיו ,בשימוש יםיש לדון אם מותר
 (תהילים קט, יח) דכתיב "כשתיה דיה סיכהד"סוכה שמן של תרומה הלעין  (לב.) בדהכמו שאמרו משום סיכה כ"שתיה" דאסורה, 

   ."ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו"
בגוף,  יותר בלע שהוא בשמן אלא שתיה בכלל סיכה אמרין שלא) וכשמן ה"ד שם' תוס( ר"ת דעת .כשתיהסיכה דין  לעיןחלקו הראשוים ו

. הדברים לא בשאר, אבל ומשמע דלא אמרין סיכה כשתיה אלא בשמן בלבד .בעלמא אסמכתא הוא דקרא מדרבן רק הוא בשמן ואף
שומן לאסור אפילו מדרבן דלא אשכחן דלא שייכא כלל איסור דסיכה בחלב ו רביו יעקב בשם: ד"ה מין) יומא עו( ישים 'תוסב וכן מציו

 (רסי' קכג) הב"י[אולם  .שם)( מאיריוה (שם) ריטב"אה ,)שם(דה  רשב"אהוכן דעת , ע"כ. אלא לעין יום הכפורים ,שתהא סיכה בכלל שתיה
   .]הרשב"א המובאים בב"י לדברי ציין (ססי' קטז) הב"ח כןו במקום חולי שרי.דדוקא  א"רשבמה הביא

, ועל כן ליכא איסור לסוך חלב, ומה שמציו קטו דאמרין סיכה כשתיה בתרומה ובאיסורי האהשד"ה דתן)  (עז.יומא  תוס' ועי'
מדבריהם דשייך  מבואר .משום תעוגאף בחלב משום דאיכא אסמכתא דולא יחללו וביוה"כ אסרו  שתרומה אסור לסוך בה הייו

דעת ו .אא"כ הם מאיסורי האה וביוה"כ יש לאסור בשאר דברים משום תעוג אלא שאין בה איסוראיסור סיכה אף בשאר דברים 
 דס"ל להאו"חומבואר  .שתיה בשרו בחלב חזיר אסור דסיכה בכלל דלסוך )זקי ססי'בב"י  כל הובאאיסורי מאכלות אות מה ד"ה ( חיים אורחותה
  דסיכה כשתיה לאו דוקא בשמן הוא. דס"ל להאו"ח ק א)(סי' תריד ס" המחז"בוביאר  סיכה כשתיה בשאר דברים חוץ משמן.אמרין ד

דעת ר"ת דאפילו ביוה"כ ליכא משום ב' היא בכל דבר ביוה"כ ובאיסורי האה בלבד. דעת תוס' דסיכה א' ' שיטות: דמעתה יוצא דאיכא 
דעת הארחות חיים דסיכה כשתיה  ג' (ובמקום חולי התירו ביוה"כ ויעויין להלן לעין סיכה שלא לתעוג). סיכה כשתיה אלא בשמן בלבד

אבל בשאר  ,דעת התוס' ישים שביוה"כ אסור אפילו סיכת חלב בשומן ושאר דברים ד' בכל האיסורים ובכל דבר (ולאו דוקא בשמן).
   איסורים מותרת.
  ג. סיכה לתעוג

 סיכתאדם בריא אסור לסוך עצמו רת) לאף לדעת ר"ת סיכה בשאר דברים (חוץ משמן מותכתב שש (ארוך כלל לט סי' לד)או"ה ב יעוייןו
דמ"מ אם  ובסמ"ק ב) כא סה לאוין שבת (סוף בסמ"ג ווכתב .דסיכה כשתיה מדרבן ,בחלב או שומן של דבר אחר ובשאר איסור דאו' תעוג

לא במקום צער. א והתירא לאפשר דה"ל תוס'  דאף 'עיי"ש דכתו[ דבמקום צער לא גזרויש לו חטטין בראשו מותר בכל איסורין דרבן 
. )בבדק הבית(סי' פד  הב"י. והביאו בכל גווא מותר )שם( "תרדלכתב ט"ו אות כז קלו ע"ד) ( י"וברולכאורה דבריו דחוקים בדעת התוס'. וכן 

וכח מדברי ספר הבתים ועיי"ש במחז"ב שכתב שהכי מ (שם) במחז"בהובא  הרשב"ץוכן דעת  .להדיא (דה שם ד"ה עוד) הריטב"אוכ"כ 
דלא אסר ביוה"כ אלא סיכת שמן בלבד, אבל סיכת חלב מותרת וביש לו חטטין גם בשמן התירו ביוה"כ, וכתב בשמו ר"ת  שקט כדעת

  .]סב) סי' (או"ח ח"ג באג"מועי' . [ועיי"ש שהוכיח עוד דלא כהאו"ה
דחה דברי האו"ה דפשט דברי  (סי' קיז) קה"כה. אולם דדוקא במקום חולי או צער שריא כדברי האו"ה (סי' קיז ס"ק ד)הט"ז  דעת למעשהו

 .)שם( "בהמחזו) דין יג (כלל לה הסולת למחה ,), ועי' סי' תריאס"ק דשם ( הפר"ח. וכן קטו )ומשמע דמיקל בזה אף לבריא( ר"ת דשרי בכל גווא
ן סך, הייו לחולה שאין בו סכה, אבל מרחץ מיי בזמיו לעשות (שם סע' ג)הרמ"א דהא דהתיר  (סי' קה  ס"ק יז) הש"ך[ואע"פ שכתב 

הביא בשם הרשב"א ג "קכ י"רסצ"ע דב הב"יודברי  שתיה. ע"כ צ"ל דקט כן דוקא לעין יי" דחמיר טפי. בכלל דסיכה לא, לבריא
(הגב"י  ה"גהכי קי"ז הביא דברי האורחות חיים ה"ל דס"ל דסיכה בכלל שתיה. וכבר יצא ליישב זה "להתיר במקום חולי. ומאידך בסס

  .], עיי"שסי' קיז)
  ג. כשהאיסור פגום

שכו סי' או"ח ( ברמ"אכמובאר  אף לתעוג הייו דוקא כשהאיסור איו פגום אבל כשהוא פגום י"ל דשרי לכו"עמ"מ י"ל דאף למחמירים ו
  .אות מה) (או"ח שם הכה"חו )שם( סולת למחהה ,)שם( פר"חהוכ"כ  .מחלב העשית לרחוץ ב"בורית" שהתיר סע' י)

 העולם מהג מיהווכתב " ,והביאד"ה בשאר)  שם( הביאור הלכהו צער. במקום א"כ הואלהחמיר אף בכה"ג א )שםאו"ח ( הגר"אאלא דדעת 
 לחוש כון בודאי מחלב שלא שעשים בורית להשיג מצוי ואם ,בזה זהירין מדקדקים איזה ורק מחלב העשים שלו "בורית"ב לרחוץ
אף בראוי לאכילה  להקל מהגהמ"מ משמע דאלא ד, אף במקום שאין הדבר ראוי לאכילהמבואר דראוי להחמיר  המחמירין". לדעת

   .]לת דבריוידבזה איירי הביאור הלכה בתח[
 בזה שאין פשיטא, כלב לאכילת ולאלאכילת אדם כלל לא ראוי  איוש בדברשכתב אליבא דהגר"א ד )(שם אות כט בערוה"ש דשו"מאלא 
דאף  אשרי האיש יו"ד פ"ד אות יז)( והגריש"א זצ"ל) 63פסח פ"ד הגה  הליכ"ש( הגרשז"א זצ"לוכן דעת  פשוט. המהג וכן לבריאים 'אפי חשש

למד בדעת הגר"א ד"ה ואסור)  ושם (שם הביאור הלכהדהרי  קצת אלא דצ"ע .לכו"ע דשרי לאכילת כלבהביאור הלכה מודה באיו ראוי 
. ושו"מ שעפ"ז קט (סי' צה מ"ז ס"ק טו) הפמ"ג, והביאו "איו ראוי לאכילת כלב"כתב להדיא דבורית  סי' צא)( צ"צוב דמיירי אף בבורית,

להקל באיו  )סי' טו ס"ק א(דמאי סי' ד ס"ק יג, והחזו"א  דעתמ"מ ו. דאף בפסל מאכילת כלב אסור לפי הביאור הלכה (ח"ב סי' מח) בשבט הלוי
   .איו פגוםותעוג דוקא כשהוא ל להחמירשפסק  יז) -  טו יותיו"ד סי' קיז אות( כה"חב עי'וראוי לאכילת אדם. 

ין שימוש קרמים וכדו' שיש בהם חמץ שאידהרי בסיכה כשתיה ליכא משום אחשביה כמבואר דשרי, לאכילה  םייראו ם[וכן הדין לע
(ח"א סי' מט ד"ה  הקובץ תשובות. וכ"כ לכו"ע כשתיה(והייו לפי הערוה"ש ודעימיה דס"ל דבפסל מאכילת כלב ליכא משום סיכה  לעיל

ובת חמץ עם דברים רוע"כ כתב דסבון שיש בו תע אות יא) שם( הגרשז"א זצ"לוכן דעת שהתיר סיכה בבורית.  )שם( הפר"חע"פ  )והפר"ח
(אשרי האיש ח"ג פ"ח אות  "להגריש"א זצאולם דעת . (ח"ג פ"ח אות ו) האור לציון. וכן פסק חריפים מותר להשהותו ולהשתמש בו בפסח

משמע דיש להחמיר בסיכה לתעוג בקרם שאיה ראויה למאכל  )שם( ובאג"מאין ראוי להשתמש בהם.  דחמץ חומראמ"מ משום ד) זט
. . ועי' בהגה דלעיל בשם הצ"צדס"ל דאיכא אחשביה בסיכה (ח"ב סי' מח) כהשבט הלוידלא מדבריהם . ומבואר אדם, עכ"פ לעין פסח

ריח מחשבתו משוי להאי חמץ וחשיבותו השקט דחמץ שהיה ראוי לאכילה והוא עשאו ותיקו ל (או"ח סי' רמב) במהר"ם שיקר ושו"
יצא לחלק בין טאבק העשוי לעשן בזה שייך לומר  (סי' תסז) בבית מאירבריח ושאיפה הוי כאלו תקו לאכילה דלריח לא תקלקל. אולם 

דלא שייך אחשביה אא"כ  (סי' תמז ס"ק ז) בישוע"יל אם עשוי להריח אין בו משום אחשביה. ועי' אחשביה דהוי כאחשביה לאכילה, אב
  .]אכלו בעייה ולא ע"י תערובות

כשאיו ולפי הגר"א אף  .ולתעוגואף למחמירים איו אלא כשהדבר ראוי לאכילה עכ"פ  ,היעתה יוצא דאין לחוש משום סיכה כשתימ
מפי  אמשתמש בו אלבידון דידן אפי' אם ימא דאיכא דבר איסור כיון דאיו ולפ"ז  צער. כ עושה משוםאסור אא" (לאכילת אדם)ראוי 

הדין כן אם הוא במקום חולי כיון דהוי כשלא  איסורי האהב פי'וא[ דומיא דחטטים שבראשו ליכא איסור כלל םהשפתייות צער יבש
ושלא במקום חולי שרי אם האיסור פגום אפי' . כיון דאיו מיעוט המצוי)ן לחוש להם אי אלא דמ"מ, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב(כדרך האתן 

 ועי' עוד. (או"ח ח"ג סי' סב) באג"מ , וכן פסק(מא"א פ"ח סהי"ח) במשה למלך בפוסקים בסימן ק"ג, וכן מבוארכ .הוא בכלל איסור האה
של דברים האסורים לעין איסור אכילת אפרן  ו"ח סי' קטז ס"ק ז ד"ה ודין א)(א ובחזו"א (שם ס"ק כב) בביאור הגר"א ,(סי' קה ס"ק יט)בש"ך 
  .]בהאה

  ד. חשש שמא יבלע
מלקק החומר שעל מצא וממילא  יבוא להרטיב שפתיו ע"י לשווד "יש לחוש"דלמא  דהרי ימוש השפתוןשהיתר דאכתי יש לדון ב לאא

[ואפשר דיש לחוש מי לשמא ידבק קצת באוכל שותן בפיו, וח"ש אסור  ת איסוריםמעורב בו איסור יש לדון מפאת אכיל באמת ואם ,השפתים
 מה"ת, והה אם יכר מחמת צבע השפתון אין האיסור בטל, אולם בשעת הלעיסה הופך לאיו יכר ומתבטל עכ"פ אם איו מרגיש טעם האיסור, עי'

  ., ואכמ"ל](סי' קד ביאורים סס"ק א) חו"דבבתערובת דקיל טפי, עי'  . ועוד דהוי חצי שיעור(יו"ד סי' יד ס"ק ו ד"ה ושיעור)בחזו"א 
אע"פ דדעת רוב הפוסקים דדבר פגום לאכילת אדם אסור לאוכלו  מאכילה, פסל החומראם  אם השפתון מורכב מאיסוראף והה 

 (כלל ד אות יג) והחכ"א (סס"ק א) כהפר"חדלא ( פוסיקם ועוד(פתיחה לתערובת ח"ג פ"ו ועוד)  בפמ"ג, (ש"ד ס"ק ד) במחת כהןכמבואר מדרבן 

סור שפסל כמו שמציו בחמץ שביאר אמאי ליכא אחשביה כשאוכל אי(או"ח סי' קטז ס"ק ז ד"ה ודין א)  בחזו"א ועי'. אף מדרבן שמתירים
(יו"ד סי' צה ד"ה  צבי הרוה )צח ס"ק א י'(ס בפת"ש ,)סי' בת' יו"ד ( בוב"יכמבואר דשריא  מ"מ הכא לא גרע מטעימת לשון בדבר פגום ,)שפסל

פים חדשות באו לכאן שתה וועוד יש לדון דכל שהאיסור  .דאיסור פגום כשהוא בתערובת בטל ברוב כמבואר בסימן ק"ג עודו[.אולם)
כגון יתושים,  תורה אסרהדברים מאוסים שהעיר דהיש לו[ ., ואכמ"לסי' לה) "ופ(ברכות רא"ש ב המובארביו יוה ב כמבואר ,אין בו איסור

דאם פגמו  (ס"ק ג)החו"ד אולם דעת  .(אות ב)הג' מהרש"א ו (אות א) הגר"א וכן קטו דאף אם פגמו אסורים. ס"ק א)סי' קג ( חהפר" דעת
לגמרי כעפר פקע  אולם אם פסד, (ס"ק ב) בפר"ת. ועי' מפקפק בדברי הפר"ח פתיחה לתערובת ח"ג פ"ו) ,מ"ז ס"ק ב(שם  פמ"גהו, לגמרי מותרים

  . ]שם וביד אברהםססי' פ"ד  ברמ"אעי'  איסורו,
 אפי' חזר ותיקו בדברים המתבליםדדבר פגום ד(סי' קג ס"ק א)  החו"דואע"פ שמטעימים אותו החומר בטעם מתוק מ"מ שרי, וכמו שכתב 

ואפי' אם הוא איסור האה אם איו ראוי  .א סי' עג אות ד)קובץ תשובות ח"( הגריש"א זצ"ל ולאחריו (ח"ג סי' לא אות ד) אחיעזרה קטו וכן ,מותר
דליכא  (או"ח סי' קטז ס"ק ז ד"ה ודין א) ובחזו"א (סי' תמב ס"ק טו)במ"א איו מכוון להאתו, כמבואר כשלאכילת אדם, אין לחוש בטעימה 

   .(ח"א סי' כה אות ב) בקה בשם עי'ו אחשביה כשלא מתכוון לאכילה.
  ה. טעימת לשון

דהרי דעת  מ"מ י"ל דשרי, ,טעם האיסור ע"י הלשון "קצת" פעמים יטעםמשום שלאסור ויש לחוש אם אמר דהאיסור איו פגום ף או
סי' ( הט"זואף בדעת הפר"ח.  (סי' צה מ"ז ס"ק טו) הפמ"גוכ"כ דטעימת לשון באיסורים שריא.  (סי מב אות ז) ערוה"שוה )ה(סי' מב ס"ק פר"ח ה
מיצרת, מ"מ הואע"פ שאפשר לברר ע"י החברה  י"ל דיתיר ב"ד דגם לא הוי אלא ספק ,במקום ספק ר בזה אלאדלא התי ס"ק ב) צח

ן, אסור לטעום בלשוד (סי' צח אות א) דרישההואע"פ דדעת  ., ועי' לקמןדהרי מי התם אפשר לטעום ע"י קפילא ,הוי בכלל ספק אכתי
כיון גם לדידהו , מ"מ ב"ד )צח ס"ק א (סי' והפת"ש )סי' בת' יו"ד ( הוב"י, קח ש"ד ס"ק כד) (סי' פמ"גה, וכן פסקו אטו אכילה מדרבן ואיסורו

אלא דהתם כתב סברא זו בצירוף טעמים  (סי' קח ס"ק ה) פר"תבוכן מציו סברא זו  ,שאיו מכוון לטעום טעם האיסור י"ל דקיל טפי
  . אחרים

(סי' רפח ד"ה  ריב"שבכמבואר  ,ו משום חשש שמא יבוא לאכול האיסור שהוא טועםועוד יש לדון דהרי טעם שאסרו חז"ל טעימה היי
ועי' עוד בגליון . ראוי לאכילה, וצ"ע , וב"ד לא שייך זה שהרי השפתון עצמו ודאי איו(סי' קח מ"ז ס"ק ט)פמ"ג בו )י' צאסס( בצ"צ ,מיהו)
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ן ולא במקום שריחו רע או קץ בו כגון מרתפות היי
  וכיוצ"ב.

אחר כל זאת יש לדון טובא מדברי הרמב"ם גופא, 
דמרחיקין מריח רע,  -שאחר דבריו הנ"ל בהלכה ח' 

דגדולי החכמים לא היו מתפללין  -כתב בהלכה ט' 
בבית שיש בו שיכר ולא בבית שיש בו מורייס בעת 
עיפושו מפני שריחו רע אע"פ שהמקום טהור. דמשמע 

זהרים בזה שלא להתפלל דדוקא גדולי החכמים היו נ
בבית שיש בו ריח רע מחמת עיפוש המורייס, אבל 

  מדינא אינו אסור.
וע"כ צ"ל דמ"ש הרמב"ם דמרחיקין מריח רע היינו 
מריח רע שמנו חכמים, וכלשון הלבוש הנזכר "כל ריח 
רע הבא מדבר המסריח כיוצא באלו שנתפרשו שיש לו 

  עיקר".
[סי' פ"ו במשנ"ב וכבר עמד בדיוק דברי הרמב"ם הללו 

ואחר שהביא דברי הא"ר גבי מרתפות היין, כתב ס"ג] 
וברמב"ם משמע דמותר ורק גדולי החכמים היו  -

נזהרין מזה בעת התפילה עיי"ש. ולפלא שלא העירו 
  בזה. עכ"ל.

היה יושב  - גבי מ"ש המחבר [ס"ג] איברא דסי' רכ"ז 
בבית הכסא ושמע קול רעם או ראה ברק אם יכול 

לברך תוך כדי דיבור יצא, ואם לאו לא יצא. לצאת ו
וה"ה אם היה בבית שמקצבין  - [ס"ק ט']כתב המשנ"ב 

[ס"ק י"א] בו בשר דשם ריח מעופש מאד. ובשה"צ 
הנה ברמב"ם בבית שיש בו מורייס שיש ג"כ  -כתב 

ריח רע ואפ"ה מדינא מותר, אפשר דהכא משום דיש 
המטונפות, ריח רע יותר גדול וע"כ נחשב זה כמבואות 

ובהכי נוכל ליישב ההיא דסי' פ"ו שהבאתי שם בשם 
הא"ר דמרתפות היין ג"כ אין לדבר שם ד"ת ובחינם 

  השגתי עליו שם. עכ"ל.  
ומבואר לדינא דס"ל למשנ"ב דבריח רע שאינו מחמת 
צואה או שאר דברים שמנו חכמים, אלא מחמת עיפוש 

גדול דבר וכדו', תלוי הדבר בגודל הריח, דכל שאינו 
כ"כ מעיקר הדין שרי לברך שם אלא דממידת חסידות 
להמנע מכך. אבל היכא דהריח רע גדול אסור לברך 

  ולהתפלל שם מעיקר הדין.
ודבר שריחו רע מטבעו כנפט וכיוצ"ב, כתב הח"א 

דנ"ל דמותר, ולא נקרא צואה אלא מה שנסרח [הנ"ל] 
מחמת עיפוש (כדאיתא בירושלמי פרק אין מדליקין 

מפני כבוד השבת, שלא תאמר הואיל וריחו רע בעטרן 
יהא טעון הרחק ד"א, לפום כן צ"ל אין מדליקין. וכ"מ 

  בסוכה י"ב ע"ש). עכ"ד.
כתב להסתפק בזה, (ומ"ש [סי' פ"ו ס"ג] ובפתח הדביר 

מעיקרא להוכיח מהרמב"ם לאיסורא, צ"ב טובא, 
דברמב"ם משמע דדוקא גדולי החכמים היו נזהרים 

הדין שרי), והביא דברי הירושלמי  בזה אבל מעיקר
- הנ"ל דמבואר להיתרא, וציין לדברי הח"א, וכתב 

וטעם החילוק נראה מבואר, דכיון דקרא בתר דכתיב 
ושבת וכסית את צאתך כתיב והיה מחנך קדוש, הרי 
דדוקא בריח צואה וכל דדמי ליה דהריח רע מחמת 
עיפוש הוא דלא קרינן ביה מחנך קדוש, הא בשאר ריח 
רע מברייתן דלא דמי לצואה קרינן ביה והיה מחנך 

  קדוש.
הביא לדינא דברי הח"א דדבר [סי' ע"ט סכ"ג] ובמשנ"ב 

שטבעו רע כעטרן וכדו' מותר, ולא נקרא צואה אלא 
מה שנסרח מחמת עיפוש. ושכ"כ בספר מנחת שמואל. 

דכל סרחון וריח רע [ש"ר פרשת בא סכ"ז] וכ"כ בבא"ח 
ו כצואה, אבל דבר שריחו רע שהוא מחמת עיפוש דינ

מחמת ברייתו כגון נפט אין לו דין צואה וא"צ 
להתרחק מהם, וה"ה בכל מיני עשבים שריחן רע מכח 

     טבען ובריתם.
  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

  פיי מוסר
  (ה)איסור מלאכה בשבת -עיי שבת קדש

-  הרגשת העונג שיש משמירת השבת
"ומשבאנו לכלל הכרה זו בגדלות האדם 
השובת ממלאכה ביום השבת... שהבורא יתברך 
אוהב את ישראל בניו לא אהבה סתמית, אלא 

בה מחמת רוממותם ודרגתם הנשגבה עד הא
אשר יש בכוחם להתדמות לבורא יתברך במעיו 

לעשות מלאכה בששת ימים ולשבות  -ו ובדרכי
שזה הענין מורה לאדם את  -ביום השביעי 

האמת, שהוא אינו שפל שבשפלים אלא הוא 
בחיר היצירה שבכוחו להעפיל למדרגה נישאה 

  זו, להתדמות לבורא... 
ועליו נאמר "ישראל אשר בך אתפאר" שכן 
הקב"ה רוצה בו שיהא באמת גדול ורם, כראוי 

פשרות להתפאר בו ולהכריז לו, עד שתהא א
עליו במרום "ראו בריה שבראתי בעולמי!". 

  (הג"ר אייזיק שער זצ"ל, לקט שיחות מוסר ח"א עמ' תלד)
- הרגשת הרוממות באמירת במה מדליקין

"וכשאנו מזמרים ב"קבלת שבת" "לכו נרננה" 
ו"לכה דודי" בטעם וברגש, כדי שנרגיש את 

שיך רוממותה של השבת ונתענג עליה, נמ
ונאמר לאחריהם את פרק "במה מדליקין" אשר 
תיקנו הקדמונים לומר בתפילת ליל שבת, וע"י 
לימוד פרק זה נכיר ונרגיש את פרטי ההלכות 
והדינים השומרים אותנו בהכרת רוממות ערכנו 
וערכי היום הקדוש הזה, במחשבה בדיבור 
ובמעשה, והנוסכים בנו רגשות נפלאות של 

הוא אף אתה".  התדמות להקב"ה ב"מה
ומשפעת אור השבת יוקרן עלינו אור יקרות 

ם גם בששת ימי להתדמות לבורא עולמי
  עמ' תלה) שם,(המעשה". 

  
  ערך ע"י מחבר סדרת 

  "עבודת המועדים"
  

כ"ז שאיו ( ך שליט"אאערבהגר"ע אוי דעתכן דאין לחוש ב"ד. ו מ"מ לפי טעמים ה"ל ראהו. עוד לעין טעימת איסורים קכ"ז
   .)"ד סי' לוי( תשובת בית אפרים שםב (סי' צח ס"ק ד) בפת"שועיין עוד  .)מהטעם תליהומכוון ללקק 

 בחלק מהחברות". וחומר זה גליצריןשמים " "לפעמים" תברר דבשפתוים שיש בהם טעם ערבאצל מומחי כשרות אחר הבירור ו
וכיון  .פסל מאכילת כלב שהגליצרין, אלא דמצוי מי מיוצר עם תערובת של איסור ובחלק מהחברות מיוצר ללא תערובת איסור

עם  לקות מ"מ ראויאלא ש יש מקום להתיר האסורה מדרבן, דאיכא כמה צדדים בזה והחשש העיקרי הוא טעימת לשון בלבד
   .הכשר

ועי' דמצוי בהם ששמים "גליצרין" שיש בו שומן מן החי.  ,דמשחת שייים צריכה הכשראות יא)  (ח"ה סי' קכז וההגות תשובותעי' ו[
(ח"א סי'  המח"יועיי"ש דאוסרו שם בתערובת הראוי לאכילה. וכן דעת  ,מיוצר ע"י שומן מן החי ד"גליצרין" (סי' קג ס"ק ע) בדרכ"ת

(שם)  הקה בשםוכן  ,ה"ל צבי ובעל האג"מ ההרד אלא. י"ש באיזה גווא, עימתירו )טז סי'ו ס"ח( י"אצוב. שהוא אסור ב אות יט)
  . התירו המשחת שיים ללא הכשר, כיון שפגום הוא ואין כאן אלא טעימת פה ללא בליעה] (ח"ג פ"ח אות ו) והאור לציון

  -מסקא דדיא-
  שר, ומ"מ המהדר לקות עם הכשר תבוא עליוהעולה לדיא, מותר להשתמש בשפתון למיעת יובש בשפתיים וכדו' אף שאין בו הכ

  ברכה.
   

 לצורך עכו"ם "בורגר עם גביה"מותר לעבוד במקום שמכיים אם ה
האם העובד  ,חם ומיחים עליו גביה קשה המה"בורגר" שיש בו בשר ב "הכתמכירת ו"ביש לדון לעין העובד במסעדה של עכו"ם 

   .לעכו"םהשייך איסור זה תקף אף בב"ח , דהרי בב"ח בישול חייב לאבד פרסתו מחמת איסור
  א. איסור בישול בב"ח 

בשר חיה ועוף, אלא שבשר בהמה בחלב אסורה מה"ת, אבל  דבשר בחלב אסורים בבישול, בהאה ובאכילה, (סי' פז סע' ג) השו"עפסק 
  . עין עכו"ם שבישל לעצמו בב"ח אם אסר בהאה]ל (שם ס"ק יא) בדרכ"ת[ועי' . מותר בבישול ובהאה ואף באכילה איו אסור אלא מדרבן

יו והג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, אבל בשר טהורה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב אואע"פ דאיסור זה 
 בלה איו אלא סעדות אלוהמצוי במ בשר לבדרך כל מ"מ, (שם) שו"עב כמבוארהאה ליכא איסור בישול ולא איסור טהורה, 
 (סי' פז ס"ק ב) והבית הלל (פתיחה ד"ה ולעין חלב)הפמ"ג  , דעתתלוי במח' איסור האה[ו .מה"ת איסור בישול איכא בכה"גווטרפה. 

דודאי המורה  (יו"ד סי' צב) החת"סוהכרעת  ,לא יפסידלהתיר דהסומך במקום הפסד אות א)  (שם מ"רהדגדעת ו לאסור. פוסקים ועוד
. ופ"מ לעין קבלת שכר דמבואר בסימן ת" סע' ד' דאסור לכתחלה אבל אי קמי דידי אתי אי אוסר ,תוכדגמ"ר אין מזיחים או

האה דאסור כמבואר  איסורועוד יש לחוש בבישול בב"ח בקדרה משום איסור רוצה בקיומו של . אפילו להשתכר מאיסורי האה
שהוא רוצה שישאר ויתקיים החמץ בתוכו שאם יטול החמץ  שפירש )ס"ק יא( במ"אלעין חמץ בפסח. ועיי"ש  (סי' ת סע' ז) בשו"ע

ד"ה כט:   ע"ז ( בתוס'וכן הוא  .(ס"ק כד) המ"במהקדירה בעודו ע"ג האור יבקע הכלי אצל האור וא"כ הה מחמץ, ע"כ. וכן הביא 
. אולם באופן שאיו מקבל אחריות על ין בב"חלע (סי' צד ס"ק ו)פת"ש וב  (ח"ד סי' כד) ברדב"ז, קמא ד"ה וכן)-(לאוין קמ הסמ"ג ,והא)

   .]הכלים לית לן בה. ובלאו"ה יש לדון אם יש חשש שמא יפקע הכלי
  ב. שלא בדרך בישול

דהרי אע"פ דבבישול בב"ח איכא איסור תורה מ"מ אין זה אלא  ,הפרסה דוחקמחמת  דב"ד יש מקום לדון להקלמ"מ ראה ו
(סי' פז  ש"ךה דעתאסור מה"ת, אם בכלל דרך בישול ה"צליית" בשר בחלב לעין  ו הפוסקיםקלחו .ע"י משקה וכגון "בדרך" בישול

(סהדרין ד:  והתוס' כל הבשר) (סוף פרק הר"ןאולם מדברי  .דבכלל בישול הואועוד,  מ"ז ס"ק א סד"ה והה) שם( הפמ"ג ,ס"ק ב)שם (הפר"ח  ,ס"ק א)

[והפר"ח שם דחק מאוד  (אות יא) והערוה"ש (ס"ק ג בא"ד מציו) הפרי תואר ,(סס"ק א) החו"דפסקו  וכן ,דצלייה איה דרך בישול מוכח ד"ה דרך)
כת' דמ"מ  (ח"ו רסי' קה) ובשבט הלוי .להקל )(שם אות ג הכה"חמ"מ במקום הפס"מ דעת  ,שקטין לחומראואע"פ . בדברי ראשוים ה"ל]

  .שפיר חזי לאיצטרופי דעת המקילים
ובכה"ג ליכא  ,על הלחם ואות םימיחו שהסירו הבשר מהאשלאחר אלא  ,הגביה עם הבשר ה דהרי אין מערבבים אתו"ד עדיף מי

 , כבראף אחר החתו בכלי אחר איסור בב"חדדבר גוש איכא משום הסובר  המהרש"ל איסור בישול והאה מה"ת לכו"ע. ואף לדעת
(פתיחה לבשר בחלב ד"ה  פמ"גה. וכן פסקו אסור רק מדרבןללא רוטב גביה חמה בבשר חם שגע דגופא ה) סי' מג"ה (פ מהרש"להכתב 

   .)פז 'סי(ר הרע"או (סי' פז ס"ק א) הפת"ש ,והה גע)
תתאה גבר  ןאמרי הבשר החם על הגביהמיח כשליכא איסור בישול דהרי  לפי החת הבשרצות  הגביה םשש והה בכה"ג[

 (ועוד דבכה"ג הקליפה איה אלא חומרא בעלמא להרבה פוסקים). יפהלואסר רק כדי קבישול)  ואיכא רק בליעה ופליטה (ולא
ב אין בזה איסור תורה כמבואר ביש"ש שם ואע"פ דהוי גוש רו מ"מ אוסר כולודתתאה  החם הבשר קודם דהויששם  בכה"גו

 ,פוסקים הוי רק בליעה ופליטה והוי רק דרבןואף לסוברים דאיכא איסור מ"מ לרוב ה ,גושהפוסקים ס"ל דליכא משום איסור ד
. והה אם באותו מקום מבשלים בב"ח ממש אע"פ שהישראל איו מבשל מ"מ איכא משום חשש שמא זה בגליון קי"טכל עי' בו

סי' מ) ( בדברי מלכיאל. ועי' (שם) באמרי ברוך, אלא דחשש זה איו אלא חומרא בעלמא כמבואר (שם ס"ק יח)בש"ך כמבואר  האש יחתה
  ].(ס"ק פו) בדרכ"תהובא 

  ג. לגרום תערובת בב"ח
אין דרכו כל מידי דסע' ב' ד כמבואר בסימן צ"או ,אף ללא בישוללגרום תערובת בב"ח לישראל דאכתי יש לדון דשמא אסור  אלא

דילמא אכיל בלא  חיי' דהרי התם אולם י"ל דב"ד לית לן בה. כגון להיח בשר צון בקערה של איסור צון, אסור לכתחלהבהדחה 
פסק דמותר למלוח או לכבוש בב"ח עבור ש (סי' צא ס"ק ס"ק יז)פר"ת ב ושו"מ .ודאי לא יאכלווהרי ב"ד דהוי בשר איסור  הדחה.

   .(אף בבשר כשרה) לפ"ז יוצא דלגרום תערובת בב"ח לצורך עכו"ם שריו .(סי' צא ס"ק צז) בדרכ"ת ועי'עכו"ם דאין זה דרך בישול. 
ות אהייו כשדעתו להאין לגרום תערובת בב"ח.  'פ"ז סע' ו' דלכתח 'הרמ"א בסיע"פ  (כלל פה ס"ק יט) במחת יעקבדמציו  א[וה
אין זה אפי' אם אמר דאין זה כוות המח"י מ"מ גם לדידיה . ו(על סי' פז ס"ק ג) ברע"א וכן ביאר ע"י שותן לבהמתו, התערובתמ

צ"א, דשאי  'ע"פ הא דמבואר לעיל מסימעיקר הדין רין סאמאי לא אעל המח"י קשות הואין ל. כמבואר שם אלא חומרא בעלמא
  .]דאין התערובת ראויה לאכילת אדם, עיי"ש הא דהמח"י

  ד. להתעסק במאכלים אסורים
אר בסימן למכור דברים טמאים כמבו איסור דאיכא דאע"פ ,אסורים םתעסק בדבריההאם מותר לבשל ולצריך בירור אכתי יהו מ

 ,אין הרווחים שלו אלא של העכו"ם המעסיקוו שאין הבילות שייכות לו כיוןעכ"פ בשעת הדחק  ב"דיש צד להקל  מ"מ קי"ז,
 בדברי חיים. וכן מבואר (שם ס"ק מו) והזבחי צדק ה) ק"(סי' קיז ס "בשיוה וכן פסקודבכה"ג שרי.  (יו"ד סי' א) בעין משפטכמבואר ו

לאסור), קה) -(יו"ד סי' קד והחת"ס(יו"ד סי' כז)  הקול אליהו(ודעת  (תל' סי' ה) ובטטו"ד (ח"א סי' קכו) במהרש"ם ,(או"ח ח"ב סי' כז)
  . דשמא יבוא לאכול איסור "מכשול"משום חשש  מ"מ אכתי ישד אלא

תר להתעסק דמומשמע שאסורים באכילה,  אע"פ בחלב "טמאה"לבשל בשר  להיתר ופסקשבסימן פ"ז  הטשו"עמדברי  ובאמת
   חיי' לתקלה.במאכלות אסורות ולא 

רק שלא ישהו זמן קמח שיש בו תולעים מ (עכו"ם) עבדו ושפחתואת להאכיל דמותר  שכתב (חולין פ"ג סי' קכה) במהרש"לוכן מבואר 
שמא ור לאחר ולא חיי' מצא שמותר להכין איס .(כלל לח אות יא) חכ"אוה (סי' פד ס"ק יז) הש"ך ומרובה שלא יבא לידי תקלה. וכן פסק

חולק דאין לחלק  ס"ק ז) שם( הט"זשהאיסור לזמן מרובה בביתו אסור דדלמא יבוא לידי תקלה. ואע"פ  שלשהותאלא  ,יבוא לאוכלו
שהרי אין  וב"ד לא שייך זה ,ויבוא לאוכלו איסור שיבוא להתערב בהיתרההייו כי חיי' בשהיית  מרובה,בין זמן מועט לזמן 

   .ה בביתו כללהאיסור שוה

 (יו"ד סי' קמח) מהר"י אסאדהשהרי התיר כשזדמן לו בשר טריפה דמותר לבשל ולמכור. והביאו  ס"ק ב) פז י'סר( בית הללב וכן מבואר

(יו"ד ססי'  ובכת"ס לתקלה. 'דחיי טריפה שזדמן כדי למכור לעכו"ם,ראה קצת דאסור לבשל בשר שכתב ד (ססי' קיז) פת"שכה [דלא
  . שאר בצ"ע אם אסור בכה"ג. ולכאורה צ"ע על דבריהם מהראיות ה"ל] )בואד"ה ו עד
שהיה חוי ישראל מוכר בשר  (ד"ה האכילו) רש"י. ופירש "מים הראשוים האכילו בשר חזיר"דאמרו  (קו.)ולין חב מציו גדולה מזוו

הוא  עכו"םלאכול ולא טל ידיו וכסבור זה ש 'י אובא יהוד ,בא בחותו מאכילו בלות וכשעכו"ם ,שחוטה לישראל ומבשל ומאכילם
וכן מוכח [ ולא חיי' לתקלה אפי' באופן קבועמאכלות אסורות עסק בולהת לבשלכ. ומבואר דישראל רשאי ", עוהאכילו בשר חזיר

ראיה  הביאל איןוע"כ  ,השעת השמד הישכתב דהתם  (ססי' קיז) הב"ימדברי אלא דכבר העירו הפוסקים ]. )שם( מהרש"אה מדברי
  .שם להתירמ
התיר למכור דברים מתולעים ואין משום איסור של סחורה בדברים טמאים המבואר בשו"ע בסימן קי"ז  בקו"א) סי' פד( בפר"ח ולםא

כשמתעסק  לתקלה אפי'מבואר דלא חיי' ועוד.  (שם אות לא) המחז"בוכן פסק  כ."כיון שאין מסתחרים בתולעים כ"א באוכל עצמו, ע
 ].ודאי בלהבדיקה משא"כ ב"ד דהוי  ילאוכלו ע" אל אפשררדאף לישהכא קיל טפי [אולם יש לחלק ד .באופן קבוע ורעם האיס

 ושמא יבוא לאכוללאכילה  דהרי הטעם שאסור מה"ת לעשות סחורה בדבר העומד ,דחה דבריו ש"ד ס"ק יח)(שם  פמ"גהאבל באמת 
   ה"ה כאן דיש לחוש לזה, ואף שרואה בו תולעים מ"מ יש לחוש שישכח, ע"כ.וכמבואר ברשב"א המובא בסי' קי"ז,  "כירהמבשעת "

קרא כלל, וע"כ י"ל לא דרשין טעמא דס"ל דפוסקים  ישד ות ח' וכ',בגליובס"ד דהרי כבר הארכו  דברי הפר"ח,אבל יש ליישב 
שאים  במכירת בלות דאין איסור דס"ל ה"ל השיטותאליבא דדס"ל הפר"ח דאין להחמיר ע"פ טעם דשמא יבוא לאכול. וכן י"ל 

דדרשין טעמא דקרא להחמיר וע"כ  )שם( החת"סדעת  באמת אולם[ .םלחוש משום שמא יבוא לאוכל אע"פ דאכתי יששל הישראל, 
ומעתה י"ל דלסוברים דלא סמכין על טעמא דקרא כלל מוכח דלא חיי'  ,שאים של הישראל 'ס"ל דאסור לסחור בבילות אפי

  .]שתלה פלוגתתם בהאם דרשין טעמא דקרא תאומים יו"ד סי' לד)( בשו"ת ארץ צבי שו"רו .םלמוכר בילות של עכו"לתקלה 
הם אפשר דד אלא .(או"ח ח"ב סי' כז) דברי חייםב מבואר וכן .יש להחמירבאופן קבוע מבואר דד (ח"א סי' רח) במהרש"ם לא דשו"רא

לא אפשר דיודו דיש לדון דבחות של עכו"ם אבל בבשר טרפה של עכו"ם ישראל, של החששו לתקלה בבשר טרפה של ישראל בביתו 
דמותר  )דף ט"ו ע"ב וט"ז ע"א(שו"ת ב"א החדשות  בשםגופא הביא  )קכו 'א סי"ח( מהרש"םהשמא יבוא לאוכלו דהרי איו שלו. וכן לחיי' 

בדברי  תמצא. וכן ולא בשל אחרים וכלו רק בשלולאא לגזור שמא יב א שייךלהיות פועל ולהשכיר עגלות להוליך דגים טמאים ול
דדרך העומד  ,דחיי' שמא יבוא לאכול ממו ,יצא לאסור לישראל לבשל לגוי (סי' כז) בקול אליהוו[דלא חשש לתקלה  מג)-(סי' מ מלכיאל

עבדים אים מכיים כלל אולם ב"ד י"ל דלא שייך טעם זה דהרי ה. (סי' קיז ס"ק מז) בזבחי צדק וכן פסק .עמווע"ג התבשיל לט
   .](יו"ד ק' סי' סו) לבושי מרדכיב, ועי' ו, ומ"מ ודאי דהכל לפי העיןשעליהם לחממאלא  ,הבשר אלא הוא מגיע מוכן

 כתב לעיןש(ח"ג סי' רצד)  תשב"ץב ועוד דמכוער הדבר כמבואר ,למעשה יש להחמיר שלא לעסוק בדברים טמאים משום חשש תקלהו
והוהג היתר  ,יש לאדם להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לומ"מ אבל דאין בזה איסור,  "עכו"םהשייך ל"בשר  בביתו מבשלה ישראל

מחמת דוחק הפרסה עד שימצא  לסמוך על המקיליםאלא דב"ד יש  .)אות ו (או"ח סי' קפאבברכ"י  הובאו בזה אין בו רוח טהרה, ע"כ.
  פרסה אחרת.

  -מסקא דדיא-
התעסק בהכת מאכלים אסורים משום חשש תקלה, ועוד משום שמכוער הדבר. ומ"מ מי שפרסתו בכך יש  לו אין ל העולה לדיא,

  מקום לסמוך להקל במקום דוחק הפרסה עד שימצא פרסה אחרת.
  
  


