
 

האם מותר להעלות דגים 
 ובשר על שולחן אחד

ההיא ביניתא דאיטווא בהדי ]עו:[ איתא בפסחים 
בישרא, אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא. 
 מר בר רב אשי אמר אפי' במילחא נמי אסורא משום

דג. דאיטוי  -)ופרש"י בינתא דקשיא לריחא ולדבר אחר. 
בתנור אחד. אסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא  -בהדי בישרא 

  . צרעת( -שיש בו חלב משום דקסבר ריחא מילתא. לדבר אחר  -
ופ"ה וז"ל דג ]חולין תש"נ[ וכתב בהגהות מרדכי 

ובשר להתבשל יחד ולהאכל קשה לריח הפה 
נ"ל הדיוט דמכאן נזהרין באשכנז ולצרעת עכ"ל. ו

ובצרפת לאכול דג ובשר זה אחר זה בלא קנוח. 
ומיהו משמע דאין סכנה כי אם דרך בישול ולהאכל 

 ביחד.
וצריך ליזהר שלא לאכול  -כתב ]יו"ד סי' קט"ז[ ובטור 

בשר ודג ביחד שקשה לצרעת, ויש מחמירין בדבר 
לייחד לדגים כלים לבדן. וא"א הרא"ש היה רגיל 
לרחוץ ידיו בין בשר לדג, והיה שורה פת ביין 

כתב ]סי' קע"ג[ )ובאו"ח ואוכלו בינתיים, כדי לרחוץ פיו. 
וא"א הרא"ש היה רגיל ליטול ידיו בין בשר לדגים  -הטור 

 .דחמירתא סכנתא מאיסורא(
דהא דהקל הרא"ש ]שם ס"ק ה'[ וביאר הפרישה 

י לשרות פתו ביין ולאוכלה בין דג לבשר, אע"ג דגב
בשר וחלב כתב דלא סגי אלא בקינוח והדחה כל 
אחד בפנ"ע, היינו משום דללא חומרת הסכנה לא 
היה צריך נטילה כלל, שהרי בגמ' לא נתבאר 
לאיסורא אלא שנצלו בכלי אחד, אבל כשנצלה כל 
אחד לבדו לא נזכר לאיסור, אולם הרא"ש היה 
מחמיר מכח חומרת הסכנה לעשות קנוח במקצת 

כשאכלן בזה אחר זה, ולכך סגי  והדחה, אפי'
 בהשראת פת ביין.  

כתב דמדברי המרדכי משמע דאין ]שם ס"ק ג'[ ובד"מ 
סכנה בבשר ודגים רק לבשל ביחד ולאכלן, אבל זה 

 אחר זה בלא קינוח לא.
דצריך ]יו"ד סי' קט"ז ס"ב וס"ג[ ולדינא כתב השו"ע 

ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה 
וץ ידיו בין בשר לדג ויאכל פת שרוי לצרעת. וירח

 בנתים כדי לרחוץ פיו.
וכתב שם הרמ"א די"א דאין לחוש לזה רק 
כשמבשלם יחד ואכלן, אבל לאכלן זה אחר זה אין 
לחוש, וכן נוהגין שלא לרחוץ הפה ולא הידים 
ביניהם, ומ"מ יש לאכול דבר ביניהם ולשתות דהוי 

 קינוח והדחה.
כתב דאפשר דבזמן הזה "ק א'[ ]או"ח סי' קע"ג סובמג"א 

אין סכנה כ"כ, דחזינן כמה דברים המוזכרים בגמ' 
שהם סכנה לרוח רעה ושאר דברים והאידנא אינו 
מזיק, דנשתנו הטבעיים, וגם הכל לפי טבע 

. אולם ]שם ס"ק ג'[הארצות. והביא דבריו במשנ"ב 
מדברי הפוסקים מבואר דלא סמכו על דבריו  

)אלא דהביאו דבריו למעשה משום ספק סכנה 
 כצירוף להקל(. 

]דיני נבילה ושחוטה שנמלחו יחד ומדברי האיסור והיתר 

מבואר דההיא דינא איכא בין בבשר  כלל י"ג דין ב'[
בהמה ובין בבשר עוף, שכתב שם לענין דגים 

ולא חיישינן הכא מחמת הציר  -שנמלחו עם עופות 
משום סכנת ד"א, דאין סכנה במליחה יחד, 

מדברי המרדכי פכ"ה בזה הדין גופא של  כדמשמע
דגים ועופות שבמליחה אין בהם משום סכנה. ע"כ. 
הרי דס"ל דעצם הסכנה הויא אף בבשר עוף ולאו 
דוקא בבשר בהמה, אלא דבמליחה ליכא לההיא 

]דיני או"ה שנמלחו יחד כלל כ' דין ט"ו[ )ואף התורת חטאת סכנה. 
 הביא דברי האו"ה(.

 -]לג"ר יעקב יישר זצ"ל ות יעקב וכבר נשאל בזה בשב

לענין שומן אווז שנתערב בתבשיל של ח"ב סי' ק"ד[ 
דגים, אם יש בעופות ודגים חשש סכנה. והשיב 
דודאי ה"ה בשר עוף דהא סתמא קאמרינן בגמ' האי 
בינתא דאטווי בהדי בישרא, וכל הפוסקים ראשונים 
ואחרונים לא הזכירו חילוק בזה, וכן נראה מוכח 

שאין חילוק מדברי המרדכי פכ"ה, והאו"ה  להדיא
כלל י"ג גבי דגים שנמלחו עם עופות, וכ"כ בתו"ח 

 כלל כ' דין ט"ו, ובט"ז ובש"ך סי' ע'.
כתב דמ"ש ]יו"ד סי' קט"ז[ ואף בהגהות יד שאול 

במקור ברוך להאבד"ק ברעסלא בסי' ה' בשם ספר 
אחד שבבשר עוף ליכא סכנה כ"כ עם בדגים, 

לא נזכר מדברי האו"ה כלל י"ג  במחילה מכבודו
וציין דשוב דין ב', הובא בש"ך סי' ע' ס"ק ט"ז ע"ש )

 .מצא כן בשבות יעקב דהשיב כדבריו(
יו"ד סי' כ"ד[  -]לג"ר יהודה עייאש זצ"ל ודלא כבית יהודה 

דכתב לענין רחיצת ידים בין בשר לדגים, דאין 
להחמיר בבשר עוף, כיון דסתם בשר בכל מקום 

בהמה, ואף הפוסקים כתבו בשר סתם, הוא בשר 
משמע דאין ]סי' ע' ס"ק ט"ז[ ואע"ג דמדברי הפר"ח 

חילוק בין בהמה לעופות, מ"מ אין למחות ביד 
]שיורי ברכה יו"ד סי' קי"ו[ )והחיד"א הנוהגים להקל ע"ש. 

הביא דברי הבית יהודה והשבות יעקב, וכתב דמנהגם כדברי 
 (. קט"ז ס"ק כ"ב[]סי' השבות יעקב. וע"ע זבחי צדק 

]כלל ולענין תערובת בשר ודג, כתב האיסור והיתר 

דחתיכת בשר שנפלה ליורה שיש בה דגים כ"ג דין ז'[ 
או איפכא, שיש סכנה לד"א, צריך ס' כנגדו. וכמ"ש 

דדבר שיש בו משום סכנה דינו ]בע"א פ' א"מ[ המרדכי 
כאיסור לבטלו בס', ויותר חמור שאפי' ביבש במינו 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 להנצל מאיסור יחודכדי חדר עצמו בהאם מהני לנעול 
 

 כשאין החדרים צמודים.  ה.חדר פנימי שיש בו יציאה דרך החיצון.  ד.. חשש אונס או פיתוי ג.. האישעל  עיקר הזהרת איסור יחוד הוא ב.גדרו של איסור יחוד. א. 
 כשהיא נועלת חדרה. ט.כשהוא נועל חדרו.  ח.בבית אחד.  חדר מול חדר ז.הפונים לחצר נעולה.  יםתב ו.

 או מפני חשש מכשול( איסור עצמי)איסור יחוד גדרו של א. 
. )מצוה קפח( החינוך וכ"כשדבר זה גורם לגלות ערוה, ע"כ.  משום ,אסור להתייחד עם ערוה מן העריות"ב פ"ב ה"א( ס)ארמב"ם ה כתב

  .סי' כב( ע)אה" השו"ע ן הביאוכ
 )פא:( בקדושיןוכן מוכח מהא דאמרו  גילוי ערוה. חששאלא הוא מפני  ללא טעם דאיסור יחוד אינו איסור עצמי דבריהםמע ממשו

דלא תקיף יצריה עלייהו דאהנו ביה אנשי כנסת הגדולה דלא מגרי ופרש"י  .מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו
אנשי כנסת הגדולה סילקו את היצר הרע הרי הוא איסור מה ד מהני מהצמי איסור ע וההאיסור יחוד אילו , ע"כ. ובקרובתא

 .)סי' כב סס"ק כ( פרישהמה וכן מוכח .פ: ד"ה אמר המאירי( שם) המאירימ וכן משמע. (פא: ד"ה מתיחדשם ) הרא"ש בתוס' וכן תמצאבעצם. 
אמנם דבריו צ"ע וכבר תמה עליו איסור עצמי. נקט באופן פשוט שאיסור יחוד הוא ש )אס"ב פכ"ב הי"ב( באבי עזרי אולם שו"מ

 .ואכמ"ל[ ,בו מכשוללא שייך שמחמת חולשתו לענין זקן "מ פונ] , ודו"ק.ח וי( ס"ק על אבי עזרי שםהגהות ) החזו"א
 האישעל  עיקר הזהרת איסור יחוד הוא ב.

)ח"א ססי' תקפז ד"ה  הרשב"אממוכח  ובאמת כבר אף מחמת האישה.או  עבירה,ידי בוא ליש שש מחמת האישחהיש לעיין האם ו
תמצא וכן  .בית הנשים אות טז() בבינת אדם וכן הוכיח (שם) מאיריהו עם ב' נשים( פ. ד"ה שם)רש"י מוכן נראה  .דהחשש הוא עליו ומעתה(

 .ות על סי' י(דבר הלכה הוספות חדש) בעל הקהלות יעקבכן נקט ו .(אה"ע סי' יח) חק"לוב )סס"ק ט( ט"זב ,אות יב(שם ) בדרישה
 או פיתוי אונסחשש . ג
אבל לדעת החולקים ) מבואר דחיי' לפיתוי ולא לאונס (הסע' שם ) הרמ"אדלפי הראב"ד שפסק כמותו שכתב  (שם) בדרישה עוד עייןו

"כ היכן וע .()שם בעל הקהלות יעקב דחיי' לפיתוי ולאונס. וכן דעת (סי' עג) חו"יהדעת ו .(אונסל דחיי'ס"ל ד על הראב"ד מוכח
אע"ה ) אג"מהוכן פסק . לא לאונסדחיי' לפיתוי ו (שם) בינת אדםה הכרעת אולם מענישים על האונס ליכא יחוד.דליכא חשש פיתוי ו

  .תורת היולדת פי"ד הגה ד() זצ"להגריש"א ולזה נוטה  סי' סה אות יט(ח"ד 
)סי' כב סס"ק ט( ט"ז ה אולם שכת' דחיי' לאונס. דושין פ"ד סי' כד()ק ביש"ש עי'עם עכו"ם  ולענין יחוד ,וכל הנ"ל בענין יחוד עם ישראל]

 ,פיתוידוקא ולא לאונס ל כת' דחיי' (ב ס"קע"ז סי' סו וב סי' להאה"ע ) החזו"או ,כתב דחיי' לזה ולזה)שם(  "אבחכו ,תויילפ 'חייכתב ד
דשוב ליכא חשש אונס  )כלומר חזקה( בריאהואפי' אשה ועכו"ם היכן שהאשה  ,איש עם עכו"ם ואשהיחוד של להתיר  רצהוע"כ 

 . [מבואר דאיכא חשש פיתוי( )אע"ה ז ק' סט ד"ה על דבר ב"יובנאולם  .בצ"עונשאר , מותרת ביחוד
 שיש בו יציאה דרך החיצוןפנימי חדר . ד

מבחוץ חוששין משום  בפנים ונשיםנשים מא, אנשים מבחוץ ונשים מבפנים אין חוששין משום ייחוד" )פא.( בקידושין שנינו הוהנ
הכי ותנא מתניתא  ואמר אביי השתא דאמר .נשים מבחוץ חוששין משום ייחודאנשים מבפנים ובמתניתא תנא איפכא  .חודי

שהחיצונים אין להם דרך  משום חוששין משום ייחודאין  פניםונשים מב חוץנשים מבדא רש"יופ. "איפכא אנא נעביד לחומרא
אבל הפנימים יש להם דרך לחוץ הילכך אנשים בפנים ונשים בחוץ חוששין שמא יצא  ,ד עם הנשיםואיך יתייחד האיש אח ,לפנים

לפנים ולא  'כנס האאנשים בחוץ ונשים בפנים חוששין שמא יש פירו ,ע"כ. ותנא במתניתא איפכא ,מהם ויתייחד עם הנשים 'א
ואם תכנס היא לפנים לא איכפת לן דאשה  ,לפנים אנשים בפנים ונשים בחוץ אין חוששין שמא תכנס היא ,ריוירגישו בו חב

מהן אחריו שהרי דרך הפנימיים על  'מהן יוצא לבין הנשים אין זה ייחוד דמיסתפי שמא יצא א 'ואם א ,מתייחדת עם שני אנשים
לג. שם ) "ןהר ורש"י פירשוכתייחד. להלפרוש ו ושמא יבוא כשעדיין לא פירשועכ"ל רש"י. ומבואר דס"ל דחיי' אף החיצונים, 

  .שם ד"ה נשים() והמאירי ברי"ף(

לצאת ואין  'דהכא יכול א נומוגרע מ 'דרך פתחו לחוץ חשיב כחדר אבכה"ג חיי' ליחוד משום דד א(ס"ק סי' לד  ע"ה)א בחזו"א וביאר
זה לפנים איכא בית במקום ש ' ליחוד היכן דאיכא הרבה נשים, מ"מחייפירש דאע"פ דלא  קו"א(ב)אות ד ו הב"חו. , ע"כחברו משמרו

דוקא אם איכא ב' נשים בבית  'שלרש"י חיי 'כת )אות טו( הדרישהאבל  יחוד. יבוא לידימהאנשים יעבור בהחבא ו 'שאחיי'  מזה
 השני או שהוא עסקו עם הנשים.

יחוד, ע"כ. או איש לבין הנשים אסורין משום י םאשה אחת לבין האנשי פירשה אםכתב דדוקא  )אס"ב פכ"ב ה"ח( הרמב"םאולם 
 רש איכא יחוד. מבואר דס"ל דדוקא כשאחד פו
 )ס"ק יא(ב"ש וה )ס"ק י(. בחלקת מחוקקנוטה לדעת רש"י. וכן פסק  )שם(הגר"א . אולם כהרמב"ם )סע' ו( שו"עטה ופסקלהלכה ו

בכל זה דבשלמא  יןלעיוהנה יש ]נן אפשר לסמוך על הרמב"ם. בבדרעכ"פ ש הכריע )שם אות יח( בינת אדםהו .הביא דברי שניהם
לפי הטור דס"ל  ולםאינה מתייחדת עם אנשים הרבה ניחא, א 'ו שבזה"ז ליכא כשרים וע"כ אשה אלדעת הרמב"ם והשו"ע שנקט

איך פסק כהרמב"ם שאם פירש א' לבין האנשים איכא יחוד. וכן יש  צריך ביאור בחזקת כשריםסתם אנשים  ה"זאף בזש
וכתב שצ"ל דהטור איירי כשידוע שהם  )אות ה(הב"ח וכבר עמד בזה  על דברי השו"ע. להקשות לדעת הרמ"א שלא העיר מידי

 .[פרוצים. אולם הרמב"ם ודעימיה איירי אפ' בסתם אנשים
 כשאין החדרים צמודים. ה

ח פנימי וחיצון שניהם יש להם פתהאם שם ד בחזו"א וכמ"ש ,אבל בלא"ה ליכא חששא ,לחצר נפרד אלא דכ"ז כשאין לכל א' פתח
ואין זה  ,בפשוטו נראה דנשים בחדר זה ואנשים בחדר זה ויש לכל אחד דרך מותרדחשיב יחוד, אינו לחצר וגם יש פתח ביניהן 

)ח"א  קובץ תשובותה וכן פסקו. ע"כ ,בכלל מה שאמר אביי אנן נעביד לחומרא, וא"כ אף באיש אחד בזה ואשה אחת בשני מותר
  .פ"ח אות א ד"ה וכמו"כ(ספ"ז ו' מ )ח"ו סי הצי"או סי' פב ד"ה ואנא לא(

 בתים הפונים לחצר נעולה. ו
והאיש בחדרו הפתוחים לחצר שהדלת שלה נעול, כתב דאם איכא שני חדרים זה כנגד זה ש (ונש"א שם )כלל קכו אות ז "אחכב יןיויעו

)ח"א סי'  בהקובץ תשובותיאו . והבדלרש"י אסור ולרמב"ם מותר דרש"י והרמב"ם, פלוגתאוהאשה בחדר שכנגדו נראה דתליא ב
 .)לדעת הרמב"ם( ומשמע דאפי' בבית אחד שרי בכה"ג .פב ד"ה ואנא(

אבל באחד ואחת  ,היכן דאיכא רביםהיינו  ,שא' יפרוש שלא חייד דס"להרמב"ם דאפשר דאף  כת' ד( ס"ק)יו"ד סי' צא  חזו"אה אולם
יש שלכל א' אבל בגוונא  ,כהאי דהש"ס הנ"ל ם והיא בחדר בחוץהוא בפניכששם מיירי אלא ד .ונשאר בצ"ע, חיי'אפשר דיודה ד

  י"ל דשרי.שם יציאה בפנ"ע כהא דהחכ"א 
 . חדר מול חדר בבית אחדז
 ם, אבל חדרים נפרדים בדירה א' הפתוחים לפרוזדור שבה י"ל דחמיר טפיתדכ"ז בחדרים נפרדים הפונים לחצר המפריד נראהו

שהדרך שבני הבית נכנסים לחדרים לא חיי'  במקום אולםשנקט בפשיטות להחמיר בזה )ות ז( סי' יא א) בדבר הלכה שו"ר. ואסור
  .הורה להחמיר בכה"גש החזו"אמהביא עובדא ש הוספות חדשות לסי' יא סע' א ד"ה וזו() ליחוד(. ועיי"ש

שלנו אם דלת הבנין נעולה מעתה דירות שכל א' יש לה יציאה משלה לחדר מדרגות ומשם יוצאים לרה"ר כמו שמצוי בבנינים 
ונשאר אשה א' בדירה א' ואיש א' בדירה אחרת יש משום איסור יחוד ואם יש שתי נשים באותו בית ליכא משום יחוד )לפי 

רתו ליכא חשש דינכנס כל אחד ל כוהול משותף שדרבבנין שיש כתב ש אע"ה סי' סה אות יט() באג"מ ומ"מ עי'הכרעת החכ"א הנ"ל(. 
אות אות י ושם ז פ"מ  'ו סיח") בצי"א. ועי' עוד נמצאים בחוץ כשדופק על פתחהה אנשיםירגישו צון משום דמירתת שמא של פנימי וחי
 .)ח"ט סי' קמב אות ב( במנחת יצחקו א ד"ה ולפענ"ד(

 נועל חדרוהוא כש. ח
אם נמצאים דן דש)ח"ד ססי' קב(  אלבדברי מלכיעי' יש לדון להנצל מאיסור יחוד סכל כגון דהא ע"י נעילת הבית או החדר, דמ"מ ו

כמו שמצינו לגבי בשר וחלב ביו"ד סי' פ"ט ועוד  ,אם הוא נועל חדרו אפשר דמהני מדין היכר ,נפרדים יםבאותו בית בחדר
 במאירי כבר כתבסברא כזו באמת כעין ו אולם סיים דסברא זו צריכה בירור כי הוא דבר חדש שלא מצינו בפוסקים. ,מקומות

אולם יש  ."אם יש ביניהם קנים או שאר דברים שא"א לעבור מזה אלא בהיימת קול מותרשהרי כתב בסוגיין " שם ד"ה נשים()קדושין 
  .וישמרו לדחות דמיירי היכן דאיכא רבים ואם ישמעו הקול ידעו

 הצי"אוכן דעת  .פא.()קידושין והביא ראיה לדבר מש"ס  .שתפס כסברת הדברי מלכיאל להלכה סי' צב( ע)אה" חיים שלמתב שו"ר
נעל הדלת. ילא מועיל שק דפסש )סי' כב( בערך שי עי'ומוכרח.  הדבראין אלא דשבסמוך נמי משמע דמהני  ומהמ"ב .פ"ח אות ה( שם)
 בסמוך. ועיין .החזו"א פע" (ססי' יד הגה כב) בדבר הלכה כן פסקו

 נועלת חדרההיא כש. ט
עיקר החשש  כי ,מהנייש מקום לדון ד ,היכן שהאשה נועלתאולם  ,עלהכר אתינן חדרו דמשום הי ביתו או כשהוא נועל דכ"זאלא 

משמע  בהא דפנימי וחיצון הנ"לוהפוסקים  רש"ימכמו"כ ו. וכמבואר לעיליבוא לידי הרגל ש דחיי' עליו באיסור יחוד הוא
  .((שם) בדברי מלכיאל דקדקוכן ) ולא האשה יבוא להתייחד "האיש"ש דחוששין

ט(  אות) בשער הציון שם וכתב ,אוחזתו ליליתבחדרו אמרו חז"ל הישן יחידי בלילה שהביא הא ד )סי' רלט ס"ק ט( מ"בב וובאמת מצינ
והעולם נוהגים להקל, ונ"ל אף  ,דלפ"ז הישן בחדרו יחידי אף שבבית יש אנשים צריך ליזהר שלא יהיה נעול רק פתוח לבית

יסור יחוד לא יפתחנו ולא יגיע לו שום ריעותא כי שומר מצוה לא ידע דבר רע, להמחמירים אם בבית יש אשה לבד ועי"ז יהיה א
מת המ"ב י]ובאמת מסתהיכן שהיא נועלת. דוקא כתב דמהני  (שם) בערך שיוומבואר דס"ל דמהני נעילת דלת להציל מיחוד.  ע"כ.

 . [ב דהמ"ב לא נחית לפרט דיני יחודכת )ח"א סי' פב ד"ה גם נראה לי( בקובץ תשובותש וא נועל. אלאהמשמע דמהני אף כש
)סי'  בדבר הלכה מ"מ ,צ"עונשאר ב ,דאם נימא דהחשש הוא עליו אם היא תנעול י"ל דמנהי כתב בזה)סי' לד ס"ק ב(  חזו"אהש ואע"פ

 שם)עוד  עיי"שו] .אבל לא בגויה(באשה פרוצה מהני,  ')ועיי"ש דאפי הביא שלמעשה החזו"א הורה להתיר (וססי' יד הגה כבשם  ובהוספות חדשות יא אות ו
רך לצאת צנאם ה"כ משותף, ב' בתים שכל א' משמש כדירה בפנ"ע אלא שיש להם בידבשם החזו"א  פר(יח ד"ה וכן ס סוף הגה

ובשבט ברורים. אינן כיון שפרטי העובדא  דצ"ע בדבר )בדבר הלכה( ', ומ"מ כתלפרוזדור לאיזה צורך מותר אלא שימהר לעשותו
וע"כ  .תויי' היא נועלת כי חיישינן לפיאוסר אפ )אע"ה ח"ד סי' סד אות יט( האג"מש אלא .[נטה להחמיר בכה"ג ה סי' רב()ח" הלוי

 . )ח"ה סי' קכ וח"ב סי' קיא אות ז( שבט הלויב וכן פסק א.צדדים אחרים להתיר ללאלמעשה אין להקל בדבר 

 'ד| ה'תשע' בלק| פר'   קפ"טגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

. ע"כ. ומשמע דבס' פשיטא ליה דמתבטל, ולא צריך ס'
 אתא אלא לארויי דס' עכ"פ בעינן.

כתב לתמוה על ]יו"ד סי' קט"ז ס"ק ב'[ אולם הדרכי משה 
דבריו דהא חיישינן לגלוי אפי' במ' סאה מים, וא"א 

 שלא יהא שם שישים.
וכתב עוד דכ"כ במהרי"ל ]שם ס"ק ב'[ והביא דבריו בט"ז 

דשלפוחית מדג נפלה לקדירת מ' תקכ"ו[ ]הל' איסור והיתר ע
בשר ונתבשלה שם, ואסר מהר"י סג"ל הכל משום 
סכנה, עכ"ל. ומשמע דלא מהני שישים, דחמירא 

 סכנתא מאיסורא.
כתב דל"ק מידי ממים ]שם בנקודות הכסף[ אלא דהש"ך 

גלויים, דשאני זיהרא דנחש דמקלי קלי טובא, וגם 
ראה דלא במהרי"ל י"ל דלא היה שישים. וכן נ

מחמירינן בסכנתא טפי מבאיסורא אלא בספקא אבל 
היא דאיכא ס' דמתבטל, לא מסתבר כלל לחלק בין 

]שער נ"ד איסור לסכנה. וכ"כ בספר פני יצחק אפי רברבי 

דדבר שיש בו סכנה כגון דגים ובשר בין לח בין דין ה'[ 
 יבש מתבטל בס'.

 דתערובת דג ובשר]ס"ק ד'[ וכן העלה לדינא בפר"ח 
דכתב דאיכא נפ"ק למעשה בין טעם ]שם[ )ועיין במחה"ש בטלה בס' 

הש"ך לטעם הפר"ח, בתערובת דגים ובשר שנפלה לקדרה אחרת ויש 

. וכן נקטו (]שם[ס' לבטלה. וע"ע בזה בהגהות תפארת למשה 
]לג"ר יהודה עייאש , והיד יהודה ]יו"ד שם[החכמת שלמה 

א ס' כתב היד יהודה אזלינן )אולם בספק אי איכיו"ד סי' כ"ה[ -זצ"ל 
. וכ"כ החכמת אדם לחומרא דהוי ספיקא דאורייתא ולחומרא(

 . ]שער או"ה כלל ס"ח ס"א[
ומ"מ לענין תערובת יבש ביבש דכתב המרדכי ואחריו 

]יו"ד שם[ הש"ך להקל בס', כתב בהגהות יבין דעת 

דהדבר צ"ע, דביבש אפ' בס' יש לאסור, דוקא בלח 
ל טעמו. וכן העיר בהגהות לקוטי יתבטל בס' כיון שבט

דצ"ע למה יועיל ס' ביבש, מאחר ]שם[ חבר בן חיים 
שהדבר המסוכן עומד בעצמו, ובפקוח נפש לא אזלינן 

כתב לדייק ]סי' קט"ז ס"ק כ"ד[ בתר הרוב. וכן בזבחי צדק 
מדברי הפר"ח דביבש ביבש אינה בטלה בס', ושכן 

 עיקר.         
דאפי' בשר ]יו"ד ריש סי' פ"ח[ נו והנה לענין בשר וחלב שני

חיה ועוף אסור להעלותו על השולחן שאוכל עליו 
גבינה, שלא יבא לאוכלם יחד )והיינו בשני בנ"א 
המכירים זה את זה אפי' הם מקפידים זה על זה. אבל 
אכסנאים שאין מכירים זה את זה מותר. ואפי' מכירים 

נמי אם עשו שום היכר שרי(. ויל"ע בבשר ודגים אי 
איכא לההיא איסורא )ובעינן היכר(, דלכאו' י"ל דכ"ש 
הוא דחמירא סכנתא מאיסורא, ועכ"פ כאיסורא מיהא 

 להוי.
]אהע"ז סי' י"ג[ איברא דמצינו היתר בזה בדברי הנו"ב 

גם מ"ש שלא מצינו שבמקום  -וז"ל בתוך דבריו שם 
חשש סכנה גזרו הא אטו הא, דבריו תמוהים דודאי 

איסורא. ומ"ש שלא גזרו בבשר ודגים חמירא סכנתא מ
העלאה אטו אכילה, שאני התם שהסכנה היא לאוכל 
 עצמו, ומתוך שחמירא סכנתא  יזהר בעצמו שלא יאכל.

הביא דהרב שם חדש ]או"ח סי' קע"ג[ וכן בפתח הדביר 
נסתפק בזה, וצידד להקל, והביא טעם בדבר להקל בו 

אחר זה  יותר מבשר וחלב, כיון שיש היתר לאוכלם זה
ברחיצה וקינוח הפה, משא"כ בשר וחלב, ולא גזרינן 
שמא יבא לאוכלם בלא קנוח והדחה. וכתב דהוכחותיו 
מספיקות להתיר, ואיכא למימר דלרוב פשיטתו לא 

 כתבוהו הפוסקים.   
דאף דהרב שם חדש ]סי' קט"ז ס"ק כ"ה[ וכ"כ הזבחי צדק 

ו עדיין מסתפק בזה, מ"מ כיון שכל הפוסקים לא זכר
 מזה ודאי דלא בעי הפסק להכירא.

דדבר פשוט הוא שאין ]ח"ו סי' קי"א[ וכ"כ בשבט הלוי 
בשם ספק קהל יהודה ]ס"ק י"ג[ לחוש למש"כ בד"ת 

שאסור להעלות דגים עם בשר בשולחן אחד, וכן הקלו 
בזה כל הדורות. אבל נהוג הוא שלא מן הדין להביאם 

     זא"ז בדרך חומרא.
 

 פ. שליט"א[ ]נכתב ע"י הרב ש.
 

 
 פניני מוסר

 סדר ליל שבת )ז( -עניני שבת קדש 

 באמת צריכה ואיך" - צורת רוממות סעודות שבת

 שהקידוש ,ברורה בידיעה לדעת -, השבת סעודת להיראות

, ויראה ואימה כוונה שצריך, כיפור יום של מוסף כמו הוא

, תוקף ונתנה כמו הן והזמירות, גדול" שטייגין"בו  ויש

, כיפור יום ערב של הסעודה מפסקת כמו היא והסעודה

, לנפש ותועלת עצומה רבה וקדושה גדולה מצוה בה שיש

 דרך על וכן, פנים עבודת בשעת גדול כהן כמו עצמו והוא

 משונות תנועות לזה ךצרי ואין, ישראל מנהגי זה כל

 לכל פנים והארת שמחה מתוך הכל אלא ,משונים ומעשים

 עבודה של שעות השבת יהיו סעודות כל ואז, כיתו בני

, השנה מעלת כל את קובעים הנוראים שהימים וכמו, ועליה

הבאים  הימים לכל גדולה ברכה תביא קודש השבת כן

 שבת מלכתא עמ' פז() ".לשלום לקראתו
 חבר סדרת "עבודת המועדים"נערך ע"י מ
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 -מסקנא דדינא-
יש  ,ו יציאה דרך חדר שנמצאת שם אשה )ואין לכל א' יציאה אחרת חוץ ממנה(איש הנמצא בחדר שיש בא' העולה לדינא 

 אחרוהאיש בחדרו והאשה בחדר הפתוחים לחצר שהדלת שלה נעול, שני חדרים זה כנגד זה ב וכן הדיןב' משום איסור יחוד. 
יחוד  סוריאיש בהם משום  ביתנפרדים תוך חדרים ג'  משום יחוד. יותר מאשה אחת איןאולם אם יש שם  .שיש משום יחוד

האיסור. מלהנצל ומ"מ בשעת הדחק גדול מהני שהאשה תנעל הדלת עם מפתח  .אף כששתי נשים או יותר נמצאות בא' מהם
  ש להיזהר בדבר. יו עשו בתוכם יחידה להשכרהשמחולקים או בבתים  יםדרמצוי בבנייני משכל זה ו
 

 וריהכשל כיצד יש ,מנגל שצלו בשר מהכשר מפוקפק
 

 הכשרת כלי שבלע ע"י האורא. 
ללא משקה ובלע דבר איסור, הכשרו  האורוע"כ דבר שתשמישו ע"י . הכשרןכך כפי תשמישן לים שנשתמש בהם בחמין, כ

 שנבלעכאף ד מ"ז ס"ק ח( שם) בפמ"ג 'וכת. )סי' תנא סע' ד( בשו"עממנו כמבואר הוא עד שיהיו ניצוצות ניתזין ב"ליבון חמור", ו
]ועי' בגליון קפ"ח לענין מחבת שבלע בשר  .חייב ליבון חמורחשיב כנבלע ללא משקה והוא מועט מוהל הואיל וקצת ע"י  הבשר

 .ותוך מעל"ע בלע חלב האם מועיל לה הגעלה[
 כשהכלי עלול להתקלקל ע"י ליבוןב. 

חכמים דיחוס על הכלי ולא כי חששו  ,א"א להכשירו בים לעשות,שמחוי הכשרדכלי המתקלקל ע"י  )ל:( בפסחיםוהנה מבואר 
  .(סע' וסע' א ו סי' תנא) בשו"ע. וכן נפסק יכשירנו כדבעי

 במגן האלף פסק  דוקא כשהכלי עלול להתקלקל קלקול גדול. וכןכל זה שכתב ד )ססי' תנב מ"ז קיצור דיני הגעלה( בפמ"גאלא דעי' 
במהר"ם  תקלקל ציפוי הכלי בכלל הפסד מועט הוא. וכ"כאם יו ועיי"ש דאפיל) קיג( יו"ד ססי') בחת"ס מבוארוכן  )סי' תנא ס"ק ג(.

ד"ה  )סי' תנא ס"ק ג מגן לאלףבועי'  לענין מי שאומר שאינו חס על הכלי. יד( -)ח"ג סי' סז אות יג במנחת יצחקועי' ]. (. והכל לפי הענין)יו"ד ססי' קמ ד"ה ועוד יש לישב( שיק

 [.האם האי חששא דחייס הוא לכו"ע (אות ד )ח"ד סי' ו בצי"א ועי' עוד .(עפי"ז

 כלי שעשוי להתקלקל ועבר ולבנוג. 
, בדבר איסור שגזרו מצינו לא כי ,להו דמהני אפשר דבדיעבד )פסחים ל: ד"ה ליעבד( בריטב"א כתב ,ומ"מ אם עבר והכשיר כדין

נקטו  )חולין עמ' קצב( והרא"ה "ה קדרות(ד )פסחים ל. מאיריה ,)מטות סי' קלז( השאילתותולמעשה דיעבד.  אפילו אסר ל"ז א"והרשב
, איסורין בשאר במזיד יומו בן שאינו בכלי בישלא דהוה מידי ,אסור במזיד אם עשהד הכריע )סי' תנא מ"ז ס"ק ב( פמ"גוה. לקולא
עת הפמ"ג, ד הביא )סי' תנא אות כו( בכה"חו. דבדיעבד עלה לו הכשרו כתב )סי' תנא אות כ( והערוה"ש דשרי, ע"כ. ל"י ובשוגג

  .והכריע דמ"מ במקום הפסד מרובה גם במזיד יש להקל
 האם איכא אופן אחר להכשירם. , וכמו שמצוי בכלים שלנו ל ידו,החייבים ליבון חמור ומתקלקלים עכלים בומעתה יש לדון 

 ליבון קל במקום ליבון חמורד. 
 .פודין ואסכלאות מלבנן באור עד שתנשר קליפתןיון שהאור כג ע"ידברים שנשתמש בהן דכתב ( ג"ז ה"פי )מא"אהרמב"ם  והנה

ו ניצוצות ניתזין ממנו סגי ישאם מלבנו עד שאם ישים עליו קש יה ה"ר אביגדור כ"ץבשם )מא"א פי"ז אות ה(  ההגהות מיי'וכתב 
עד שיהו ואם היה צריך ללבנה  ,דאל"כ אותו טרפ"א שאופין תחתיו פשטיד"א ומלבנין אותה לאפות אח"כ פלדון ,בהכי

לענין כלי חמץ )ולדידיה מעיקר הדין חמץ מקרי  )סי' תנא סע' ד( ברמ"א. וכן פסק ע"כ ,ניצוצות ניתזין היה מתקלקל לגמרי
)סי'  י"שועי  .או רק מפליטו כתב דצ"ע אם ליבון קל שורף הבעיןש )סי' תנא מ"ז ס"ק ח( בפמ"ג]ועי' מהני במקום ליבון חמור. ' . ומשמע 'דליבון קלאיסורא בלע(

 שהכי קיי"ל, וע"כ אין להכשיר כלי ע"י ליבון קל אם הוא בן יומו[. )אשרי האיש פסח פנ"ג אות כז( זצ"להגריש"א שמפליט את הטעם ואינו שורפו. ודעת  מסיקש ד( תנב מ"ז ס"ק
תלבן כל ם הכלי עד שמדהרי 'ליבון קל' פירושו לחמ ,יש מוצא להכשיר כלים אלו המתקלקלים ע"י ליבון חמור ,ואם נימא הכי

 והגר"ז)שם ס"ק כז( מ"א ה ,)סי' תנא ס"ק ח( ט"זהולפי ). )סי' תנא סע' ד(הרמ"א ו הנ"ל ההגהות כמ"ש כך שקש נשרף עליו מבחוץ
אלא סתם  א דעה זוילא הב המ"בשאלא . על סע' ד(שם ) ברע"אסגי אם יסל"ב מצד השני. והביא דבריהם  )אותיות י, לז(

)תנ'  במנחת שלמה עכ"פבלע מכלי שני. ו כשהכליאלא בכה"ג עיל ולא מכתב ד )סי' תנא א"א ס"ק כז וססי' תנב מ"ז( בפמ"גו. כהרמ"א
 . (המקילים בזה צירף דעת המ"א סי' נא(
לא נאמרו אלא להכשיר התירא בלע דסגי  ההגהות מיי' דדברי )ס"ק ל( והמ"ב )ס"ק יא(המ"א )ס"ק ח(, הט"ז  כבר כתבו מיהו

)ואע"פ דנקטינן דחמץ מקרי איסורא בלע,  אבל לעולם איסור שנבלע ע"י האור צריך ליבון חמור מהני נמי ליבון קל,ד בהגעלה
דליבון קל מהני  מ"אמשמעות הראע"פ דכתב ד)סי' תסא א"א ס"ק א(  והפמ"ג. מ"מ בצירוף עוד צדדין מקילינן כמבואר במ"ב שם(

  .הני, ע"כמ לדינא ודאי לא מ"מ ,במקום לבון חמורדיעבד ב
 להגעיל הכלי בחומר פוגם. ה
שיצא לחדש דמהני להגעיל )סי' צה ס"ק ד(  הפלתי ליבון חמור. וזה ע"פהכלי ללא צורך במצינו אופן אחר להכשיר מ"מ אכתי ו

הבלוע בתוכו, ואח"כ יכול לצלות בו, כי אף דיצא טעם הבלוע, הא הוא פגום  יפגם עי"זכלי החייב ליבון חמור במי אפר, ו
 שקיבל אף שרי ותם טעם לפגםנ מהני בכה"ג כי התורה דמן אלא דכתב דכוונתו ,)ש"ד ס"ק כא( הפמ"גמעיקרא, ע"כ. והביאו 

אלא  ןשאינו בן יומו ואינו נות וכשאר כלים שגזרו חז"ל דאם נטרף אפילו עתה הוא ,אסור ומ"מ מדרבנן ,מושבח טעם תחילה
 . טעם לפגם מ"מ אסור להשתמש בו גזרה שמא ישתמש בעודו בן יומו

 רק בא הפגםכש דוקאגזרו דהרי חז"ל , מותר מדרבנן אף בכה"גד , וכתבעל הפמ"ג שם דחה דברי הפמ"ג בהגהות רע"אאולם 
ועי' בלשון החזו"א  מותר. מדרבנן גם, פגום י"ב ודאפיל אפר י"ע פ"בנטל הכא אבל, י"ב אטו שייך בזהד י"ב אינו מחמת

 שבסמוך.
דחה דברי הפלתי דאין זה כלום דודאי הטעם שיצא ונבלע באפר נפגם אבל דבר הבלוע בדופני  )סי' צה ס"ק יג(החו"ד אלא דמ"מ 

לע כלום מהבשול של ה ודאי דלא נפגם מהאפר שמבשלין בתוכו דהא לא ידעינן כמה בלע ואימר לא בלהכלי שלא נפלט ע"י הגע
בעינן ליבון ]ועי' בגליון קפ"ח שבארנו דלכאורה ס"ל להחו"ד דהבלוע ע"י האור נבלע בעומק טפי וע"כ  אפר ולא נפגם כלל, ע"כ.

 .א"א להכשיר ע"י הגעלה הפוגמת, עיי"ש עוד[חמור ו
ירה הבלועה איסור וע"י זה נפסל הבלוע אם נתנו דבר מר בקד תדבאמכתב )או"ח סי' קכב ס"ק ו ויו"ד סי' כג ס"ק א(  והחזו"א

שתקבע שאין לנו הלכה  ,יש לחוש שהבלוע לא נפגםדמאכילת אדם הותרה הקדירה מה"ת, אלא שא"א להכשיר הקדירה בכך 
 במקום ליבון חמור.עליו  ךאין לסמווומעתה יש לדחות נמי הכשר זה , ע"כ. באיזה צורה לעשות הכשר זה

 פולטו בליבוןך כבולעו כו. 
 נהגו א"פל שקורין שכתב דהרחת (סי' מח י:) בו הכל הכלי ללא ליבון חמור וזה ע"פ דברי להקל להכשיר בנ"ד יש לדוןעוד אלא ד

 .פולטו" כך ד"כבולעו בזה שדי הרבה התנור בתוך ויחממנה יפה הרבה ימרקנה שאם לומר ואפשר חדשה לקנות או להגעילה
)ע"ז עה:  ברש"יוכן משמע  החום שהאיסור נבלע. פולטו וסגי בדרגת ,ינן כבולעו כךומבואר דס"ל דאיסור שנבלע ע"י האור אמר

ולפי"ז  .)סי' תנא ס"ק כז( המ"ב נראה מלשון. וכן )ח"ב סי' קיט ד"ה עיין במחצה"ש( בערוגת הבושם וכ"כ מסברא(. כל דבר אשר יבא באש
  על גחלים דכבולעו כך פולטו. כלי שבלע ע"י האור וכגון שהיה על גחלים סגי להכשירו ע"י נתינה

 אין הפת את בו שרודין העץשכת' מבואר דלא כהכל בו שהרי דלכאורה  .(קל ג"הכ פ"ה קושטא' )דפו מיימוניות בהגהות עי' אולם
 להחמיר ישד (ד אות רכז' עמ רכב' סי) ק"סמה ע"פ (קל' סי א"ח) הדשן בתרומת "כוכ האור. ידי על שתשמישו בהגעלה תקנה לו

האור.  ידי על תשמישו חשיב העץ דאותו כך אחר להגעיל וגם אומנות בכלי לקלפו המרדה עץ למצה מחמץ להכשיר אשל
, דהרי בולעת אין מועיל לה הגעלה וצריך לקנות חדשהשפאל"א  )שם סע' יט( בשו"ע . וכן פסק)סי' תנא( הב"יוהובאו דבריהם 

. ולכאורה צ"ע דאמאי לא סגי ללבנה א"א דהא של עץ היאד (ס"ק קי)"ב המ וביאר ליבון. כהטעם חמץ דאיסורא בלע הוא וצרי
)שם סוף  החק יעקבוכן נקט . דלא אמרינן כבולעו כך פולטו בליבון. ודלא כהכל בו הנ"ל ע"כבליבון בדרגת החום שבלעה. אלא 

דלא  כ( ק"ס "א ס"ק ל ויו"ד סי' קח ש"ד)סי' תנא א בפמ"ג"כ דלא קיי"ל כדברי הכל בו, אלא דעכ"פ צירף דבריו להלכה. וכ ד(נאות 
 [.)שם א"א ס"ק ב( ובפמ"ג )סי' תסא על המ"א ס"ק א( בדגמ"ר]ועי'  .בליבון אמרינן כבולעו כך פולטו

בזמן השימוש  באופן שלא היו ניצוצות ניתזין ממנו שכלי שתשמישו ע"י האור אף סי' ס ד"ה ולכן ניחא(ח"א  )יו"ד  האג"מ כתבוכן 
ה ולא לעתשמישן שבלעו כך פולטין אלא בהג דלא נמצא הדין דכדרך ,ממנו ניתזיןניצוצות ו יצריך ליבון שיהכשירו לה כדי ,בו

עכ"פ צירף דעת )ח"ג סי' סז אות י וח"י סי' ע אות א(  י"והמנח ועיי"ש שדחה משמעות המ"ב הנ"ל.בנשתמש ע"י האור שצריך ליבון. 
תיקון למרדה משום דעכ"פ בעינן שיהיה ליבון קל שהקש נשרף, וגם כשיעור הזה )ועיי"ש שרצה לדחות דשמא אין , המקילין

  א"א בשל עץ(.
 להפסיק ע"י רשת כשרהז. 

מ"מ יש לדון האם במקום הדחק וכגון שזקוק לצלות  והנה אע"פ דלמעשה אין לסמוך על הכשר אחר היכן דבעינן ליבון חמור,
סי' יו"ד ) להרמ"א כדבעי. האם מהני להניח כלי מפסיק ולצלות עליו. והנה מצינועל מנגל שאינו יודע בבירור אם צלו בשר כשר 

י טעם רחרת שהבשר מונח עליו אין לחוש דהדטעם אינו עובר מכלי לכלי ללא רוטב, וא"כ ע"י הפסק רשת א שפסק צב סע' ז(
 ללא רוטב. הבשר הבלוע ברשת אינה עובר

י ללא רוטב, היינו בדיעבד, אבל לכתחלה ס"ל דיש לחוש דהטעם עובר מכלי ואע"פ שהרמ"א פסק דטעם אינו עובר מכלי לכל
 באג"מ)ועי'  חשיבאכדיעבד  שעת הדחקמ"מ  (,)יו"ד ססי' נד( בכת"ס וכ"כ. (וסי' תנא ס"ק כח )סי' צז סס"ק ג ט"זב לכלי, )וכן מבואר

(. ואף ועי' בזה בגליון קל"ג לא הביא חומרא זו,. וכן נראה דעת השו"ע שבדעת הרמ"א דאף לכתחלה שרידס"ל  ח"ג סי' י( )יו"ד
 )סי' צב ביאורים ס"ק כ( החו"דועוד דדעת  ,אם נחוש דהבשר יטפטף שומן ויכנס בין שתי הרשתות, מ"מ י"ל דתיכף הוא נשרף

יעשה ליבון א דמילתומ"מ לרווחא . חולק עליו[ )סי' צב ארוך ס"ק נו( יד יהודההש אלא] מהני להעביר מכלי לכלידקצת רוטב לא 
 וכמ"ש ,. ועי"ז א"צ לחוש נמי על הבעין הטוח ע"פ הכלידהרי יש סוברים דבהכי סגי להכשיר הכלי כנ"ל קל )לרשת האסורה(

 , ע"כ.סק מעט הבעין נשרףע"י היד (מ"ז ס"ק דסי' צז ) בפמ"ג

 -מסקנא דדינא-
 דרגת חום פחותהבעלו במים פגומים. ואף אם בלע ע"י האש צריך ליבון חמור ולא מהני להגי שבלע איסורכלי מעתה יוצא ד

ומ"מ בכלים שלנו לא שייך להגיע לניצוצות ), בליבון לא אמרינן כבולעו כך פולטוד ,ממנויהיו ניצוצות ניתזין שון חמור עד ביצריכה ל
הוא  אםע"כ ו. (מעלות סגי 273-מהני להו ליבון חמור, ובדעכ"פ  האג"מבעל  בשם )עמ' תמה( הגעלת כליםובספר  )פפויפר סי' כז( בשו"ת בית אביועי'  ,ניתזין

 בשר כשר כדבעיבו מנגל שאינו יודע בבירור אם צלו להשתמש בזקק נ ואם  .ין לו תקנהא הליבוןע"י להתקלקל  כלי שעלול
 ה הכשרצריכהפסיק בין האוכל לרשת ניח רשת או דבר אחר להיש לה )ואין באפשרותו להשיג רשת חדשה המתאימה למנגל(,

  (.ליבון קל ע"י הדלקת האשהרשת הצריכה הכשר ילתא ילבן )ומ"מ לרווחא דמ


