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חברי ועדת מהדרין

יו"ר ועדת מהדרין. תלמידם המובהק של הגאון הגדול רבי שלמה  הגאון הרב מרדכי גרוס, 
זלמן אויערבך זצ"ל, ויבל"ט הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א. נמנה על באי ביתו הקרובים 
של הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. יצק מים על ידי ראש ישיבת פונוביז', בעל "אבי העזרי", 
על  פרושה  מצודתו  והכשרות.  המזון  תעשיית  בתחום  הלכתית  כסמכות  מקובל  זצ"ל.  שך  הגרא"מ 
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 ובהם: פרדס 
שחיטת  ומציאה(,  אבידה  )הל'  האבידה  משפט  העכו"ם(,  חוקות  )הל'  שלמה  כרם  יו"ד(,  )על  שמחה 
חו"ל הל' שוחטים, בודקים ומשגיחים, אום אני חומה, ב חלקים, ועוד חיבורים ומאמרים רבים בענייני 
הלכה, סוגיות הש"ס, מנהגים, אגדה, דברי השקפה ודרוש. פעיל ומעורב מאוד בכל הליכי הייצור וסדרי 

הכשרות המהודרת במחלבות תנובה. מכהן כיו"ר ועדת מהדרין מאז ייסודה.  

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

ותערובות. חבר בועדת מהדרין מאז יסודה. 

נושאי  במגוון  הלכתיים  ספרים  של  מחברם  כשרות,  בענייני  מומחה  אדרעי,  עמרם  רבי  הגאון 
כשרות, שחיטה ותעשיית המזון. כיהן כיועצו לענייני כשרות של הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל, בהיותו 
הרב הראשי לישראל. ראש צוות שוחטים מטעם הרבנות הראשית; מפקח על הכשרות והשחיטה מטעם 
בד"צ "ישא ברכה". פירסם ספרים הלכתיים רבים הדנים בענייני כשרות. 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 בעניני כשרות, ב חלקים; כשרות המשקאות; הכשר כלים; כשרות לפסח; 

המטבח הכשר; מדריך לכשרות המזון ועוד. הצטרף לועדת מהדרין לפני כשלוש שנים.

הורוויץ, דומ"ץ קהל "מחזיקי הדת" בעלזא באר"י רמת  סג"ל  יהושע  אברהם  רבי  הגאון 
אלחנן, בני ברק; חבר ביה"ד המיוחד לעניני כשרות; חבר בד"צ "חניכי הישיבות", בני ברק. במשך 
ובארה"ב  ישראל  בריכוזים התורניים הגדולים בארץ  נודעים  פוסקים  בצילם של  שנים הסתופף 
ומהם שאב את דרכי ההוראה והפסיקה. עם שובו לארץ ישראל התבקש לשבת על מדין בבתי דין 
ידועים ולהיות דיין בהרכבים העוסקים בדיני ממונות, כשרות ועוד. הצטרף לועדת מהדרין לפני 

כשלוש שנים.

הגאון רבי דוב לנדאו, חבר בד"צ חוג חתם סופר, בני ברק. ר"מ בישיבות דחסידי גור. מומחה 
ובר-סמכא במכלול נושאי כשרות ותעשיית המזון. זה כעשרים שנה כותב ומפרסם בבמות תורניות 
ובהם  הלכתיים  ספרים  מחבר  שונים.  אקטואליים  בנושאים  הלכתיים  וברורים  מאמרים  מאות 
נושאים העוסקים בכשרות ומצוות התלויות בארץ. מוזמן להשמיע שיעוריו בענייני כשרות בכינוסי 
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רב פוסק של מחלקת היבוא ברבנות הראשית  ובעבר  לועדות כשרות  יועץ כשרות מוכר  רבנים. 
לישראל. חבר בועדת מהדרין מאז יסודה.

בר-סמכא  סופר.  חתם  ישיבת  ראש  ברק,  בני  מערב  רב  שטרן,  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
שמואל  רבי  הגדול  הגאון  של  בבית-דינו  דיין  הוראה",  "שערי  בית-הדין  גאב"ד  כשרות.  בענייני 
הלוי וואזנר שליט"א. פירסם עשרות חיבורים תורניים, מאמרים הלכתיים, תשובות במגוון שאלות 
הלכה  דבר  ומורה  משיב  הש"ס.  בסוגיות  וחידושים  הלכה  בירורי  השו"ע,  חלקי  בכל  הלכתיות 

למאות שואלים מן הארץ ומחוצה לה. חבר בוועדת המהדרין מאז יסודה.

זילבר, יועץ ועדת מהדרין לחומרי גלם. מגדולי המומחים בתחום כשרותם  יוסף מרדכי  הרב 
של חומרי גלם לתעשיית המזון - בכלל, וענף החלב - בפרט. הממונים על מחקר ופיתוח המוצרים 
רואים בו כתובת ובר-סמכא לעיצוב ופיתוח המוצר על רכיביו השונים. משמש כאחראי על חומרי 
והכשרות  הייצור  הליכי  על  לפקח  מרבה  בעלזא.  הדת  מחזיקי  בד"צ  של  הכשרות  בוועד  גלם 
במפעלים רבים ברחבי העולם. גורמי כשרות מכל העולם מרבים להוועץ בו בענייני כשרות. מפרסם 
מאמרים רבים בבמות תורניות חשובות בנושאי כשרות וייצור מוצרי מזון. פעיל בועדת מהדרין 

מאז יסודה.

הרב אברהם שלזינגר, מרכז ועדת מהדרין ומפקח מטעמה במחלבות תנובה. פועל בכל תחומי 
ללא  ירקות  וכשרות  החלב  כשרות  בענייני  בקי  מהודרת.  בכשרות  מזון  מוצרי  ובייצור  הכשרות 
יהודיות רבות ברחבי העולם. מפרסם מאמרים  ובקהילות  לגופי כשרות בישראל  חרקים. קשור 

בענייני כשרות ונותן שיעורים במסגרות תורניות מגוונות. פעיל בועדת מהדרין מאז יסודה. 
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במבוא החלב

גיליון בנתיב החלב ד עוסק, כקודמיו, בסוגיות הלכתיות הקשורות לכשרות החלב ומוצריו, תוך 
התמקדות ומתן מידע על הידורי הכשרות הנהוגים במוצרי החלב של תנובה. 

זצ"ל,  יוסף שלום אלישיב  הרב  נפטר הגאון הגדול  ג,  מאז הופעת הגיליון הקודם, בנתיב החלב 
שהיה ממתווי הדרך של ועדת מהדרין תנובה שזכתה לכל אורך הדרך לברכתו ולהדרכתו הצמודה 
בכל שאלה ושאלה שחברי הועדה נתלבטו בדיוניהם. העובדה שבאי ביתו מעידים, שבביתו של 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, נמצאו מוצרי תנובה שעלו על שולחנו - הן מוצרים שבהכשר בד"ץ העדה 
הגדול  האמון  רמת  על  מכל  יותר  מעידה   - תנובה  מהדרין  ועדת  בהכשר  המוצרים  והן  החרדית 
שהייתה לו בכשרות המהדרין של תנובה. מאמר על השפעתו הגדולה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל על 

כשרות החלב בארץ, ניתן למצוא בגיליון זה. 

מתווה דרך נוסף לכשרות החלב של תנובה, שאף הוא הלך מעמנו לאחרונה היה הגאון הגדול הרב 
יעקב בלוי זצ"ל, שעמד במשך שנים רבות וארוכות בראש ועד הכשרות של בד"צ העדה החרדית, 

כאשר כל דבר הנוגע למוצרי החלב של תנובה שבהכשר בד"ץ העדה החרדית נחתך על ידו. 

זצ"ל, שהיה רבה הראשון של  יחזקאל דאום  הרב  גם עשרים שנה לפטירתו של  ימלאו  זו  בשנה 
תנובה. בארבע השנים שכיהן כרב תנובה פעל רבות להעלאת רמת הכשרות בתנובה ופרץ דרך בכל 

הנוגע לייצור מוצרי חלב בכשרות מהדרין בהיקף ארצי. 

במהלך השנים האחרונות, השתנה סמל המהדרין של ועדת מהדרין תנובה. על כל מוצרי המהדרין 
שבהכשר ועדת מהדרין תנובה, מופיע סמל כשרות זהה הכולל את שמו של יו"ר ועדת מהדרין הרב 
מרדכי גרוס שליט"א, בד"ץ מחזיקי הדת בעלזא, בד"ץ חוג חת"ס בני ברק, והרב וייטמן רב תנובה. 

חוברת זו יוצאת לאור לרגל כינוס הכשרות השני שערכה ועדת מהדרין תנובה בנושא כשרות החלב 
ומוצריו ב-ג' ניסן תשע"ג. בכינוס זה, כמו גם בקודמו, נשמעו הרצאות רבות בנושא כשרות החלב 

ומוצריו, שבוודאי יספקו חומר לחוברת הבאה של בנתיב החלב.

בחוברת זו תומללו ונערכו מבחר הרצאות מתוך הכינוס שנערך בשנה שעברה – הרצאתו של הגר"מ 
גרוס יו"ר הועדה, הרצאתו של הגר"א וייס, והרצאותיהם של חברי ועדת מהדרין – הגר"ד לנדאו, 

הגרא"י סג"ל-הורוויץ והרב מרדכי יוסף זילבר.

בחוברת מספר מדורים:

א. ייצור חלב כשר למהדרין ברפתות
במדור זה מתפרסמים דבריו של הרב מרדכי גרוס בכינוס לכשרות החלב בשנה שעברה. בהרצאתו 
עסק בהידור שיש בהשגחה באמצעות מצלמות ועל הצורך לדעת לפסוק הלכה בהתאם למציאות 
להצליח  כדי  לנקוט  שיש  הדרך  ועל  הכשרות  נותני  על  שמוטלת  הרבה  האחריות  ועל  המשתנה, 

לעמוד כראוי באחריות זו.

הרב אשר וייס דן באותו כינוס בשאלת כשרות החלב לאור העובדה, שחלק מהפרות הינן טריפות, 
וכן על הצורך בפיקוח והשגחה מהודרים למרות דיני החזקות והרוב. לדברים שנערכו מתוך הרצאתו 

מצורפת תשובה שכתב בנושא זה לשואל וכן הדברים שנכתבו בנושא זה בספרו מנחת אשר.
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הרב ארי סט, רבו של קיבוץ סעד, בעת לימודיו בכולל ארץ  בנושא זה עצמו נכתבה תשובה ע"י 
הדיון  להשלמת  כן  גם  לצרפה  לנכון  ומצאנו  הבזק"  "מראה  בשו"ת  שהודפסה  תשובה   - חמדה 

ההלכתי. 

בחוברת הקודמת דן הרב דב לנדאו בשאלה של יציאת המעיים בעת ניתוח פרה שנעשה בדופן ימין. 
באותו נושא כתב לנו תשובה הרב עמרם אדרעי, חבר הועדה ולדבריו צורפו גם ההנחיות המעשיות 
שניתנו למפקחי הניתוחים. בנושא זה כתבנו כבר במבוא ל"נתיב החלב" ג, שסוגיה זו הובאה בפני 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל שפסק, שביציאת המעיים אין להטריף מכיוון שלרופאים יש כיום חזקה של 

אומנים הבקיאים במלאכתם ואין צורך לחשוש שהמעיים התהפכו ולא הוחזרו כסדרן.

בקובץ נזר התורה ראו אור מספר מאמרים שעניינם כשרות ההשגחה על חלב ישראל באמצעות 
מצלמות. הרב זאב וייטמן השיב לטענות המערערים על השימוש במצלמות כאשר מסקנתו היא, 
יכולות גם לפגוע ברמת הכשרות  גדול בכשרות, ומצד שני, הן  יכולות להיות הידור  שהמצלמות 
והעניין תלוי באופן שבו משתמשים ונעזרים בהם. חברי ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים שליט"א, 

סמכו ידיהם על הדברים שנכתבו.

הרב עמרם אדרעי, חבר ועדת מהדרין תנובה, חוזר לדון בנושא חלב נכרים, נושא בו כבר עסקנו 
בחוברות הקודמות ובדבריו הוא מלקט דברים שכתב בספריו "הכשרות כהלכה" ו"האנציקלופדיה 

לכשרות המזון".

ב. ייצור כשר לפסח ברפתות החלב
את המדור פותח מאמרו המקיף של הרב דוד אייגנר ממכון התורה והארץ, לגבי שימוש בתחמיץ 
חיטה בפסח. נושא זה נדון בהרחבה ע"י הרב מרדכי עמנואל בחוברת בנתיב החלב א', והוא נושא 
משמעותי וחשוב מאוד עבור רפתות החלב, שעוברות להזנה כשרה לפסח בתקופת הפסח לצורך 

ייצור מוצרי חלב כשרים לפסח.

מאמר נוסף וחשוב שחוקר את נושא השימוש בקש חיטה בפסח נכתב ע"י הרב מאיר נהוראי רב 
המושב משואות יצחק בו יש גם מרכז מזון גדול ביותר.

חליבה  מכון  הכשרת  בנושא  שדן  עמנואל,  מרדכי  הרב  ע"י  נכתב  המדור  את  החותם  המאמר 
לפסח ובנושא הזרעה בחול המועד. מכיוון שאחד מהדברים בהם הוא מתמחה במיוחד זה מצוות 
התלויות בארץ הוא משלב גם נושא זה עם הדיון ברפת ועוסק בשאלת השימוש בקש חיטה בשנת 

השמיטה המתקרבת.

ג. ייצור למהדרין במפעלים לייצור מוצרי חלב
במדור זה עונה הגאון הרב יעקב מאיר שטרן, יו"ר ועדת מהדרין תנובה וחבר ביה"ד של הגר"ש 
הלוי וואזנר שליט"א, תשובה הלכתית מנומקת לשאלת רב תנובה באשר לשימוש בשקיות ניילון 

בהן יש מעט עמילן מקטניות למניעת הדבקויות לאריזת מוצרים כשרים לפסח.

כמבושל  כבוש  בנושא  שעברה  בשנה  בכינוס  עסק  תנובה,  מהדרין  ועדת  חבר  לנדאו  דוב  הרב 
והדברים שאמר נכללו במדור זה. הרב לנדאו מביא השלכות הלכתיות רבות לדין כבוש ועיקר הדיון 

עוסק בשאלה אם יש להכשיר כלים שבלעו בכבישה - דבר שכיח מאוד ברפתות ובמפעלי החלב.

עסק  גלם,  לחומרי  תנובה  מהדרין  ועדת  ויועץ  הגלם  לחומרי  מומחה  זילבר  מרדכי  יוסף  הרב 
באפשרות שימוש למהדרין במחמצות שגדלו על מצע גידול הכולל אבקת חלב נכרים באמצעות 

במבוא הנתיב
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חלב,  בנושאי  אלישיב  הגרי"ש  של  פסיקותיו  על  במאמר  גם  בהרחבה  נדון  זה  נושא  "העברות". 
שמתפרסם אף הוא בחוברת זו. 

הרב ליבוש פנחס פדווא אב"ד ק"ק מחזיקי תורה באמסטרדם, פוסק ומומחה בנושאי כשרות 
ממונה מטעם ועדת מהדרין תנובה על כשרות המפעלים באירופה המייצרים חומרי גלם לתעשיית 
וייצור כשר למהדרין,  החלב של תנובה, שמתייחס בתשובתו לשאלה הנוגעת לאפשרות הכשרה 

שעלתה באחד מהסיורים המשותפים במפעל לייצור פירות מעובדים ליוגורט הנמצא בגרמניה.

וייטמן רב תנובה מתאר את כל מה שנעשה בתנובה כדי למנוע חשש של חמץ שעבר עליו  הרב 
הפסח, ובכלל זה את מכירת החמץ המהודרת הנוהגת בתנובה, על פי הדרכתו והנחייתו של הרב 
חבר  הוא  שאף  ברק,  בני  מערב  ורב  וואזנר  הלוי  הגר"ש  של  ביה"ד  חבר  שטרן,  אליעזר  שמואל 

בועדת מהדרין תנובה.

ד. הידורים במוצרי חלב
במדור זה מופיעים דברים שנערכו ושוכתבו מתוך הרצאתו בכינוס של חבר הוועדה הרב אברהם 
ישעיה סג"ל הורוויץ, שהקדיש דבריו להידורים וחומרות בכשרות ושמירה על מנהגים הנחשבים 

למנהגים שיש להקפיד ולשמור עליהם ומה איננו בכלל מנהגים כאלו.

נושא ההמתנה בין אכילת גבינה לבשר עולה שוב לדיון לאחר שהוא נדון כבר בחוברת בנתיב החלב 
א' והפעם כותב עליו הרב אברהם שלזינגר, מפקח ועדת מהדרין תנובה שבדק את גבינות שונות, 
שבהן יש להסתפק ומביא את הדעות של פוסקי דורנו כיצד לנהוג למעשה בגבינות אלו. כמו"כ, 
מובא בנושא זה מאמרו המפורט של הרב אברהם יחזקאל קעללמאן מברוקלין על הקריטריונים 
להגדרת גבינה כגבינה קשה. הרב שלזינגר נוקט את העמדה של הט"ז, שעיקר העניין הוא בטעמה 
שישה  הוא  שהקריטריון  הפוסקים  כדברי  שהעיקר  נוקט  קעלמן  הרב  ואילו  הגבינה  של  הנמשך 

חודשים, אלא שהוא דן מה נכלל בששת החודשים הללו.

ה. זכרון להולכים
במדור החותם את החוברת מסכם הרב וייטמן כמה מפסיקותיו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל הנוגעות 
לכשרות החלב ושהתוו ועיצבו את רמת כשרות החלב בארץ. כן מתפרסם מאמר הערכה לדמותו 

של הרב יחזקאל דאום זצ"ל, הרב הראשון של תנובה, במלאות עשרים שנה להסתלקותו.

העורך
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חידושים בסדרי ההשגחה למהדרין *

א. פתיחה

ב. מהות הגדרת "מהדרין"

ג. "בהמה שהורה בה חכם"

ד. גדרי "יוצא ונכנס" ומשגיח צמוד

ה. אחריותם של רבנים נותני כשרות

ו. חלב עכו"ם וחומרתו

ז. חלב שנחלב ע"י מחללי שבת

ח. שינוי המציאות לא מאפשר להתיר איסורים

ט. פיקוח באמצעות מצלמה הוא בגדר ידיעה ברורה ומוחלטת 

י. דעת מרן הגרי"ש אלישיב בעניין המצלמות 

יא. המצלמות מסייעות גם להציל מחילולי שבת

יב. שימוש במצלמות במחלבות בחו"ל 

יג. נכון לחשוש לכל דבר הקשור בכשרות

א. פתיחה
הן  נעסוק בעניין שהתחדש בשנים האחרונות בנושא השגחה על חליבת עכו"ם,  בדברים דלהלן 
במחלבות  הן  ומושבים,  קיבוצים  כגון  גויים,  הם  והחולבים  ישראלים  הם  שהבעלים  במחלבות 
מצלמות,  באמצעות  הפיקוח  הוא  המרכזי  החידוש  גויים.  הם  בהם  והחולבים  לגויים  השייכות 
שבעזרתן אפשר לפקח על חליבת הפרות. המצלמות מתעדות את מה שקורה במקום במשך 24 
שעות, ומי שצופה בצילומים ובתיעוד רואה את כל מה שהתרחש, לכל פרטיו, כפי שנפרט בהמשך. 

לפני שנדון בנושא לכשעצמו, ראוי להקדים: האמת היא, שבענייני כשרות בהם אנו עוסקים כבר 
הרבה שנים, מי ימלל את הפחד והמורא שעולה על ראשם של הרבנים שמנפיקים תעודת כשרות 
המעידה על עניינם של מאכלים, כפי שחז"ל אומרים: "לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו 

בין ירכותיו וגיהנום פתוחה לו מתחתיו" )סנהדרין ז.(. 

נושא כשרות החלב בפרט הוא נושא מורכב, אך מכיוון שאנחנו, הרבנים החברים בוועדת מהדרין 
תנובה, משתתפים כל חודש וחודש, זה שנים רבות, בישיבה קבועה שדנים ומלבנים בה את כל 

פרטי ההלכה, שמנו בטחוננו בה' יתברך, שיתן לנו סייעתא דשמיא. 

ב. מהות הגדרת "מהדרין"
)ויקרא  הקדוש  בזוהר  כתוב  גדולה.  בהקפדה  להיות  חייב  אסורות  במאכלות  שהדקדוק  ברור 
מא:(, שאם ח"ו אדם נכשל במאכל אסור אז נפשו ורוחו נפגמים, והביא השל"ה הק' את דבריו 

* נערך מתוך דברים שנישאו בעל-פה בכנס כשרות החלב של ועדת מהדרין תנובה, שהתקיים בירושלים בניסן תשע"ב+.

הרב מרדכי גרוס
יו"ר וועדת מהדרין, תנובה
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)שער האותיות אות ק(. הדברים אמורים לאו דווקא באיסור דאורייתא; גם חלב שנחלב ע"י גוי, 
שאיסורו הוא מדרבנן, נכלל בכלל זה, ואם נכשלים בכך ח"ו אז הנפש והרוח נפגמים.

הדברים נכונים בפרט כשמדובר על הכשר שסומכים עליו בני תורה, תינוקות של בית רבן, בחורי 
ישיבה, אברכים, ועמלי תורה - אנשים שמדקדקים בקלה וחמורה. הגמרא )חולין מד:( אומרת, 
שיש דברים שמצד הדין הם מותרים, אבל אדם חשוב, תלמיד חכם, "שאני"1. כך כתוב גם במסכת 
שבת )נא:(, וכפי שכתוב בתשובות דברי יוסף בס"ב, "אדם חשוב, מן הדין יש לו להחמיר ולנהוג 

לפנים משורת הדין". 

אם כן, חובה על הרבנים המכשירים, בתנובה ובכל מפעל מזון, לדאוג שהמוצרים לא יהיו אפילו 
בגדר של "בעל נפש יחמיר על עצמו", כי הכלל הוא: מוצר שיש בו דין ש"בעל נפש יחמיר על עצמו" 
או "שומר נפשו ירחק מזה" לא נכלל בקטגוריה של מהדרין. במהדרין לא סומכים על אומדנות או 
על חזקת "אומן לא מריע אומנותיה". כמו כן, דברים שמותרים מטעם הפסד מרובה אין מקומם 
במהדרין, וכמו שכתב החתם סופר )אי"ח סי' סה( שגם דבר שמותר בהפסד מרובה, צריך להודיע 

אותו לקונה, ואם לא מודיע אותו לקונה אולי הוא מקח טעות שחוזר. 

ג. "בהמה שהורה בה חכם"
כהקדמה לעניין הטכני של אופן השימוש במצלמות, אותו נפרט בהמשך, ראוי להזכיר את הנאמר 
ביחזקאל )פרק ד פס' יד(:"נבילה וטריפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פגול". 
על כך דורשת הגמרא )חולין לז:(, "נבילה וטריפה לא אכלתי מנעורי - שלא אכלתי בשר כוס כוס 
מעולם", כלומר הוא לא אכל בהמה שנשחטה רק בגלל שהיתה מסוכנת2, "ולא בא בפי בשר פגול 
- שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם", דהיינו "שנולד בה ספק והוצרך לשאול לחכם להתירו" 
)רש"י שם(. דין אכילת בהמה מסוכנת נפסק להלכה בשו"ע בשני מקומות )יו"ד סי' ז סע' יג; סי' 
ז(, בהם פסק ש"המדקדקים מחמירים על עצמם שלא לאכלה". הרמ"א )שם( מוסיף,  קטז סע' 
נפש לא  נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת, בעל  ולא  כן "בהמה שהורה בה חכם מסברא,  שכמו 

יאכל ממנה"3. 

יש שהעירו, שהשגחה על ידי מצלמות היא בגדר "בהמה שהורה בה חכם", אולם לפסק שפסקנו, 
שמצלמות הן בגדר "חלב שרואהו ישראל" )כפי שנפרט(, אין שייכות לעניין זה. "בהמה שהורה 
בנדון  בזה.  פוסק  והרב  או אחר,  זה  על פרט  בה חכם" היא בהמה שבאים לשאול באופן מיוחד 
שלנו, החלטת וועדת מהדרין בעניין המצלמות זו הכרעה כללית, שהמצלמות נחשבות כ"רואהו 

ישראל", וממילא זה לא שייך לעניין "בעל נפש יחמיר על עצמו" בבהמה שהורה בה חכם.

ד. גדרי "יוצא ונכנס" ומשגיח צמוד
לצערנו, בנושא הכשרות, יש שמתנהגים שלא כראוי ויכולים לגרום למכשולים. לכן יש צורך במערך 

של משגיחים יר"ש, שבאמת מקיימים את אשר הם אמורים לעשות. 

1.  ע"ש בתוספות רא"ש )ד"ה וכיון(: "תימה, אם כל אדם אסור לאכול מבהמה שהורה בה חכם א"כ מאי רבותיה דיחזקאל? 
וי"ל דנאה והגון לכל תלמידי חכמים להתהלך בעקבי הצדיקים הראשונים שלא לפרוץ מה שגדרו עצמם, ומ"מ איסורא 

ליכא, והיינו רבותיה דיחזקאל שנתרחק מן הכיעור".
2.  רש"י )ד"ה כוס(: "כוס כוס - שחוט שחוט שלא תמות, לפי שמסוכנת היא".

ניתוח קיסרי, אינן שייכות לגדר "בהמה  3.  יש להעיר, שבדיקות שונות הנעשות בבהמות, כגון "ניתוח היפוך קיבה" או 
שהורה בה חכם".
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כידוע, לפעמים נצרך משגיח צמוד, לפעמים די ב"יוצא ונכנס". הגמרא אומרת )ע"ז סא:( שכאשר 
עושים יין ע"י גוי, לא די בשתי חותמות, אלא צריך שיראו את הגוי כל הזמן, מה שנקרא "משגיח 
צמוד", וכך פסק השו"ע )יו"ד סי' קלא סע' א(. לדעת רבים מן האחרונים, כל המוצרים שנעשים 
במקומות של גויים צריך בהם משגיח צמוד, כמו שהזכרון יהודה )ח"א סי' קלח( כותב בנוגע לקמח 
לעשיית מצות, שצריך בו משגיח צמוד, וכמו שהלבושי מרדכי )יו"ד תליתאה סי' ז( כותב בעניין 
ייצור שוקולד, שצריך בו משגיח צמוד. כלומר, ההחלטה אם צריך משגיח צמוד או די ב"יוצא ונכנס" 

מחייבת תמיד שיקול דעת.

את דין "יוצא ונכנס" מצינו בשו"ע בכמה מקומות )יו"ד סי' סט סע' י; סי' קטו סע' א; סי' קיח סע' י; 
סי' קל סע' ח ברמ"א; ועוד(. צריך הרבה יישוב הדעת מהו הגדר של "יוצא ונכנס", והאריכו בזה כבר 
פוסקי דורנו: בעל האגרות משה )יו"ד ח"ג סי' ח, ח"ד סי' א( ובעל המנחת יצחק )ח"ג סי' עה(. ידועים 
גוי, ישראל שאינו  ונכנס אצל  יוצא  )ג: ד"ה בודק(, שגם במקומות שמועיל  דברי התוספות בחולין 
שומר תורה ומצוות והוא בגדר מומר, דינו חמור יותר. והאריכו האחרונים, שמחמת זה התעשיינים 
שפורקים עול תורה ומצוות דינם חמור יותר, וכבר עסק בזה הבית יצחק )קונטרס אחרון יו"ד סי' כג 

אות ב(. כמו שכבר דיבר בזה ה"בית יצחק" בתשובה בקונטרס אחרון ביורה דעה סימן קכ"ג.

ה. אחריותם של רבנים נותני כשרות
כל זה באשר למשגיח "יוצא ונכנס" לעומת משגיח צמוד, אך הדברים נכונים גם לעניין הרבנים 
ולא  יוצא  "לא  כמעט  שהם,  רבנים  ויש  ונכנס",  "יוצא  בגדר  רק  שהם  רבנים  יש  הכשרות.  נותני 
נכנס", וכל פיקוחם מתבצע, כביכול, בשלט רחוק. הם מכירים את המפעלים דרך הפקסים, וכך הם 

מקבלים את הידיעות על הנעשה במפעל.

צריך לדעת, שגם באופנים בהם מספיק שמשגיחים יהיו בגדר "יוצא ונכנס", הרי הרבנים, המעניקים את 
הכשרות, לא די שיהיו על בסיס "יוצא ונכנס". הרב צריך להיות כמשגיח צמוד; הוא צריך לבקר במקום, 
להיות מעורה בכל, להיות במקום כפי מספר הפעמים הדרוש. בועדת מהדרין יש מעלה, שרבני הוועדה 
מתאספים בקביעות ודנים בכל הפרטים. ההתעסקות של חברי ועדת מהדרין בענייני הכשרות אינה בגדר 

של "יוצא ונכנס", אלא בגדר של השגחה צמודה. 

הגמרא )ע"ז מ:( אומרת: "אמר רב ששת: וכן לכהן החשוד למכור תרומה לשם חולין, לפניו הוא 
דאסור, אבל הבא מן האוצר ומן ההפתק ומן הסלולה - מותר, אירתותי מירתת סבר שמעי ביה 
מירתת",  "אירתותי  וההרתעה,  הפחד  של  שהנקודה  מציינת  הגמרא  מינאי".  ליה  ומפסדו  רבנן 
מקורו ב"שמעי ביה רבנן". לכן, הרבנים צריכים לפעול ללא התחשבות; זה לא עניין של רחמנות. 
אם הרבנים מוצאים איזה חסרון ופגם בהשגחה על הכשרות - הם צריכים להכריע בזה, כי אחרת 
אין "אירתותי מירתת" מחשש ש"שמעיה ביה רבנן". כידוע, היו הרבה גאונים בעבר, שנתנו כשרות 
רק אם בעל המפעל היה אדם נאמן. היום כמובן אי אפשר לעמוד בזה, אבל על כל פנים יש הכרח, 

כמו שאמרנו, שהרב לא יהיה רק בגדר "יוצא ונכנס", אלא מודע לכל הנעשה ויהיה תקיף בדעתו. 

ו. חלב עכו"ם וחומרתו
בחלב שנחלב ע"י גוי ואין ישראל רואהו, צריך להחמיר. נזכיר את יסודות הדין, על מנת להבין את 
ההמשך. הגמרא )ע"ז לה:( אומרת שחז"ל גזרו שאסור לשתות חלב עכו"ם כאשר אין ישראל רואהו, 
שמא יערב בו חלב טמא. מי שח"ו שתה במזיד חלב עכו"ם, רח"ל, כתב הרמב"ם )הל' מאכ"א פ"ג 
הט"ו( ש"מכין אותו מכת מרדות", ככל איסור דרבנן. גם בשוגג, אע"פ שידועה לכולם דעת נתיבות 
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המשפט )סי' רלד סק"ג( שכל שוגג באיסור דרבנן לא צריך כפרה, אבל מכל מקום בחלב עכו"ם 
מפורש הדבר, שגם אם בשוגג נכשלים צריך כפרה.

כידוע, נחלקו גדולי הפוסקים האם האיסור נמדד תמיד בזיקה לחשש שמא יערב חלב טמא, או 
שהוא עומד בפני עצמו. למשל, כאשר אין בעיר בהמה טמאה, אין, לכאורה, מקום לחשש, שכן 
לגוי אין חלב טמא. הרדב"ז )ח"ד סי' עה(, סובר שבאופן כזה יהיה מותר לשתות את החלב, הואיל 
והחשש לעירוב חלב טמא לא קיים. מקרה נוסף הוא כאשר חלב טמא יותר יקר מחלב טהור, שאז 

החשש לערבוב החלב פוחת. הפרי חדש )יו"ד סי' קטו סק"ו( מיקל גם במקרה כזה.

הלכה למעשה קיימא לן, כפי שכתבו האחרונים, כדעת מהר"י ברונא הקדמון, שכתב )סי' עח( 
בשם רבינו יונה, שכיוון שגזירת חלב עכו"ם נגזרה במניין, לכן למרות שבטל הטעם - הגזירה 
)יו"ד סי' קז(,  לא בטלה והאיסור בעינו. ידועה התשובה התקיפה של מרן החתם סופר זי"ע 
שנוקט כך לעיקר, ולדעתו לאחר שאיסור זה נאסר במניין, אף אם מן הדין היה מקום להתיר, 

אין להקל בגלל סיבות של יוקר החלב או שאין חלב טמא בעיר.

על  בירושלים  תקופה  באותה  שהיו  החשובים  מהרבנים  שמונה  חתמו  תקע"ד  בשנת  כי  מעניין 
חומרה של חלב ושל גבינה שלא ראהו ישראל בזמן החליבה )הובא ברוח חיים לר' חיים פלאג'י, 
דבר  עד שימצא  כל ממונו  "חייב לתת  עכו"ם  לחומרת חלב  בנוגע  כותב  סי' קטו(. הרדב"ז  יו"ד 
היתר" )ח"ד סי' קמה(, כי זה כלול בלאו של לא תסור. ר' חיים פלאג'י )תוכחת חיים פרשת שמיני( 
יהיו חטאיכם כשנים" כך: היו תקופות שחטאי ישראל, רח"ל, היו בבשר  פירש את הפסוק "אם 
שאינו כשר כ"שני", אדום, אבל בזמנו הבעיה היתה בבחינת "כשלג ילבינו", דהיינו החטאים היו 
בחלק הלבן, בחלב עכו"ם. ידועים גם דברי ה"תשובה מאהבה" באריכות בפתיחה לחלק א', שאין 

לסמוך על כך שאין דבר טמא בעדר.

כדאי להזכיר את המעשה הידוע של ה"חקרי לב", שבתו הביאה לפניו חלב עז כאשר היא, הבת, 
נכחה בזמן החליבה. יום אחד הוא שאל, "למה אני לא רואה את החלב? למה היום לא הביאו לי 
חלב, האם העיזים נגמרו?" אמרו לו: "הביאו את החלב". ושוב אמר, "אני לא ראיתי את החלב". 
עד מהרה התברר שבאותו זמן באמת הבת היתה עסוקה, ולא הייתה נוכחת במשך כל זמן החליבה. 
אמר ה"חקרי לב", שזה מה שהגמרא אומרת, "חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו", שאם חלב 
גוי ולא יהודי, אז "אין ישראל רואהו", עיניים טהורות כמו אלה של ה"חקרי לב" לא רואות שהביאו 

לו את החלב.

למדנו, איפוא, כמה העניין של חלב עכו"ם חמור. והאריכו בספרים הקדושים, שחלב עכו"ם פוגם 
בענייני אמונה, כפי שכותב ערוך השולחן )יו"ד סי' קטו סע' ו(, שאם ח"ו נכשלים בחלב עכו"ם אז 
נופלים לשאר מכשולות, וכפי שהאריך החתם סופר רבות בדרשותיו. וכשם שהגמרא )יומא לט.( 
אומרת על מי שנכשל ח"ו במאכלות האסורות, "ולא תטמאו בהם ונטמתם בם, אל תקרי ונטמאתם 
אלא ונטמטם" )לשון רש"י: "מטמטמת - אוטמת וסותמת מכל חכמה"( - כן הדבר אם נכשלים, 

ח"ו, בחלב עכו"ם.

ז. חלב שנחלב ע"י מחללי שבת
האם חלב של מחללי שבת, רח"ל, מומרים, נחשב בכלל חלב עכו"ם? אמנם ידועה דעת ר' שלמה 
קלוגר )שו"ת טוב טעם ודעת תליתאה, ח"ב סי' טז(, הסובר, שמומר כלול גם כן באיסור כמו בישול 

ופת עכו"ם, אך מצד עיקר הדין קיי"ל, שחלב של מחללי שבת לא נאסר מצד חלב עכו"ם. 
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אמנם, למעשה אין זה משנה, כיוון שגם אם החלב אינו בכלל חלב עכו"ם, "חיישינן לאחלופיה" 
חל על חלב זה וחוששים שיחליף. כלומר, כפי שקיבלנו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכפי שכתב 
ב"קובץ תשובות", חלב שנעשה במקום של מחללי שבת, והגוי חולב אותו, לא דנים את החלב כדין 
נמצא בבית ישראל4, כי 'בית ישראל' פירושו דין נאמנות, דהיינו שהגוי חושש להחליף את החלב 
כיון שהוא בבית ישראל, אבל כאן אין נאמנות כיון שהגוי לא מירתת ואינו חושש להחליף. ממילא 

בעניין זה אנחנו צריכים את ההשגחה והפיקוח כדי שלא יחול עליו דין של חלב עכו"ם.

ח. שינוי המציאות לא מאפשר להתיר איסורים
השאלה,  נשאלת  המזלג.  קצה  על  בכך  ונעסוק  מאד,  ארוך  ההלכתי  ותוקפם  המצלמות  נושא 
האם יש דברים שבעצם היו אסורים ומחמת השתנות המציאות מכל מיני סיבות, אפשר להתיר? 
ככלל, אנחנו לא מתירים, גם באופנים שיש שינוי מציאות וכיוצ"ב. עם זאת, יש מקרים בהם שינוי 

המציאות משנה את הדין, ואביא מספר דוגמאות כדי להמחיש את הדברים. 

המשנה בכלאים )פרק ט משנה ב( אומרת: "השיריים והכלך אין בהם משום כלאיים, אבל אסורות 
משום מראית העין". שיריים וכלך הם מינים של משי, והם אסורים משום מראית עין מפני שלא 
הכירו את המושג משי, וחשבו שמשי זה צמר. כך גם פוסק הרמב"ם להלכה )הל' כלאיים פ"י ה"א(. 

אבל הברטנורא אומר בפירוש המשנה:

ואתי לאחלופי הלכך אסורים מפני מראית  היו מכירים בהן  ביניהם לא  היו מצויין  "ומפני שלא 
העין. אבל האידנא שהמשי מצוי בינינו והכל יודעים ומכירים בו אין אסור שום מין של משי בצמר 

או בפשתים".

וכך נפסק להלכה בשו"ע )יו"ד סי' רחצ סע' א(, שהיום מותר ללבוש קנבוס, דהיינו משי עם צמר: 
בו, לפיכך אין בו משום מראית העין ומותר עם הצמר  "והאידנא משי מצוי בינינו והכל מכירים 
ועם הפשתן". נמצינו למדים, שהדבר אמנם נאסר מדין המשנה, אבל משעה שחל שינוי במציאות, 

ממילא הותר הדבר.

דוגמא נוספת עוסקת בחרש. חרש שאינו שומע, קבעו המשנה והפוסקים, דינו כשוטה. בזמננו, 
ובדורות שלפנינו, הצליחו בכל מיני אופנים ללמד חרשים לתקשר עם סביבתם. גם בזה יש מקום 
לומר - וכבר האריכו גדולי האחרונים בתשובותיהם - שהסיבה לדינו של החרש היא משום שלא 
הצליחו להביא לכך שידבר, אבל בזמננו, שהמצב השתנה, איך אפשר לומר שהחרש דינו כשוטה?!

גם בנושא העגונות: מן הדין, אי אפשר להסיק מכך שנעדר לא התקשר כשהוא נמצא  כן הדבר 
במקום רחוק, שהוא נפטר. כיום, כשיש טלפון, מכשירים ניידים ואמצעי קשר נוספים, יש מקום 

לדון בכל מקרה. 

אבל  כאבן",  הוא  ש"הרי  אומרת  קלה.(  )שבת  הגמרא  חודשים.  לשמונה  הנולד  לגבי  הדין  הוא 
במציאות שלנו, בעקבות התפתחות הרפואה, אי אפשר להחיל עליו את הכלל "הרי הוא כאבן", 
סק"ד,  קנה  סי'  )יו"ד  החזו"א  שכתב  הכלל  חל  זה  במקרה  חיים.   - חודשים  לשמונה  והנולדים 

אבה"ע סי' קטו סק"ד(, ש"נשתנו הטבעים".

ולהצטרף לשאר  ורוצה להגיע  עוד דוגמא, מדיני אבלות רח"ל. אבל שנמצא במקום רחוק  נביא 

4.  "היה חולב בביתו וישראל יושב מבחוץ, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו, מותר, אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה 
שהוא חולב" )שו"ע יו"ד סי' קטו סע' א(.
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האבלים, לא יכול להצטרף ולמנות את שבעת ימי האבל על פי האבלים האחרים. הפוסקים דנו 
מה הגדר של "רחוק" - שיעור יום אחד, עשר פרסאות, וכו'. היום אפשר עם רכבת או מטוס להגיע 
לא  שהשינוי  להגיד  מקום  יש  כאן  אמנם,  משתנה.  שההגדרה  ברור  כן  ואם  גדולים,  ממרחקים 
התרחש במציאות, כי לא כתוב בהלכה "עשר פרסאות", אלא הגדרה כללית, "מקום קרוב ומקום 

רחוק". לכן האידנא, במציאות ימינו, גם מקום רחוק נחשב למקום קרוב.

מאידך, יש דוגמא מובהקת לכך ששינוי המציאות אינו מתיר איסורים. מינקת אסורה להתחתן 
תתחתן,  היא  ואם  חודש,  כ"ד  מינקת  שהיא  כיוון  חודש,  כ"ד  שיעברו  עד  נפטר  שבעלה  לאחר 
הבעל החדש לא ידאג לה. בזמננו, כמעט ואין כאלו שמניקות כ"ד חודש, אבל מכל מקום הסיקו 
כותב  כך  כ"ד חודש.  כ"ד חודש, מינקת אסורה להתחתן  היום מניקות  הפוסקים, שאע"פ שאין 
החתם סופר בכמה תשובות )אבה"ע ח"א סי' ל, לב, לה; ח"ב סי' קכז(, ולשונו היא "מאן ספין ומאן 
חשוב למיעקר תקנתא דרבנן", דהיינו, אע"פ שאין מניקות כ"ד חודש, מכל מקום, אומר החת"ס, 
מי יכול לעקור תקנתא דרבנן? החת"ס אומר "כתבתי לסכור פה דוברי שקר", וכמו שכותב ערוך 
השולחן )אבה"ע סי' יג סע' ל(, "והמפקפק על דבריהם מעיד על עצמו שאינו מאמין בתורה שבעל 

פה אם כי יבוש מלהגיד זה בפה מלא". 

ט. פיקוח באמצעות מצלמה הוא בגדר ידיעה ברורה ומוחלטת 
ההתייחסות  שכן  המצלמות,  לנושא  שייכות  שום  אין  המציאות  שינוי  על  הדיון  לכל  אמנם, 
ההלכתית לכך אינה בנויה על ההיתרים האלו. כשמתבוננים בצילומים ובתיעוד, רואים באופן 
24 שעות ביממה. אין זה משנה אם יתבוננו בצילומים אחרי  רצוף את כל מה שנעשה ברפת, 
זמן ולאו דווקא ב"זמן אמת", שכן גם משגיח לא תמיד מצוי מההתחלה. בהשגחה על הגוי אין 

דין של 'התבוננות', וכאשר יש את ה"ישראל רואהו" וממילא יש את ה"מירתת".

של  ההשגחה  מקומות  את  והן  המצלמות  מותקנות  בהם  המקומות  את  הן  רבות  פעמים  בדקנו 
פיקוח  כלומר,  מתגלה.  זיוף  כל  המצלמות;  בתיעוד  לזייף  שייך  לא  שבדקנו,  מה  ולפני  המשגיח, 
את  בודק  במקום,  שנמצא  המשגיח  ע"י  ומוחלטת  ברורה  ידיעה  בגדר  הוא  מצלמה  באמצעות 

הצילומים ורואה את הדברים באופן ברור. 

שאומר  כמו  ולוודא,  לדעת  צריך  למשל,  המקומות.  בכל  המצלמות  את  להעמיד  צריכים  כמובן, 
הרמ"א )יו"ד סי' קטו סע' א(, שבתחילת החליבה אין בכלים חלב עכו"ם. את ההוכחה הברורה 
אנחנו רואים במצלמה: ניתן לראות איך מנקים את הדוד ורק אחר כך מכניסים לתוכו את החלב. 
כל הנעשה ברפת, מתחילתו עד סופו, עד העברת החלב למשאית.  רואים את  ידי המצלמות  על 
בדרך כלל מותקנות בכל מקום שמונה עד עשר מצלמות, כמדומני. יש מקומות שהדברים מגיעים 
עד לכדי עשרים מצלמות. כלומר, כל התהליך כולו מפוקח: זו לא ידיעה, לא אומדנא ולא מירתת, 

אלא רואים את הכל באופן ברור.

אע"פ שהמצלמות מוכיחות באופן ברור כיצד נעשה כל התהליך, מרישא ועד גמירא, מכל מקום 
הסדירו עפ"י דעת פוסקי הדור, גדולי ההוראה, שמפעם לפעם יהיה נוכח גם משגיח במחלבות.

י. דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין המצלמות
דיברתי כמה פעמים עם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין המצלמות. בפעם ראשונה הוא אמר לי 
את המילים האלו: "זה ישראל רואהו, אז הוא רואה". אין דין שהעיניים יהיו צופות בחלב עצמו. אם 
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היינו עוסקים בהלכות עדות, אולי יש מקום לדבר על גדרים אחרים החלים על עדות; אבל בנדון 
שלנו, לא נדרשת עדות של הישראל, אלא ראייה, וע"י מצלמות הדבר נחשב שהוא רואה.

יא. המצלמות מסייעות גם להציל מחילולי שבת
לשימוש במצלמות יש יתרונות נוספים, למשל: המצלמות מסייעות להציל מחילולי שבת. בצילומי 
מיד  משהו,  ומתקן  נוגע  שרק  יהודי  רואים  אם  בשבת.  עבדו  גויים  שרק  לוודא  אפשר  המצלמה 
הוא מתועד במצלמה, ומאותה מחלבה בה נחשף הדבר לא יוצא שום חלב במוצאי שבת. וכבר היו 

דברים מעולם, שנפסלו טונות של חלב בגלל חשש שנתגלה בזכות המצלמות. 

נעלם  ולעיתים  הרפתות  בין  מסתובב  משגיח  המשגיחים.  מקום  את  ממלאות  המצלמות  בעצם, 
ממנו, באופן טבעי, בעקבות אירוע כזה או אחר. המצלמה, שלא כמו המשגיח, מצלמת כל הזמן 
ומנציחה בצורה רציפה כל רגע ורגע; הכל מתועד. למעשה, מצלמה היא כמו משגיח כפול ומשולש. 
כפי שאמרנו, הדבר נכון לגבי חליבת גוי, וכן הדבר לעניין שבת: באמצעות המצלמות אנחנו בטוחים 

שאין שום חשש של חלב שנחלב בחילול שבת.

יב. שימוש במצלמות במחלבות בחו"ל 
שאלו אותנו מהרבה קהילות בעולם, ולאחרונה מאחת הקהילות בארה"ב, האם אפשר להתקין 
עומדות  אינן  שהמצלמות  מפני  מצלמות,  להתקין  שח"ו  להם,  ענינו  משגיחים.  במקום  מצלמות 
בפני עצמן, והמכשול יהיה גדול: אלו שרוצים להתקין מצלמות צריכים להשתמש בטכנאים ובידע 
שרכשו אנשי תנובה, ושרכשו הרבנים האחראים על הכשרות, כדי לדעת איך להתקין, באיזה מקום, 

באיזה אופן וכיצד בודקים זאת. לכן, אין להתקין מצלמות בדעלמא.

יג. נכון לחשוש לכל דבר הקשור בכשרות
זכורני לפני שמונה עשרה שנה, בזמן שהחלטנו לעשות שחיטה בחו"ל, פניתי למרן ראש הישיבה הרב 
שך זצ"ל והתייעצתי איתו על זה. הוא אמר לי, אם תבין ותווכח שאפשר לעשות שחיטה כהלכתה 
בחו"ל - תעשה, אבל תתייעץ עם מרן הרב אלישיב זצ"ל. מילאתי אחר עצתו, נסעתי ודיברתי איתו 
על כל פרטי השחיטה מתחילה ועד סוף, והוא אמר: "בסדר, אפשר, תעשה, תסע". בתקופה ההיא 
עוד לא היו וועדות כשרות למהדרין ששחטו בחו"ל - חוץ מהבשר של הרבנות הראשית - ובאו אל 
הרב שך מוועדות הכשרות והוציאו עלינו לעז, שבחו"ל אי אפשר לעשות שחיטה כשרה, והשחיטות 
שאנחנו עושים זה נבילות וטריפות וכו'. באו גם למרן הרב אלישיב, שביקש לשמוע את דעתי על 
דברי המערערים. פרטתי לו למה אין אחיזה לדבריהם, ולאחר ששמע ושקל את כל הדברים, אמר 

לי: "אתה יכול לצאת לחו"ל, אפשר לעשות שחיטה מהדרין חלק גם בחו"ל". וכך הווה. 

עשינו כך במשך שנה-שנתיים, ואחר כך יצאו ועדות כשרות שונות ושחטו גם הן בחו"ל. היום, רוב 
הבשר שאנחנו אוכלים הוא מבשר חו"ל. ללמדנו, שכל דבר חדשני, כלל ישראל חוששים לזה, ובאמת 
צריכים לחשוש לזה. הרגשות העדינים של כלל ישראל לחשוש בכל הקשור לכשרות הם נוכנים. 
אמנם, כפי שפירטנו והסברנו, בנושא המצלמות אין חשש, כי הוא לא נבנה על אומדנות או על 
"מירתת", אלא מבוסס הלכתית על הכלל שהשגחה באמצעות מצלמות נחשבת כ"ישראל רואהו".

אסיים בעובדה של החתם סופר זי"ע. החת"ס ביקש משני הגבאים שלו שיגשו למושל פרשבורג 
וידרשו בשלומו. הם לא הבינו מדוע, אך מילאו אחר מצוות רבם. הם לא הצליחו להשיג תור עד 
אמצע הלילה. משנכנסו למושל, בשליחות רבם, הוא כיבד אותם בכוס חלב. הם, כמובן, לא שתו, 
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שהרי זהו חלב עכו"ם. המושל כבר הכין את הסכין שלו ותיכנן להרוג אותם, אבל בו במקום נכנס 
ארס  יש  היום  שחלבו  שבחלב  לך,  להודיע  הרופא  ביקש  "עכשיו  ואמר,  פתאומי  באופן  המשרת 
ואסור לשתות אותו". אמר המושל לגבאים: רציתי לגזור על כל יהודי פרשבורג, שצריך לגרשם.  
עכשיו, כשאני רואה כמה גדול החת"ס, שידע לשלוח אלי את הגבאים, אני מבטל את הגזירה. חזרו 
הגבאים לחת"ס וסיפרו את קורותיהם. החת"ס כמובן כבר ידע על הגזירה ברוח קודשו, אבל לא 
גילה להם שלכן הוא שלח אותם. אמר להם החת"ס, שסיבת הגזירה היתה משום שלא מדקדקים 
בעניין  והקב"ה ראה איך אתם מדקדקים  בנסיון,  בעניין המאכלות; עכשיו, שהעמידו אתכם  די 
החלב ולא שותים אפילו מול המושל, הוא ביטל ברחמנותו את הגזירה. דבר זה מלמד אותנו כמה 

אנחנו צריכים להיזהר בחלב עכו"ם ובשאר הדברים, וכמה סייעתא דשמיא יש אם נזהרים. 

נתפלל, שהקב"ה יעזור שלא יצא שום מכשול בעם ישראל, ושכל המאכלים והמשקאות שמיוצרים 
ע"י תנובה, כולם יהיו בהידור המלא כפי רצון ה' יתברך.
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היחס לרוב וחזקות בהלכה*

היחס ההלכתי בין רוב, חזקה ומציאות  א. 

בתקנה קבועה הנוגעת לרבים מתחשבים גם במיעוט ב. 
- חידושו של ה"ישועות יעקב":

בתקנה קבועה חוששים אפילו למיעוטא דמיעוטא
- הנצי"ב מוולוזין: בדבר קבוע חוששים אפילו למיעוט

- טומאת בית הפרס - טעם התקנה
- "חזקה דרבא" תקפה גם כשהדבר יכול להתברר

- חזקה ורוב גם במקום ספקות

משנה זהירות בדבר הנוגע לרבים ג. 

היתר שתיית חלב ד. 

מהו שיעור "מיעוט מצוי" ה. 

הגדרת רוב ומיעוט מצוי בעידן התעשייתי ו. 

אני מברך את האכסניה, חברת תנובה ורב החברה הרב זאב וייטמן, על היוזמה המבורכת לקבץ 
ציבור שהכשרות בראש מעייניו. אשמח תמיד לעמוד לצדכם. תזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

א. היחס ההלכתי בין רוב, חזקה ומציאות 
ההתייחסות  הוא  הכשרות,  בתחום  העיסוק  בכל  ביותר  המרכזי  אולי  המרכזיים,  הנושאים  אחד 
לרוב. פעמים רבות נשאלתי, הלא יש הלכות קבועות: "הולכים אחרי הרוב", יש דיני חזקה, אם 
כן מדוע מערכות הכשרות כ"כ צריכות לבדוק ולברר ולעשות מאמץ כל כך כביר; האם לא די לנו 

בהלכות הקבועות שנמסרו לנו מימות אבותינו דרך חז"ל, המשנה, והגמרא?

ב. בתקנה קבועה הנוגעת לרבים מתחשבים גם במיעוט
חידושו של ה"ישועות יעקב":

בתקנה קבועה חוששים אפילו למיעוטא דמיעוטא
בעל ה"ישועות יעקב" )לגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין זצ"ל( ביורה דעה)סימן ט"ו ס"ק א'( 
כותב, שאנחנו סומכים על רוב רק בספקות מקריים, אבל כל דבר שבו אנו עושים הנהגה ותקנה 
קבועה לרבים, צריכים לחשוש בו אפילו למיעוטא דמיעוטא "דהרי המיעוט גם הוא בעולם, וא"כ 
המיעוט יבוא לכלל איסור ואיך יתוקן הדבר, כי מה לי אם הרוב יבוא לכלל איסור או המיעוט". בעל 
ה"ישועות יעקב" מציין ש"זה יסוד מוסד אצלי ומזה לא אזוע" )שם, יורה דעה, סימן ט"ו ס"ק א'(. 

מ"ט(,  סימן  ג'  )חלק  מישרים"  "דובב  בספרו  זצ"ל  ווידנפלד(  בריש  דב  )רבי  מט'שיבין  הגאון 

*נערך מתוך דברים שנישאו בעל-פה בכנס כשרות החלב של ועדת מהדרין תנובה, שהתקיים בירושלים בניסן תשע"ב

הרב אשר וויס
גאב"ד "דרכי תורה"



23

בנתיב החלב      ד

של  דבריו  לפי  הרמב"ן1.  מדברי  אותם  להוכיח  ומציע  יעקב  הישועות  בעל  של  דבריו  את  מביא 
בעל הדובב מישרים, הרמב"ן בא ליישב, קושיה של בעלי התוספות - במסכת גיטין )דף י"ז, א( 
למדנו בגמרא, ש"זנות לא שכיחא". שואלים בעלי התוספות על אתר )ד"ה "זנות לא שכיחא"( הרי 
במשנה הראשונה במסכת כתובות תיקנו שתהא בתולה נישאת ביום הרביעי, שאם הייתה לו טענת 
בתולים ישכים לבית דין דחיישינן שמא תתקרר דעתו, ומסתברא דטפי איכא למיחש לשמא תזנה 
מלשמא זנתה. מביא הגאון מט'שיבין זצ"ל בשם הרמב"ן, מכיוון שכאן מדובר בנושא שנוגע לכל 
כלל ישראל ורצו לעשות תקנה קבועה, חששו אפילו לדבר שאיננו שכיח; וזו ראיה ליסוד הגדול 
דן בהלכה למעשה לגבי בית קברות, שהיה  יעקב". בעל הדובב מישרים  שחידש בעל ה"ישועות 
בו ספק חשש לטומאת כהנים והוא, בעל הדובב מישרים, כותב: אעפ"י שאפשר היה להקל, אבל 

מכיוון שהיה מדובר בדבר קבוע שאולי יש בו מכשול לרבים צריך לחשוש אפילו למיעוט. 

הנצי"ב מוולוזין: בדבר קבוע חוששים אפילו למיעוט 
כעין הדברים הנ"ל כותב גם הנצי"ב )הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין( זצ"ל בשו"ת משיב דבר חלק 
)ב', סימן ז'( ,הוא מבסס את העיקרון על דברי הרמ"א ביורה דעה )קי"ט, סעיף א(, שאין לקנות 
"יין או שאר דברים" אצל אדם אא"כ הוא מוחזק בכשרות, "מיהו אם נתארח אצלו אוכל עמו". 
הנצי"ב מסביר מה ההבדל בין להתארח אצל אדם ולאכול מבשרו ובין לקנות ממנו: להתארח, זה 
דבר מקרי, אבל לקנות, מכיוון שהוא מוכר לרבים והחנות קבועה במקומה, כאשר אנחנו צריכים 
לדאוג לרבים בדבר קבוע, עלינו לחשוש אפילו למיעוט "ובעינן שיהא מוחזק בכשרות". כך פירש 

הנצי"ב וזה מעין הדברים שכתב בעל הישועות יעקב.

לולא דברי הנצי"ב היינו מפרשים את דברי הרמ"א, שמחלק בין מי שמארח ואין לו פיתוי כספי 
להאכיל, חלילה טרף, לבין מי שיש לו חנות, ואנו צריכים לחשוש שמא בגלל רווח ממוני הוא עלול 

להכשיל אחרים שזה פשט אחר שניתן להבין בדברי הרמ"א. 

שכל  כותב  יז(,  סעיף  י"ח,  )סימן  ביורה-דעה  זצ"ל(  אייבשיץ  יהונתן  רבי  )לגאון  ה"פליתי"  בעל 
רק  נאמרה  בדיקתה,  לשם  הסכין  את  לחכם  להראות  השוחט  את  חייבו  בה  חכמים  של  התקנה 
בשוחט קבוע ששוחט לרבים. אבל ששוחט ששוחט לעצמו "פעם אחת או לפרקים", איננו מצווה 

להראות את הסכין לחכם, וזה מעין דבריהם של כל האחרונים הנ"ל שציינתי. 

טומאת בית הפרס - טעם התקנה
המקור החשוב ביותר לגישה הנ"ל הם דברי התוספות בכתובות )כ"ח ע"ב, ד"ה "בית הפרס דרבנן"(. 
תקנה זו של טומאת בית הפרס ניתן להבין באחד משני פנים: שדה שאבד בו קבר, או שדה שנחרש 
בו קבר בטעות ועצמות המת נפרסו והתפזרו בשטח - חלה על המקום טומאה דרבנן. דהיינו, עפר 
השדה מטמא את הנוגע בו, או את הנושא אותו כאילו נגע או נשא מת. אפילו אם מן התורה לא 
היינו צריכים לחשוש לטומאה משום ש"ספק טומאה ברשות הרבים טהורה", מכל מקום תקנו 
חכמים, שיש לחשוש לטומאת בית הפרס. כותבים בעלי התוספות )שם ד"ה "בית הפרס דרבנן"( 
שהסיבה שחששו מטומאת בית הפרס היא משום שמדובר במקום קבוע ונוגע לרבים ולא בעניין 

מקרי, ומשום כך חששו לטומאת בית הפרס. 

לומר שבעלי  ניתן  ועניין.  דבר  בכל  כלל  בעלי התוספות, שזה  להוכיח מדברי  אין בהכרח  אמנם, 

1.  אינני יודע איפה המ"מ לדברי הרמב"ן, אבל מן הסתם הגאון מט'שיבין ראה רמב"ן כזה
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התוספות רק באים להסביר מה הטעם שחששו לטומאת בית הפרס בניגוד לכלל הגדול של ספק 
טומאה ברשות הרבים שטהור. ההסבר הוא, שעשו תקנה מיוחדת בגלל שהמקום המסוים הזה 
באים  התוספות  שבעלי  לומר  הכרח  שאין  בהחלט  יתכן  ביומו.  יום  דבר  נוגע  והספק  קבוע  הוא 
לחדש כלל גדול באיסור והיתר, אלא לומר שדבר שהוא קבוע לרבים צריך תמיד לחשוש בו גם 

למיעוט, וגם לדבר שמעיקר הדין לא צריך לחשוש בו. 

"חזקה דרבא" תקפה גם כשהדבר יכול להתברר
מה אנחנו צריכים ראיה יותר גדולה מ"חזקה דרבא"? "חזקה דרבא" משמעותה חזקה על אדם 
שמלאו לו שלוש עשרה שנים, שצמחו לו שתי שערות. וכן חזקה על נערה שמלאו לה שתים עשרה 
שנים, שצמחו לה שתי שערות. כלומר, אנחנו תולים שקטן בן י"ג שנים מן הסתם יש לו שערות 
לכל דבר ועניין ואנחנו סומכים על "חזקה דרבא" אעפ"י שנוגעת לכל הילדים שבעולם וניתן לברר, 

אעפ"כ סומכים על "חזקה דרבא". 

חזקה ורוב גם במקום ספקות
סוגיא נוספת מפורשת במסכת יבמות וכך גם נפסק באבן העזר )סימן קס"ז(. קטן יכול לייבם ולא 
צריך לחשוש שמא סריס הוא, כי אזלינן בתר רוב. לכאורה, אפשר היה להמתין עד שהדבר יתברר. 
הרי לן, שבמקומות רבים בש"ס אנחנו הולכים בתר רוב וחזקות גם כאשר ניתן לברר את הספקות 
וגם כאשר מדובר בספקות קבועים או מקריים שנוגעים לרבים. כך שמעיקר הדין אי אפשר לומר 
שיש הבדל בין יחיד לרבים ודבר קבוע לדבר מקרי. ואעפ"כ, יש מן האחרונים, כפי שציינתי, שכעצה 

טובה אמרו שכאשר הדבר נוגע לרבים צריך משנה זהירות . 

אחרי שהבאנו את המקורות, יש לשוב להדגיש, שבוודאי לא מדובר בעיקרון הלכתי קבוע ומוחלט, 
שמדובר  אעפ"י  הרוב  אחרי  הלכו  שבהם  רבות  סוגיות  או  רבות  תקנות  יש  הש"ס  במרחבי  שכן 

בספקות קבועים הנוגעים לרבים. 

ג. משנה זהירות בדבר הנוגע לרבים
בעצה זו, שיש לנהוג במשנה זהירות כשמדובר בדבר הנוגע לרבים - יש היגיון מאד בסיסי. התורה 
ציוותנו "הוי בורח מן העבירה". אדם צריך להתרחק מן החטא. כאשר הספק קבוע יום יום ונוגע 
לרבים -ואין ספק שבכל רוב יש גם מיעוט- לכן הדעת נותנת והלב גוזר, שאדם צריך להתאמץ כדי 
שהוא או אחרים לא יכשלו על ידו. מכיוון שמדובר על רצון התורה וערך מוסרי, אז הכל לפי העניין 
ותלוי אם בקל ניתן להחמיר או שמא לא. כפי שחידש ה"ישועות יעקב" שכשיש ספק הנוגע לדבר 

יום יומי ונוגע לרבים- צריך להחמיר. 

ד. היתר שתיית חלב
זאת  על אף האמור לעיל, אנחנו מתירים שתיית חלב על אף שגם חלב הוא ספק קבוע לרבים. 
משום שמעיקר הדין לא צריך לבדוק טריפות. עצם השאלה היא, מדוע וועדות הכשרות למיניהם, 
ותנובה בכלל זה, עושים מאמץ כ"כ גדול להדר בכשרות, ולמה לא סומכים על הכלל הפשוט "עד 

אחד נאמן באיסורים"? 

כבר כתב רבי יעקב בן אשר )טור סימן י"ח( שאין לסמוך על הקצבים בעלי החנויות למכירת בשר 
משום שהמכשול מצוי והפיתוי גדול. מאות שנים אחר כך, כתב בעל ה"חכמת אדם" )בסימן ע"א 
ס"ב(, שבזמנינו אין אנו סומכים על החנוונים אעפ"י שמעיקר הדין עד אחד נאמן באיסורים. כי 
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תקנות  לעשות  וצריך  יש  גדול,  הפיתוי  שכאשר  לשומרים,  עולמו  שמסר  וברוך  חש,  ישראל  כלל 
הזה.  בזמן  גם  ומדקדקים,  שמיים  יראי  נהגו  וכך  ישראל  בבית  נהגו  כך  מכשול.  למנוע  והנהגות 
של  הנושא  הוא,  הכשרות  מערכות  בכל  אחר  נושא  מכל  יותר  אולי  שחשוב  הנושא  כללי,  באופן 
ג'(,  ג' שער  המצוי אעפ"י שהולכים בממון אחר הרוב, כתב הרשב"א בתורת הבית )בית  מיעוט 

שבאיסור והיתר יש לחשוש למיעוט המצוי. 

ה. מהו שיעור "מיעוט מצוי"
נחלקו האחרונים מה ההגדרה של מיעוט המצוי. שיטת הריב"ש )בסימן קצ"א(, ש"מיעוט המצוי" 
הוא מה שמתקרב לחמישים אחוז. מצד אחד מדובר במיעוט - 49 אחוז הוא מיעוט לעומת חמישים 
ואחד שהוא רוב, אבל מה שמתקרב למחצה, לחמישים אחוז, זה שהגדירו הפוסקים כמיעוט המצוי 

שצריך לחשוש לו. זאת שיטת הריב"ש. 

בעל ה"משכנות יעקב", שהיה תלמידו הגדול של ר' חיים מוולוז'ין2 דן גם הוא בסוגיה של מיעוט 
המצוי )יורה דעה סימן י"ז(. באיזה שהוא שלב באמצע התשובה, הוא רוצה להוכיח, שעשרה אחוז 

זה בגדר "מיעוט המצוי". הגדרה זו היא חומרה לעומת דברי הריב"ש כמובן. 

לקבוע  אפשר  אי  שלענ"ד  שכתבתי,  רבות  בתשובות  וגם  שלי  בספרים  רבים  במקומות  כתבתי 
אחוזים, בכלל. חז"ל וגדולי הפוסקים לעולם לא עסקו באחוזים. ההגדרות הן כלליות: רוב, מיעוט, 
מצוי, מיעוט המצוי וכו'. חז"ל ורבותינו לא עסקו בסטטיסטיקה. כל זמן שאין סטטיסטיקה אי 

אפשר לדבר על אחוזים. 

לדעתי, מיעוט המצוי כשמו כן הוא. כל דבר שלא נתפס כחריג, כדבר היוצא מן הכלל, כהפתעה, 
כל מיעוט שהוא מצוי כל הזמן -ומי שעוסק בתחום כל הזמן נפגש גם במיעוט ולא רק ברוב- 

הוא שהגדירו הפוסקים כמיעוט המצוי. 

ו. הגדרת רוב ומיעוט מצוי בעידן התעשייתי
הגדרה זו מציבה בפנינו בעיה גדולה כשעוסקים בהלכה למעשה. כאשר שוחט בעיירה קטנה שחט 
מספר קטן של בהמות בכל שבוע, היו טריפות שהיו מוגדרים כמיעוט שאיננו מצוי. אבל האידנא, 
כאשר אנחנו עוסקים בכל תחום בכמויות גדולות וכששוחטים שוחטים אלפי בהמות - גם מיעוט 
קטן מאד הופך להיות מצוי. שום דבר כבר איננו בגדר הפתעה. מכיוון שאנו חיים לא בשטייטעל, 

אלא הכל מתועש, הרי אנו עוסקים בכמויות גדולות, ולכן איך נגדיר היום מיעוט המצוי? 

כאשר מישהו בא להציג את הדילמה הוא שאל אותי כך: אדם שרואה עדר של פרות והוא נשבע 
שכל הפרות שיש בעדר הזה כשרות הן ולא טריפות, האם הוא חייב על שבועת שקר או לא? מן 
הסתם יסכים כל אחד שוודאי שזו שבועת שקר, כי הרי אנחנו יודעים ש-25 מהבהמות הן טריפות, 
אז איך הוא נשבע שכולן כשרות? ואני אומר, אם הוא נשבע שכל הבהמות כשרות ואכן אין בהם 
בהמה טריפה זוהי שבועת שקר, אבל אם הוא נשבע שמותר לשתות את חלבן של כל הבהמות 

האלה זו שבועת אמת ולא שבועת שקר הכיצד? 

סטטיסטית.  להסתברות  ולא  הסטטיסטיקה,  למדעי  קשור  לא  להטות"  רבים  "אחרי  כל,  קודם 

חכמים  של  גדולה  עיר  שהיתה  קרלין,  העיר  גדולי  שניהם  אחים;  שני  היו  יעקב"  ה"משכנות  ובעל  אורה"  ה"קרן  בעל    .2
וסופרים בליטא ובפרט בימיה; שני האחים, גדולי הדור היו, ונמנו על תלמידיו הגדולים של ר' חיים מוולוז'ין. ה"קרן אורה" 

לקח את הפרשנות של הש"ס וה"משכנות יעקב" את פסקי ההלכה.
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"אחרי רבים להטות" זה דין תורה שאינו מושתת על מה שאנחנו קוראים היום מדעי הסטטיסטיקה 
וההסתברות. ומכיוון שלגבי כל בהמה ובהמה אנו נוקטים שמדובר בבהמה כשרה, גם כשיש מאה 
בהמות - כל החלב כשר לשתיה, גם אם מבחינת ההסתברות הסטטיסטית אנחנו יודעים שעשרה 
או עשרים אחוז מהבהמות הם טריפה, כי כל אחת מהבהמות בחזקת כשרה היא. מה הדין כאשר 
גם  מובאת  במשנה,  למדנו  טריפה?  בשר  מוכרת  אחת  וחנות  שחוטה  בשר  מוכרות  חנויות  תשע 
 - בין החנויות  בשר שנמצאה  הרי חתיכת  הרוב,  אחר  א(, שמכיוון שהולכים  ט"ו,  )דף  בכתובות 
כשרה. מה הדין כאשר במשך שבועיים נמצאו עשר חתיכות? והם כולם עדיין לא נאכלו ומישהו 
מכניס את כל החתיכות לסיר ומבשל אותם יחד? האם מותר או אסור? הלא תשע חנויות כשרות 

והאחת מוכרת נבילה?

לפי חוקי ההסתברות הסטטיסטית היינו צריכים לומר שכשיש תשע חתיכות כשרות בסיר ואחת 
ומיעוטה  יהודים  ביחד הבשר אסור באכילה. מה הדין בעיר שרובה  טריפה, אם מבשלים אותם 
נוכרים? תינוק שנמצא בעיר אנו הולכים אחר הרוב ואנו אומרים שהוא ילד יהודי לכל דבר, חייב 
במצוות. ומה הדין כאשר במשך השנים נמצאו עשרה ילדים בעיר הזו? שישים אחוז מתושבי העיר 
יהודים וארבעים אחוז נוכרים. ואח"כ עושים מניין והתקבצו ביחד אותם הילדים שנמצאו בעיר 
במשך השנים. האם אפשר לומר דבר שבקדושה עם המניין הזה? לפי ההסתברות הסטטיסטית יש 
לנו שישה יהודים וארבעה נוכרים. כי שישים אחוז מתושבי העיר הם יהודים וארבעים אחוז גויים, 
האם אפשר לצרף אותם למניין? בעקבות הקביעה ש"הולכים אחר הרוב", כל עשרת הילדים האלו 

דינם כדינו של כל יהודי כשר ולא רק שישה מתוך העשרה. 

וגם  כשרה,  בחזקת  מהבהמות  אחת  כל  הרוב,  אחר  כשהולכים  החלב.  לגבי  בשאלתנו  הדין  הוא 
אם החלב התערב ביחד, והרי זה דומה לעשר חתיכות בשר שנמצאו בין החנויות ולעשרה ילדים 
שנמצאו בעיר, מכיוון שאנחנו הולכים אחר הרוב, גם כאשר לפי ההסתברות הסטטיסטית אנחנו 

צריכים להתחשב במיעוט - לא כך בדין תורה. 

דעה.  ביורה  מפורשת  הלכה  והשניה  ע"ג(  )דף  בזבחים  מהגמרא  האחת  ראיות,  שתי  לכך  נביא 
קבועה  בהמה  שיש  ומכיוון  בכשרים  פסולים  שנתערבו  בבעיות  עוסקים  אנחנו  זבחים   במסכת 
דניידי"  ניכבשינהו  "אלא  והגמרא שואלת  דמי".  על מחצה  "כל קבוע כמחצה  למיעוט,  חוששים 
"ונימא כל דפריש מרובא  ניידות, כדי שלא תהיינה קבועות במקומן(  )נכוף את הבהמות שיהיו 
פריש". והגמרא שואלת "אלא מעתה, מגיסה אסורה?". רש"י מפרש, אם שחטו את הבהמות והדם 
התקבל בכלי אחד וכי נאמר שמקצת הדם פסול ואי אפשר לזרוק אותו על גבי המזבח? אלא מה, 
בגלל שהחלטנו שכל אחת מהבהמות היא כשרה, כי הולכים אחר הרוב, גם אם הדם אח"כ התערב 

- כל הדם כשר ולא רק מיעוטו. לדעתי סוגיא זו היא ממש הסוגיה שלנו. 

כיוצא בזאת למדנו ביורה דעה )סי' פ"א סעיף ב'(, שאם יש שישים בהמות וחלבו את כולם והחלב 
נכנס למיכל אחד, ואח"כ אחת הבהמות נמצאה טריפה - החלב בטל בשישים, ולא צריכים לחשוש 
אולי הבהמה שנמצאה טריפה נתנה יותר חלב מבהמות אחרות שהן בחזקת כשרות. אנו יוצאים 
מנקודת הנחה שכל הבהמות, פחות או יותר, באותו גודל, ונותנות אותה כמות חלב, ולכן יש כאן 
לחשוש  צריך  לא  למה  טריפה,  נמצאה  אחת  בהמה  לשאול,  מקום  יש  לכאורה,  בשישים.  ביטול 
נמצאו  לא  שאם  בשו"ע,  מפורשת  הלכה  לנו  הרי  טריפות?  שהן  בהמות  כמה  עוד  שיש  למיעוט, 
טריפה, כולן או רובן, כולן בחזקות כשרות. לכן הספק שלנו הוא אך ורק בגלל שאחת הבהמות 
נשחטה ונמצאה טריפה וכל הדיון הוא רק האם צריך לסמוך שיהיה שישים, או שמא צריך לחשוש 
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שמא בהמה זו שנמצאה טריפה נתנה יותר חלב מן האחרות.

רבי דוד הלוי )הט"ז(, רבי שבתאי כהן )הש"ך( ורבי אליהו מווילנה )ביאור הגר"א(, כולם אומרים 
שהסיבה שאנחנו מקלים היא משום שזה ספק דרבנן, וספק דרבנן לקולא. אבל צריך לשים לב, כי 
גם הם נדרשו רק לשאלה למה באמת לא צריך לחשוש שמא בהמה זו שנמצאה טריפה נתנה יותר 
חלב מן האחרות, אבל לא הטריד אותם בכלל מה עם האחרות שלא נמצאו טריפה, גם אם אנחנו 
יודעים שמבחינה סטטיסטית מיעוטם טרף. מן ההכרח, שכאשר אנו הולכים אחר הרוב מתעלמים 
מן ההסתברות הסטטיסטית כמבואר במסכת זבחים )דף ע"ג עמוד ב(. כך גם בשאלה זו שהועלתה 

על שולחן מלכים בשאלת כשרות החלב. 
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נספח*

כבוד הרה"ג ר' משה טאובר שליט"א

מכתבו קיבלתי בזמנו ואבד ממני, ולפני זמן מה מצאתיו בהיסח הדעת. ע"כ מתנצל אני על איחור 
תשובתי והנני במענה קצר.

שאל כבו' אם אין סתירה בין מה שכתבתי בענין כשרות החלב בזמנינו2 למה שכתבתי במנחת אשר 
ויקרא סימן מ"ז.

דהנה בענין השאלה שנתעוררה לפני שנים מספר בענין כשרות החלב בארץ ישראל כתבתי דכיון 
שידוע וברור שיש אחוז ניכר של בהמות שהן טריפות אלא דאזלינן בתר רוב ומשו"כ מכשירים אנו 
כל בהמה אף אם היא בעצם טריפה דכך הוא דין התורה דאזלינן בתר רוב, אך כאשר מערבבים חלב 
של מאות או אלפי בהמות וידוע מעבר לכל ספק שעשרים או שלושים אחוז של החלב אסור משום 
דהוי חלב טריפה איך אפשר להתיר את החלב כאשר אין כדי לבטלו. וכתבתי שם דכיון שלפי דין 
התורה כל בהמה ובהמה כשרה ומותרת אין הדין משתנה בכך שנתערב חלב של בהמות רבות, דאין 

דין רוב של תורה מושתת על מדעי הסטטיסטיקה אלא דין תורה הוא.

ומאידך כתבתי בויקרא שם דאסור לכהן ליכנס לבית חולים כאשר ידענו שמסתמא יש בו מת, ואף 
שמעמידים כל אדם בחזקת חי אין זה אלא כאשר דנים אנו על אדם מסויים אבל כאשר השאלה 

היא אם יש מת בבית לא מהני בזה חזקת חי שעל כל אדם. ושאל כבודו מה בין זה לזה.

ובאמת אין הנידונים דומים כלל ועיקר, ועומד אני על שני הפסקים הנ"ל, אלו ואלו דא"ח. וזאת 
בשלושה סגנונות שונים.

זו כשר  ובהמה האם חלבה של בהמה  א: דהנה תחילת השאלה בכשרות החלב היא בכל בהמה 
ומשהוחלט לפי דין התורה דבהמה זו כשרה וחלבה כשר, אין הדין משתנה כאשר מערבים חלבה 
עם חלב של בהמות רבות. אבל תחילת השאלה לגבי טומאת מת אינו על שום אדם מסויים, אלא 

האם יש מת בבית או אין בו מת ואין אנו דנים מתחילה על האדם אלא על הבית.

ב. ובסגנון אחר נראה לחלק דלגבי שאלת החלב כבר קבעה תורה שכל בהמה ובהמה כשרה שהרי 
התירה תורה לשתות חלבה והתירה תורה לשוחטה ולאכלה וכיון שנקבע שכל בהמה כשרה אין 
הדין משתנה ע"י התערובת, משא"כ בטומאת כהנים מעולם לא התעורר ספק על אדם כלשהו, 
דהלא כל עוד חי הוא אין כל ספק לגביו, וכל הספק נתעורר רק על הבית ומשו"ה אין כאן כלל ענין 

לחזקת חיים.

ג. ועוד בה שלישיה. גדר חזקה מתייחס מטבעו ליחיד לכשעצמו, ואין לו ענין לרבים ומשו"כ כאשר 
דנים על הבית אם יש בו מת אין זה ענין לחזקת חיים, משא"כ גדר רוב, דגם כאשר דנים אנו על 
בהמה מסויימת אם כשרה היא אם טריפה, הכרעת הדין דכשרה היא משום דרוב בהמות כשרות, 

ומשו"כ גם כאשר אכן דנים אנו על הרוב ולא על היחיד, אזלינן בתר רוב בהמות כשרות.

ומ"מ נראה פשוט וברור לענ"ד דשני פסקי הדין הנ"ל עומדים על תילם, ודו"ק בכ"ז.

* תשובה בכתב של הגר"א וייס הקשורה לנושא ושהועברה למערכת על-ידו.
1.  מנחת אשר ב פרשת משפטים פרק ד ונדפס להלן
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ובמה שתמה על שכתבתי בתינוק שנמצא בעיר דאם רוב ישראל דינו כישראל ואם רוב עכו"ם דינו 
כגוי דאין הדבר תלוי ברוב נשים הראויות ללדת אלא ברוב אנשי העיר, והוכחתי מזה דדין רוב הוי 
דין תורה ולא משום סבירות סטטיסטית, ותמה כבו' דבאמת כן מסתבר וכשם דמבואר במכשירין 
)פ"ב משנה ז' -ח'( דאם נמצא פת עיסה אזלינן בתר רוב פת עיסה ואם נמצא פת קיבר אזלינן בתר 

רוב פת קיבר וכן בבשר מבושל, עי"ש.

יוהנסבורג, ועכשיו בעין  זכה כבו' לכוין לדעתו של רבינו הגרעק"א בהגהות לשו"ע או"ח )דפוס 
הגליון דפוס טלמן בסי' של"א( שאכן כתב דאין הדבר תלוי אלא ברוב נשים מולידות, אך לענ"ד 
אין זה משמע מלשון המשנה וכל גדולי הדורות שלא כתבו אלא דאם רוב ישראל ישראל הוא ואם 
רוב עכו"ם נכרי הוא, ושאני מפת קיבר או בשר מבושל שהם בגוף הדבר ומאפייניו דאינו דומה פת 

קיבר לפת עיסה ואין אנו תולין אלא בדומה לו, אבל אין דין התינוק תלוי בנשים מולידות.

ויש לדון לפי הנ"ל במש"כ הרש"ש בכתובות י"ד לגבי שתי חנויות, בחנות אחת כשרה היו ארבעים 
חתיכות מרובעות ועשר משולשות ובחנות הטריפה לא היו אלא עשרים חתיכות וכולן משולשות 
ונמצאת חתיכה משולשת דכשרה, אף דרוב המשולשות טרפה כיון דרוב חתיכות כשרות, עי"ש. 

ולהמבואר צ"ע בדבריו דלכאורה החיתוך המסוים דומה לפת קיבר ובשר מבושל, וי"ל בזה.

ביקרא דאורייתא,
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תשובה בשאלת כשרות החלב בזמננו* 
באשר שאל לדעתי בדבר מה שעוררו לאחרונה בענין כשרות החלב, ויסוד השאלה מה שידוע שיש 
אחוז ניכר של הבהמות שהן טריפות או לפחות ספק טריפות, וא"כ מסתבר דאף דאזלינן בתר רוב 
ומותר לשתות את חלבה ולאכול את בשרה של כל בהמה ובהמה ולתלות שהיא מן הרוב הכשרות, 
אבל כאשר מערבים את החלב של מאות פרות איך נוכל לומר שכולן כשרות, נגד המציאות שיש 
עשרים אחוז טריפות, וכיון שיש טריפות ביניהם צריך ביטול בששים ולפי הידוע מספר הטריפות 

הוא לפחות כעשרים אחוז וא"כ כל התערובת אסורה.

רבים  דאחרי  תורה  דין  בין  שהחליפו  במה  הטעות  ויסוד  יסודה,  בטעות  הזו  השאלה  כל  ולענ"ד 
להטות ל"מדעי הסטטיסטיקה", דאף אם אמנם נכון הדבר שבהסתברות סטטיסטית אי אפשר 
לומר על עדר בהמות שכולן כשרות, אלא יש להניח שכשאחוז המיעוט הכללי יהיה אשר יהיה, כך 
אחוז המיעוט גם בעדר זה, אך לא כן בדין תורה דאזלינן בתר רוב, ולפי משפט התורה דיינינן בכל 

בהמה דין כשרה וממילא אף אם יצטרפו בהמות רבות, כולן כשרות לפי דין תורה.

הגע בעצמך, תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת נבילה, ונמצאו עשר חתיכות בשר ביניהם, 
וכי אסור לבשלן ביחד, כי עלינו להניח שאחת מהן נבילה. וכן עיר שרובה ישראל ומיעוטה נכרים, 
דינו  מהם  אחד  וכל  ילדים,  עשרה  בעיר  נמצאו  השנים  ובמשך  אחוז,  ששים  של  רוב  הוא  והרוב 
כישראל דאזלינן בתר רוב )כמבואר במס' מכשירין פרק ב' משנה ז' ובכתובות ט"ו ע"ב(, וכי לא 
נוכל לצרפן כולם למנין עשרה דהלא עלינו לתלות שארבעה מתוכם גויים ורק ששה יהודים ואיך 
נצרפם ביחד לומר דבר שבקדושה. וכיוצא בדבר, הלא גם בבני אדם יש מיעוט טריפות, ואיך נוכל 
לצרף עשרה עדים להעיד ביחד הלא ידעינן שעשרים אחוז בנ"א יש בהם טריפות, וטריפה פסול 
לעדות, וא"כ נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדות כולן בטילה. )ויש לפלפל טובא בפרטי הלכה זו 

דנמצא אחד מהם קא"פ, אך כל בר דעת יבין שעיקרא דדינא פירכא(.

ההסתברות  את  סותר  הוא  כאשר  אף  זה  דין  מהני  רוב,  בתר  דאזלינן  דכיון  פשוט  באמת  אלא 
יש  המציאות  ומצד  רבות  בהמות  כשמצרפים  אף  זו  הלכה  לפי  כשרה  בהמה  וכל  הסטטיסטית, 
ועומק  ברוב.  בביטול  וניעור, דשם מדובר  וכלל לדין חוזר  זה ענין כלל  ואין  ביניהם גם טריפות. 
נמשך, ולא שהאיסור פקע והלך לו ברגע  היתר  סברת חוזר וניעור הוא, דהיתר ביטול ברוב הוא 
שיש רוב ושוב עבר ובטל מן העולם, אלא כל זמן שיש רוב המיעוט בטל אבל אם רבה האיסור ושוב 
אין רוב היתר כנגדו, שוב אין היתר ביטול ברוב, ואין זה ענין כלל לני"ד, דהלא מ"מ יש כאן רוב 
כשרות, וכאשר הולכים אחר הרוב כגון רוב חנויות מוכרות שחוטה אין אנו אומרים שרוב הבשר 

הנמצא שחוטה אלא שכל הנמצא שחוטה, וזה ברור ופשוט.

ונראה ראיה לדברינו דהנה מבואר בשו"ע )יו"ד סי' פ"א ס"ב( "גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצא 
טריפה אם ידוע שקודם שחלבה נטרפה כל הגבינות שנעשו מחלבה אסורות ואם היתה בעדר עם 
בהמות אחרות ונתערב חלבה עם חלב האחרות הולכים בו אחר ס', הגה ואם יש ס' בהמות העדר 
ולא ידעינן בודאי שחלב מן הטריפה היא יותר מחלב אחת האחרות, אמרינן מסתמא דאיכא ס' 

 * מנחת אשר ב פרשת משפטים פרק ד
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ומותר". הרי לן להדיא דתערובת חלב של הרבה בהמות קרוב לס' מותר בשתיה, והם מבטלים את 
חלב הטריפה. ועי"ש בש"ך דכתב בשם התו"ח דאע"ג דלא בדקנו את האחרות עדיין, )שהרי מדובר 
בבהמות חיות( מ"מ סמכינן דכשרים הם, כיון דרוב בהמות בחזקת כשרות הן, ולדברי המחמירים 
האיך מותר לשתות תערובת כ"כ גדולה, והלא יש ידיעה ודאית שיש ביניהם כמה טריפות שהרי 
טריפות הריאה הוי מיעוט המצוי וא"כ נמצא שבששים בהמות יש לכה"פ כמה טריפות ואין כאן 

שיעור ביטול, וע"כ דמחזקינן שכל הבהמות כולן כשרות, ודו"ק בזה.

בזה  מקילין  דאין  י"ב(  )ס"ק  בבהגר"א  הוא  וכן  )סק"ח(  והש"ך  )סק"ד(  הט"ז  שם  שכתבו  ואף 
אלא משום דמה"ת חד בתרי בטל ואין צריך ס' אלא בדרבנן, אין זה ענין לני"ד, דלא כתבו אלא 
במה שאין חוששין שמא בהמת הטריפה נתנה יותר חלב משאר הבהמות ואין כאן ס' כנגד חלבה, 
ובזה כתבו כיון דהוי ספיקא דרבנן אין לחשוש, אבל עצם ההלכה דמחזקינן את כל שאר הבהמות 

ככשרות אינה משום דהוי דרבנן, עי"ש היטב.

וכי הרואה עדר בהמות ונשבע שכולן כשרות ואין ביניהם טריפה לא נשבע  ומה שכתב הרה"ג... 
לשקר, צדק בדבריו, אבל אין זה ענין כלל לני"ד, דהשבועה מתייחסת למציאות, ובמציאות ידענו 
ואין בעדר איסור טריפה  דין כשרה  יש להם  שיש מיעוט טריפות, אבל אם נשבע שכל הבהמות 

שבועת אמת בפיו, ודו"ק בזה כי דבר פשוט הוא.

ואף שכל הנ"ל פשוט הוא, באמת הדברים מבוארים בסוגיא מפורשת בזבחים )ע"ג ע"ב( דהקשו 
שם לגבי זבחים שנתערבו "ונכבשינהו וניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש, אמר רבא גזירה שמא 
יבאו י' כהנים בב"א ויקרבו, א"ל ההוא מרבנן לרבא אלא מעתה מגיסא אסורה וכו'", ועי"ש ברש"י 
דס"ד דהמקשה התכוין לחוש שמא לאחר שכבר הותר משום כל דפריש אם י' כהנים יקחו בב"א 
שוב ליכא כל דפריש ושוב נאסר, וקמ"ל דכיון דכבר הותרו אינם חוזרים לאיסורן אפילו אם יקחו 
הם  במגיס  מתערב  כולם  שדם  לאחר  וכי  אסורה"  "מגיסא  דאל"כ  רוב,  ליכא  ושוב  בב"א  כולם 
חוזרים לאיסורם. הרי להדיא דלאחר היתר כל דפריש אין הדבר חוזר לאיסורו אף באופן שבטל 
כוח הרוב. )וע"ע ברא"ש מס' חולין פ"ז סי' ל"ז שהוכיח מסוגיא זו דגם בביטול ברוב נאמר כלל 

זה עי"ש(.

וביסוד הדברים סברא זו דדין רוב הלכתא היא ואינו תלוי בהסתברות בלבד מוכח מעוד מקורות, 
דהנה בסוגיא הנ"ל דתינוק הנמצא במקום שרוב ישראל דינו כישראל לכאורה הו"ל לדון רק לפי 
רוב נשים הראויות להוליד אם מבנות ישראל המה או נכריות ומה לן לצרף את זקני העיר, וע"כ 

דאין אנו דנים כלל במדת ההסתברות מצד המציאות אלא דין תורה יש כאן.

חתיכות  נ'  בה  שיש  כשרה  חנות  בענין  ע"ב(  )י"ד  לכתובות  בהגהותיו  הרש"ש  שכתב  מה  וידוע 
כשרות ורק עשרה מהם משולשות ובחנות הטריפה יש כ' משולשות ונמצאה חתיכה משולשת אם 
אזלינן בתר רוב להכשירה וכתב דאכן כשרה היא, אף שרוב המשולשות טריפות, ויש לפלפל בזה 
גם במה שנחלקו האחרונים, בתשע חנויות מול חנות אחת, אך בחנות האחת יש יותר בשר ממה 

שיש בתשעה, ודו"ק בזה.

והנה הארכתי מאד בכל פרטי סוגיות אלה בכתבים, אך אין צריך להאריך, ובני"ד הדברים ברורים 
דאזלינן בתר רוב, ומותר לשתות חלב זה.
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כשרות החלב בימינו*

פתיחה

א. חלב טרפה

ב. ניתוחי פרות

ג. טרפה אין לה היתר

ד. סיכום

פתיחה
בדברים שלהלן ננסה לדון בטענה, שבימינו אסור לשתות חלב מכיוון ש-15-20% מהפרות הן 
בנפרד  פרה  כל  שחלבו  בגלל  קיימת,  הייתה  לא  זו  בעיה  בעבר  אסור.  מטרפה  וחלב  טרפות, 
היום  אך  טרפות.  אינן  הפרות  רוב  כי  אמרו  ברוב'  'ביטול  ומדין  בנפרד  פרה  כל  על  דנו  לכן 
וכל החלב מעורבב מיד, צריך לראות את התערובת  כשחולבים פרות באמצעות מכון חליבה 

כתערובת של לח בלח וצריך ביטול בשישים, ו-15-20% זה רחוק מכך.

ראשית, יש להקדים ולומר: כשם שאסרה התורה לאכול בשר בהמה טרפה, כך אסרה התורה את 
שתיית חלבה ובאופן זה פסק רבי יוסף קארו בשו"ע )יו"ד סימן פא סעיף א( להלכה. כלומר, אם 
ידוע לנו בוודאות שבהמה מסויימת הינה טרפה, כשם שהבשר שלה יהיה אסור באכילה כך גם 

החלב שלה אסור בשתיה. 

הגדרת הידיעה, של היות הבהמה טרפה, צריכה להיות כזו שתואמת להגדרה ההלכתית שבהמה זו 
עתידה למות מחמת הפציעה; לשם דוגמא: בהמה שהותקפה על ידי בעל חיים טורף, נקראת בלשון 
חז"ל 'דרוסה'1. בנוסף לטרפה משום 'דרוסה', אנו למדים בגמרא שיש סוגים נוספים של טרפה 
שלא מפורשים בתורה והם 'הלכה למשה מסיני'. מכל מקום, העובדה שיש אחוז סטטיסטי של 
טרפות בעדר מסויים, לא מחייבת מציאות של בהמה טרפה באותו העדר - נרחיב על כך בפרק א'. 

א. חלב טרפה
יחד,  פרות מעורב  לעיל, חלב טרפה אסור בשתייה. אולם, למרות שחלב של הרבה  כפי שנאמר 
וסטטיסטית מסתבר שמעורב שם חלב טרפה אף על פי כן אין לחשוש לשתיית החלב בימינו. ניתן 

להציע שתי סיבות לכך:

א. סיבה ראשונה לכך היא 'רובא דליתא קמן' - משום שאנו עוסקים ברוב שאינו לפנינו ולמעשה 
מדובר במציאות אשר נוהגת בעולם בדרך כלל, לא שייך ברוב זה המושג של ביטול ברוב, בגלל 

שאין ודאי איסור לפנינו - למרות שיש ודאות סטטיסטית, אין ודאות במציאות.

נבאר דברינו: ככלל, כאשר קבעה התורה שיש ללכת אחרי הרוב לא הייתה כוונה שנשתמש בכללי 
הסטטיסטיקה. בסוגיות הש"ס אנו מוצאים שני סוגים של רוב: רובא דאיתא קמן ורובא דליתא 

*מאמר זה נערך מתוך תשובה שנתפרסמה בשו"ת מראה הבזק חלק ז והיא נכתבה ע"י הרב ארי סט, רבו של קיבוץ סעד, 
בתאום עם הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל, ראשי כולל ארץ חמדה.

1.  זו גם הטרפה היחידה שמפורשת בתורה.

הרב ארי סט
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קמן. ברובא דאיתא קמן מדובר על מקרה בו יש לפנינו תערובת מוגדרת של אסור ומותר, כאשר 
יש לנו ידיעה ודאית על כמות המותר וגם ידיעה ודאית על כמות האיסור. דין זה נלמד בגמרא 
צורך לנהוג על-פי כללי ביטול  יש  יא ע"א( מהפסוק: "אחרי רבים להטות". במקרה כזה  )חולין 
יו"ד סימן צח, קט(. לדוגמה, חתיכת בשר נבלה שנתערבה עם עוד  ברוב שנקבעו בהלכה )שו"ע 
חתיכות מותרות, החתיכה האסורה מתבטלת ברוב של חד בתרי, ואם יש רוטב אז יש צורך בביטול 

בשישים, כיוון שביטול של תערובת לח בלח אינו ברוב אלא בשישים. 

לעומת רוב זה, ברובא דליתא קמן אנו לא דנים על תערובת ודאית של אסור ומותר לפנינו, אלא 
אנו שואלים עצמנו אם המונח לפנינו שייך לרוב הנורמטיבי והטבעי שקיים בעולם, או אולי הוא 
חריג השייך למיעוט. רש"י )שם( מסביר שמקורו של דין זה הוא מאותו הפסוק, או מהלכה למשה 
מסיני. לדוגמה, רוב הבהמות אינן טרפות, ולכן מותר לשתות את החלב של הבהמה שנחלבה. וכן, 
רוב נשים אינן איילוניות ורוב גברים אינם סריסים, ולכן יבם קטן שבא על יבמה קטנה ימשיכו 
לחיות זה עם זו, ואין אנו חוששים שמא יימצא הוא סריס או היא איילונית, ונמצא שבא על אשת 

אחיו שלא במקום מצווה.

בש"ס, אין מקום שבו התייחסה הגמרא בסוגיות של רובא דליתא קמן לשאלת ביטול ברוב. ניתן 
לומר שזה בגלל שהגמרא דנה בסוגיות אלו תמיד על פרט ספציפי, ושואלת לגביו אם הוא חריג 
או שייך לרוב מסוגו שבעולם ובטבע. ברם, נראה כי באופן מהותי אין מקום לשאלת הביטול ברוב 
כאשר אנו עוסקים ברובא דליתא קמן, בגלל שאין ודאות של איסור לפנינו. יש להוסיף כי בעלמא 
נשאר,  הספק  ההכרעה  אחרי  שגם  או  ודאית,  הכרעה  היא  רוב  מכוח  הכרעה  אם  האחרונים  דנו 
מהגמרא  מוכח  טרפה  שלגבי  כותב  קח(  )תניינא  איגר  עקיבא  רבי  הלכתית.  מוכרע  שהוא  אלא 
שהוי כוודאי. כך משמע גם מדברי רבי משה סופר )שו"ת "חתם סופר" ד אבה"ע ב סימן קמז(, 
שלמרות שבתחילת סוגיית הגמרא בחולין הגמרא מסתפקת וחושבת שרובא דאיתא קמן הוא רוב 
טוב יותר מרובא דליתא קמן, ואי אפשר ללמוד את השני מן הראשון בקל וחומר )בגלל שברובא 
דאיתא קמן יש היתר ברור ומוגדר לפנינו(, הרי שלמסקנת הגמרא רובא דליתא קמן הוא טוב יותר 
מרובא דאיתא קמן וזאת בגלל שאין לפנינו בוודאות איסור2. באופן זה, רבי שמעון שקופ ב"שערי 
יושר", מסביר את רובא דאיתא קמן כהוראה התנהגותית, לעומת רובא דליתא קמן, שהוא בירור 

שהדבר מותר. 

לכן, גם בשאלת כשרות החלב - אין זה משנה כלל אם חולבים כל פרה בנפרד או שחולבים מספר 
רובא  זו ככל שאלה של  ודאי לפנינו, הרינו דנים בשאלה  כיוון שאין איסור  יחד.  גדול של פרות 
דליתא קמן, ותולים שהבהמות שמהן הגיע החלב שלפנינו הן כולן כשרות ומותרות באכילה, ואל 

לנו להזקק לבטל את המיעוט שאיננו בנמצא.

ב. סיבה שניה לכך היא שיש לדון על כל פרה בפני עצמה. כיוון שעל כל פרה ופרה קיימת הכרעה 
שהיא שייכת לרוב, אין בעיה לשתות מחלבן של כל הפרות. לכן גם אם אחר כך נתערב חלב של 

הרבה בהמות יחד - אין כאן שום חשש, כיוון שכבר הכרענו על כל פרה ופרה שאינה טרפה. 

המוכרות  חנויות  שמונה  קיימות  ובעיר  חתיכות,  עשר  ברחוב  נמצאו  שבו  למקרה  הדבר  דומה 
וודאי שלא נאמר שיש לפנינו שתי חתיכות  בשר כשר, ושתי חנויות המוכרות בשר שאינו כשר. 

2.  כך גם רבי משה פינשטיין, ב"דברות משה", מסביר מדוע רובא דליתא קמן טוב יותר מרובא דאיתא קמן.
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אסורות, כיוון שמבחינה סטטיסטית עשרים אחוזים מהבשר שנמצא בעיר אינו כשר. אנו דנים על 
כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה, ותולים שהיא באה מהחנויות הכשרות, ואיננו צריכים "לבטל" את 
שתי החתיכות ה"אולי אסורות" בשמונה החתיכות הכשרות, אלא הכול מותר, כיוון שכבר הכרענו 

על כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה, וכך גם בנדון דידן3.

רבי מנשה קליין, בשו"ת "משנה הלכות", עסק בשאלת החיוב של הגהת מחשב לספרי תורה על 
מנת לצאת מחשש טעויות, ובדרך אגב דן גם בשאלת החיוב לצלם את הפרות החולבות ברנטגן על 

מנת לבדוק שאינן טרפות: 

"ואם יבא אחד להחמיר ויאמר באמת שלא נשתה חלב ולא נאכל בשר ולא נברך על המאכלים, 
והוא יעשה עקסריי )=שיקוף רנטגן( על כל בהמה ועוף ואח"כ יאכל, וילך ויטרוף את כל העולם 
ויאמר עליהם שהם אוכלי נבילות וטריפות ומברכים ברכות לבטלות מפני שבירר ע"י ה'עקסריי 
מאשין' )מכונת שיקוף( ומצא שלשים בהמות טריפות למאה, וא"כ נתברר שיש כאן טריפה ודאי 
בכל מאה בהמות, והיאך נסמוך ונאכל בלי בירור כיון שאפשר לברר ודאי - לא נאבה ולא נשמע 
ספר  על  לברכה  )=כוונתו  התורה  מברכת  לבטלתה  חוששין  שלא  הנהנין  ברכת  מ"ש  וא"כ  לו, 
תורה שלא נבדק במחשב, והעולה לתורה אולי מברך ברכה לבטלה( ומ"ש איסור טריפות שעובר 
כל אחד ואחד איסור דאורייתא על כל כזית ורביעית ובכל יום ואין חוששין לה, מפני שהתורה 
סמכה על הרוב ואין צריך לבדוק יותר, ולא אצריכוהו בדיקה כלל, לא בידי אדם וכ"ש ב'מכונה 
יב  ניחוש להמחשב")יא סימן קיד;  ולמה  לעינינו,  לנו תורה רק  נתנה  ואנן לא  עקסריי' בלע"ז 

סימן רסה(. 

מסקנתו של רבי מנשה קליין היא שיש לסמוך על רוב גם כאשר ניתן לבדוק4.

ראויה לציון דעתו של הגאון הרב נחום אליעזר רבינוביץ )שיח נחום סימן מד( המפקפק בנתונים 
המופיעים בשאלה, שהרי הסטטיסטיקה לא נקבעה על פי פרות שנחלבות עתה, שהן הפרות הטובות 
והבריאות יותר, אלא בפרות שנחלבו בעבר, ולאחר שירדה תפוקתן נשחטו ונמצאו טרפות. אין 
בפרות זקנות וחולות אלו, לדעתו, כדי ללמד על כלל הפרות החולבות הבריאות, וממילא השאלה 

מעיקרא ליתא.

ב. ניתוחי פרות
כעת נדון בנקודות חשובות שקשורות לנושא זה של כשרות החלב בימנו; משום שכיום ניתוחי פרות 
- בעיקר, כתוצאה  וכתוצאה מהניתוח עלולים להטריף את הבהמה  הינו דבר שבשגרה,  חולבות 

מניקוב הקיבה5. יש לדון בשאלה בהשלכות ההלכתיות של ניתוח כזה.

למרות שניקוב הקיבה נעשה במכוון על ידי מגדלי הפרות, ולדעתם אין בפעולה הניתוחית משום 
נראה  זה  כל  עם  הבהמה,  את  מצילה  זו  פעולה  לדעתם   - להיפך  אלא  הבהמה,  של  מצבה  הרעת 
שאין מקום לטענה שהמציאות השתנתה מזמן חז"ל. סברה זו אינה רלוונטית )לקמן נדון בשאלת 

3.  במנחת אשר )שמות סי' מד( דן בשאלה זו, והתיר מהסיבה הנ"ל.
4.  עיין בשו"ע )סי' צט ס"ק ו(, והגר"א וה"פרי חדש" )ס"ק כא( מקלים בעניין "חוזר ונעור" בתערובת של מין במינו לח בלח, 

ואף מצרפים את האיסור הראשון להיתר לבטל את האיסור האחרון. 
5.  ניתוח לניקוב הקיבה נעשה בעיקר לפרות חולבות. לפעמים, כתוצאה מהצטברות גזים בקיבת הבהמה, הקיבה מתנפחת 
ועולה למעלה. מציאות זו אינה נוחה לפרה, ומכבידה עליה. היא אוכלת פחות, וממילא תפוקת החלב שלה יורדת באופן 

משמעותי. מטרת הניקוב הוא להשיב את המצב לקדמותו.
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יכולתה של טרפה לחזור לכשרות אם נרפאה(, וכך הורו חכמי כל הדורות, ראשונים ואחרונים.

דעת הרשב"א
רבי שלמה בן אדרת נשאל על בהמה שמן הדין אמורה להיות טרפה אבל אנו רואים שהיא חיה יותר 
מי"ב חודש, אם ניתן לומר שיצאה מגדר טרפה, שהרי הכלל בגמרא הוא "סימן לטריפה י"ב חודש" 
)חולין נז ע"ב(, וכפי שהסביר שם רש"י: "אם כך חיה בידוע שלא נטרפה". רבי שלמה בן אדרת עונה 
שהטרפות שמנו חכמים הן אסורות ואין ביכולתן לחיות, אפילו על דרך המקרה, והמעיד על כך 
אינו נאמן ואין מקבלים את דבריו, "וכל מי שמכשיר זה נראה בעיני כמוציא לעז על דברי חכמים". 
מציאות כזו לא תיתכן לפי רבי שלמה בן אדרת, ולכן אמר שהמעיד על כך התבלבל והחליף בהמה 
נשאר איתן  זאת  י"ב חודשים. אם הוא בכל  וטרם עברו  בבהמה, או שטעה בהערכת משך הזמן 

בדעתו, נראה שהוא משקר, וכלשון רבי שלמה בן אדרת:

"ויבטל המעיד ואלף כיוצא בו ואל תבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים 
הנביאים ובני נביאים, ודברים שנאמרו למשה מסיני" )שו"ת הרשב"א א סימן צח(. 

דעת הרמב"ם
לעומתו, סובר הרמב"ם שאין לנסות וליישב את המציאות עם ההלכה בנושא זה:

אינן  שמקצתן  שבידינו  הרפואה  בדרכי  שיראה  פי  על  אף  טריפה,  שהן  ואמרו  שמנו  אלו  "וכן 
ממיתין, ואפשר שתחיה מהן - אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר 'על פי התורה אשר יורוך'" 

)שחיטה פרק י הלכה יג(. 

בהסבר הדברים, מדוע איננו חוששים למציאות המשתנה, כתב הרב אברהם ישעיהו קרליץ:

כפי  הטריפות  קביעות  והיו  לדורות...  הטריפות  דיני  תורה  אלפים  בב'  להקבע  צריך  היה  "והנה   
נתן  בזמן ההוא שלא  פרוונקא דמלאכא דמותא  ואותן המחלות שהיו  בזמן ההוא,  ית'  השגחתו 
הקב"ה רפואת תעלה להן, המה הטריפות שאסרתן התורה בין בזמן ההוא ובין בזמן של הדורות 

הבאים" )חזון איש יו"ד סימן ה(. 

ב(, אלא שלדעתו  ענף  ג  ב סימן  פינשטיין ב"אגרות משה", )אבה"ע  גם הרב משה  זה כתב  כעין 
הרגע שבו נקבעו הטריפות הממיתות הוא זמן מתן תורה. הוא מדגיש שלמרות שהפעולה נעשתה 
כטרפה.  יחשבו  כן  פי  על  אף  הבהמה,  או  האדם  את  להציל  כדי  רופאים,  על-ידי  אפילו  במכוון, 
דין טרפה באדם פסק הרמב"ם שהמדד הקובע הוא אומדנת הרופאים, מסביר  למרות שלעניין 
הרב פינשטיין שאין בכך סתירה, כיוון שלעניין טרפות הבהמות מנתה המשנה במפורש את סוגי 
הטרפות שמנו חכמים, ואם הדין אמור להשתנות מדור לדור ומתקופה לתקופה לא היה למשנה 
לרמב"ם,  הרשב"א  בין  הבדל  אין  להלכה,  באדם.  הטרפות  סוגי  את  מנתה  שלא  כשם  למנותן, 

ושניהם יאסרו את הבהמה.

ג. 'טרפה אין לה היתר'
כפי שהזכרנו לפני כן יש לדון האם טרפה יכולה לחזור לכשרות אם נרפאה. המציאות בארץ בעניין 
הניתוחים  סוגי  את  סקר  וייטמן6  זאב  הרב  בחו"ל.  מאשר  יותר  טובה  החולבות  הפרות  ניתוחי 
השונים בארץ ואת מעמדם ההלכתי, והסיק שבארץ גם ללא פיקוח אין לחשוש ולהימנע משתיית 

6.  "הליכות שדה" 94, עמ' 14-29, ובמיוחד עמ' 23-27.
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הניתוחים  על  "תנובה" מפקחת  כיום בארץ.  וזהו המצב  הניתוחים,  על  מובן שעדיף לפקח  חלב. 
שנערכים בארץ, כך שכמעט אין חשש לחלב טרפה שמגיע למחלבות. על דרכי הפיקוח על החלב 
בישראל, עיין במאמרו של הרב זאב וייטמן7. בחו"ל הבעיה חריפה יותר, גם בגלל שאין פיקוח על 
וגם בגלל העובדה שיש מקומות שבהם נעשים ניתוחים שבהם נוקבים בוודאות את  הניתוחים, 

קיבת הבהמה. 

מן  איבר  אכילת  איסור  את  דורשת  הגמרא  הפוסקים.  נחלקו  שבהן  הסוגיות  עיקרי  את  נסביר 
הבהמה שיצא מחוץ למעי אמו וחזר קודם שנשחטה מן הפסוק "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו": 

"מה תלמוד לומר - לפי שמצינו במעשר שני ובכורים שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו - 
מותרין, יכול אף זה כן? תלמוד לומר טרפה. מאי תלמודא? אמר רבה: כטרפה. מה טרפה, כיון 
שנטרפה שוב אין לה היתר, אף בשר - כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו היתר" )חולין סח 

ע"ב(.

זו משמע שדין פשוט הוא בטרפה, שאינה חוזרת להיתרה. הדין הוא פשוט כל כך, עד   מברייתא 
ברור  מקור  לו  שאין  וחזר,  אמו  למעי  חוץ  שיצא  איבר  אכילת  לאיסור  מקור  מהווה  עצמו  שהוא 
לאיסור מלבד ההיקש לטרפה. אלא שהיא גופא קשיא - מנין לגמרא שטרפה שחזרה למצבה הקודם 
אינה חוזרת לכשרותה? וכי זו הלכה למשה מסיני? נראה שאין רצונה של הברייתא ללמדנו דין בדיני 
טרפה, אלא להשוות דין איבר שיצא וחזר למציאות של טרפה, ודבר זה הוא פשוט וברור בגמרא, 
כיוון  לאכלה  ניתן  טרפותה  ממנה  שסרה  בהמה  אבל  היתר.  לה  אין  וממילא  חיה,  אינה  שטריפה 
שאינה עוד בגדר טרפה. נראה שמהסוגיה בחולין יש ראיה לכך שטרפה יכולה לצאת מידי טרפותה: 

"אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: ריאה שנקבה ודופן סותמתה - כשרה. אמר רבינא: והוא 
דסביך בבשרא")מח ע"א(.

היא  שם  הגמרא  מסקנת  מעלייתא.  סתימה  שזו  כיוון  טרפה  אינה  שהבהמה  מסביר  שם  רש"י   
שקרום שעלה מחמת המכה בריאה, זו סתימה שאינה טובה, והבהמה נשארת טרפה. מסוגיה זו 
נראה לכאורה שיש פעמים שבהן למרות שהבהמה נטרפה על-ידי נקב בריאה - שזו טרפה שנשנית 
במשנה )מב ע"א( - אף על פי כן יכולה הבהמה לחזור לכשרותה על-ידי סתימת הנקב בדופן הריאה. 
וכל מה שמיעטה הגמרא שם הוא מקרום שעלה מחמת המכה, שאינו נחשב לסתימה מעלייתא. אם 
כן, הכול תלוי באיכות הסתימה של הנקב. במקרה שלפנינו פשוט וברור שתוך ימים ספורים הנקב 

נסתם היטב ואינו ניכר, והרי זה כריאה שניקבה ודופן סותמתה. 

בדעה זו, שטרפה שנרפאה חוזרת לכשרותה, מחזיק הרב רפאל זיסקינד, בעל ה"תורת יקותיאל" 
גם  ע(.  ס"ק  ו  סעיף  מד  סימן  )יו"ד  תשובה"  ב"דרכי  דבריו  הובאו  ו(,  ס"ק  מד  סימן  )טריפות 
דין  להוכיח  מאריך  לרוגאצ'ובר,  באגרת  שניאורסון  מנדל  מנחם  הרב  מליובאוויטש,  האדמו"ר 
זה, ולחלוק עליו )"אגרות קודש", אוצר אגרות בנושאים שונים, הוצאה מיוחדת לבני הישיבות, 
במאמרו  בעלסקי  ישראל  הרב  גם  כך  כתב  בימינו  הפרות  ניתוחי  בעקבות  מ-מא(.  עמ'  תשס"ז, 
"בענין שאלת חלב טריפה שנתפרסמה מקרוב" )"מסורה" י, עמ' סב-עג( וכן הורה גם הגאון הרב 

נחום אליעזר רבינוביץ'.

7.  "תחומין" כב, עמ' 463-468; "בנתיב החלב" - סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב א, עמ' 105-112, וכן בחלקה הראשון 
מבהמות  טרפה  חלב  עירוב  ובחשש  קיסרי  מניתוח  טרפה  בשאלת  העוסקים  במאמרים   ,11-25 עמ'  חוברת,  אותה  של 

מנותחות.
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בידי שמים  בין בהמה שנרפאת  )"ציץ אליעזר" א סימן כד( מחלק  ולדנברג  יהודה  הרב אליעזר 
ובין בהמה שאדם ריפא אותה. כאשר אדם ריפא אותה - הרי הייתה טרפה בגלל הנקב, ונחלשה 
מחמתו, ואין בידי הרפואה כדי להוציאה מטרפותה. אבל כאשר עלתה לה ארוכה בידי שמים - 
הוברר למפרע שמעולם לא הייתה הבהמה טרפה. אם כן נראה שבמקרה שלפנינו גם הוא יכריע 

שהבהמה אינה טרפה, כי היא מבריאה מעצמה.

כיוון שניקוב הקיבה מתאחה לאחר זמן קצר, ניתן לסמוך על הפוסקים הסוברים שבהמה שנטרפה 
ולאחר מכן נתרפאה חוזרת לכשרותה, ואין לאסור את החלב.

יחד עם זאת, יש פוסקים שבהמה שנטרפה וחל עליה שם טרפה שוב אינה באה לידי היתר לעולם, 
וכפי שמשמע מפשט הסוגיה לעיל )חולין סח ע"ב(. פוסקים אלו יסבירו את הגמרא בחולין מח 
ע"א )ריאה שניקבה ודופן סותמתה - כשרה( ששם הבהמה כלל לא נטרפה, בגלל שמעולם לא היה 
נקב גמור, שהרי עם ניקוב הריאה מיד נסתם הנקב על-ידי הדופן; ושבמקום בו הייתה הבהמה 
טרפה, ואפילו לרגע, שוב לא תועיל רפואה לבהמה כדי להתירה, וכך לכאורה קורה גם בנידון דידן. 

בדעה זו מחזיק רבי יוסף ראזין )הרוגאצ'ובר(, כמובא לעיל באגרתו של האדמו"ר מליובאוויטש. 
בעקבות ניתוחי הפרות בדורנו, כתב הרב מנשה קליין )משנה הלכות יג סימן קיג(, שמי שסמך עד 
עתה על היתרו של הרב פינשטיין בשתיית חלב נכרי, בהסתמך על חוקי המדינה שאוסרים עירוב 
חלב טמאה בחלב פרה, כמובא ב"אגרות משה" )יו"ד א, סימן מו-מט(, לא יוכל לסמוך עוד על כך, 
כי על ניתוחי הפרות שמטריפים אותם, לשיטתו, אין פיקוח או חוק שאוסר זאת. לכך נוטה דעתו 
וייטמן, במאמרו בתחומין  זאב  נראה מדבריו של הרב  וכן  גולדברג,  זלמן נחמיה  של הגאון הרב 

)שם(, שחלק על דברי הרב בעלסקי בכמה עניינים, ואנו נעמוד בקצרה על שתי השגות: 

הרב בעלסקי רצה להוכיח דבריו שטרפה חוזרת להכשירה לאחר שנרפאה מדברי הגמרא )חולין 
נד ע"א(: "דאי בדרי ליה סמא - חיי". צודק הרב וייטמן בהערתו, שסוגיה זו אינה מוכיחה דבר 
ומכות  מחלות  סוגי  באותן  אלא  חכמים,  שמנו  ודאי  בטרפה  עוסקת  אינה  שהיא  כיוון  לענייננו, 
שלכאורה ממיתים את הבהמה, למרות שחכמים לא מנו אותם. עובדה זו גורמת לגמרא לשאול 
מדוע שלא ייכללו גם הם ברשימת הטרפות של חז"ל, ועל כך עונה הגמרא שלגבי מחלות ומכות 
אלו היה ידוע לחז"ל שהבהמה יכולה להתרפא מהם על ידי תרופות, ולכן אין למנותן כטרפה אפילו 
שחכמים  והמכות  המחלות  סוגי  שכל  והוא  ברור,  אחד  יסוד  נראה  זו  מסוגיה  נתרפאו.  לא  אם 
לא מנו אותן כטרפות הרי זה בגלל שיש להן יכולת להתרפא בדרכי הרפואה, ולכן אפילו אם לא 
ירפאו אותם והם ימותו - הם לא יהיו טריפה. ניתן לדייק מדברי הגמרא שכל אותן טרפות שמנתה 

המשנה אין להן כלל יכולת להתרפא, ואפילו על-ידי סמים ותרופות.

אם אכן נבין כך, צדק הרב וייטמן שמדברי הרמב"ם )שחיטה פרק י הלכה יג( נלמד שאפילו אם 
באחד הדורות ימצאו רפואה לאי אלו מהטרפות - זה לא רלוונטי, כיוון שאין לנו אלא מה שקבעו 
חכמים. אבל ניתן להבין את דברי הגמרא גם בצורה אחרת: הגמרא אינה מתייחסת למקרה שבו 
הטרפות נעלמת מן הבהמה, אלא רק למקרה שהבהמה נטרפה ועכשיו היא ממשיכה לחיות על-

ידי סמים ורפואות. כך מדויק מלשון הגמרא "אי בדרי ליה סמא - חיי", אבל לא מתרפאת. לכן, 
במקרה שבו נעלם הנקב יש מקום לומר, שהבהמה כבר אינה מוגדרת כטרפה. כל דברי הרמב"ם 
מוסבים על מקרה שבו הטרפות נשארה והרופאים טוענים שהבהמה יכולה להמשיך ולחיות כך - 

ובזה לא נתחשב בדעתם. אבל אם הטרפות נעלמה, אין לנו כלל טרפה לפנינו.
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דברי  את  סותרת  להיתרה  חוזרת  שנרפאה  שטרפה  זו  שהבנה  וייטמן,  הרב  מעיר  נוספת  בהערה 
הרמב"ם שהובאו לעיל, שאפילו אם יתברר על-פי חכמת הרפואה שטרפה מסוימת יכולה לחיות 
- אין בכך כדי להתיר את הבהמה. הרב בעלסקי ודאי לא יחלוק על דברי הרמב"ם הללו, אך נראה 
שהם אינם מהווים קושי, שהרי הרמב"ם לא כתב שאם הם יתרפאו זה לא יועיל, אלא רק כתב שאם 
הנקב יישאר והרופאים יאמרו שזה לא מזיק לבהמה והיא יכולה להמשיך ולחיות כך עוד זמן רב - 

לא ישתנה הדין, כי אין לנו אלא מה שמנו חכמים.

לשיטת פוסקים אלו, נראה שיש לבדוק בכל מקום ומקום את סוגי הניתוחים ואופן ביצועם, ולברר 
אם הם יוצרים טרפה ודאי או רק ספק טרפה. לכן, במקומות שבהם הניתוחים אינם מטריפים ודאי 
את הבהמה אלא יוצרים ספק - גם לשיטתם יש להתיר את שתית החלב, כיוון שלהלכה ספק טרפה 
ואז הסיכוי  יש לחשוש רק לבהמות שנותחו בשנה האחרונה,  וממילא  י"ב חודש,  מותרת לאחר 
להגיע למעלה מ 1/60 הוא נמוך8, אלא שלכאורה יש להיזהר מלחלוב פרות ספק אלו במשך י"ב 
חודש. ואי אפשר להורות על עירובו בשאר החלב, כיוון שאין לבטל איסור לכתחילה. אך להלכה 

התירו פוסקים רבים את עירוב החלב של פרות הספק לכתחילה, משתי סיבות עיקריות:

א. הרב צבי פסח פרנק בשו"ת "הר צבי" )יו"ד סימן לו( דן בחשש לטרפותה של בהמה שנותחה 
על מנת להוציא גזים מהכרס. ראשית הוא מכריע שבהמה זו היא ספק טרפה, ולאחר י"ב חודש 
היא תצא מספק זה. לאחר מכן, הוא מתיר לבטל את החלב לכתחילה במקום הפסד מרובה )הרב 
וייטמן9 טוען ששפיכת חלב של י"ב חודש היא הפסד של כ-10,000 ש"ח, גם מכירת הפרה לגוי 
כרוכה בהפסד(, למרות שהכלל הוא שאין מבטלין איסור לכתחילה, כיוון שמושקע בפרה חולבת 

כסף רב, והמכירה לגוי אינה מכסה את ההשקעה )מבוסס על רמ"א סימן קט ס"ק ב(.

ב. גם כאשר יש איסור ודאי, אין איסור לבטלו אם אין כוונה לבטלו, כפי שמצאנו בשו"ע )יו"ד 
סימן פד סעיף יג(: "דבש שנפלו בו נמלים - יחממנו עד שיהא ניתך ויסננו". וכתב שם הש"ך )ס"ק 
לח(: "ואין זה משום מבטל איסור לכתחלה, שאסור כדלקמן סימן צט, שאין כוונתנו אלא לתקן 
הדבש". לכן, כיוון שרוב הרפתנים בארץ אינם שומרי תורה ומצוות, והם אינם מבינים את מושג 
הביטול, אין כוונתם אלא לחלוב את החלב ולערבו על מנת לשווקו ולא על מנת לבטלו, וממילא 

אין בזה איסור, כמו בדבש10.

במקומות שבהם הניתוחים, לשיטתם, מטריפים את הבהמה באופן ודאי, נראה שיש לבדוק אם 
בעדר יש שישים כנגד אותם הפרות המנותחות, ואם יימצא כי אין שישים כנגדם - אין להתיר את 
החלב בשתייה. אם ימצא בעדר שישים כנגד הפרות המנותחות, החלב האסור בטל במותר, והכול 
מותר לשתייה, כמבואר בשו"ע )יו"ד סימן פא סעיף ב(: "ואם היתה )=הטריפה( בעדר עם בהמות 

אחרות, ונתערב חלבה עם חלב האחרות, הולכים בו אחר שיעור ששים". ומוסיף הרמ"א:

 "ואם יש ס' בהמות בעדר, ולא ידעינן בודאי שחלב מן הטריפה היא יותר מחלב אחת האחרות, 
אמרינן מסתמא דאיכא ששים, ומותר". 

כנגד כמות החלב של הטרפה, אלא אנו מניחים שהבהמות  צורך לברר שיש שישים  אין  כלומר, 
נותנות כמות זהה של חלב, אלא אם ידוע שהטרפה נותנת יותר חלב.

8.  הרב זאב וייטמן, חלב נכרים בימינו, מתוך "תחומין" כב, עמ' 455-468, ובעיקר עמ' 459-463.
9.  ב"הליכות שדה", שם, הערה 11.

10.  הרב דב לנדאו, ביטול חלב טריפות, מתוך: "בנתיב החלב" - סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב קובץ א, עמ' 20-25.
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כל שנותר לברר הוא אם ראוי להחמיר ולא לאכול איסור שהתבטל בהיתר. רבי אברהם צבי הירש 
)פתחי תשובה יו"ד ס"ק י( הביא שתי דעות בעניין זה: א. רבנו יונה ב"איסור והיתר הארוך" )כלל 
נז, סימן טו( כתב: "וכן אם יש איסור... ויש ס' ומכל כה"ג ולהרחיק עצמו מכל דבר כיעור מצוה 
היא", כלומר יש עניין בחומרה זו. ב. בספר "סלת המנחה" מובא בשם "תורת האשם": "דמי שרוצה 
להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו אמוראי, כגון מה שנתבטל בששים... הוי כמו 
אפיקורסות, ויצא שכרו בהפסדו". ומלשון הרמ"א נראה לכאורה לדייק כדעה זו, שכתב: "בהמה 
שהורה בה חכם מסברא ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת - בעל נפש לא יאכל ממנה", משמע 
שאם נמצא בהלכה היתר מפורש, כגון ביטול בשישים - אין להחמיר. אלא שמסביר רבי אברהם 
צבי הירש שם את דברי הרמ"א גם אליבא דרבנו יונה, וכוונתו שדבר שנמצא בהלכה בפירוש להיתר 
אין חיוב אפילו על בעל נפש להחמיר שלא לאכלו, ומכל מקום אם רוצה להחמיר גם בזה - מצווה 
היא. בדעה שאין מקום לחומרה זו מחזיק גם הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב, בעל "בני יששכר". 
למרות שנימוקו אינו הלכתי אלא קבלי הוא מסיק ממנו הוראה למעשה, וכך הוא כותב )מאמר 

חדש אדר, מאמר ב, שקל החדש דרוש ז(: 

"הוא ית"ש יודע אשר הניצוץ הטמון באותה חתיכה האסורה ביחוד יכול להתברר על ידינו. הנה 
ע"פ  אותה  יאכלו  ואכול  ותתבטל,  היתר,  לתוך  כזאת  האסורה  החתיכה  שתיפול  מזמין  ית"ש 
התורה, ותתברר הניצוץ הזה... על כן, לדעתי הצעירה, אין זה מדרך החסידות מה שכמ' אנשים 
נוהגים סלסול בעצמם, שלא לאכול משום מאכל שהיה עליו שאלת חכם, הגם שהוא דבר פשוט 
ומבואר דינו להיתר, כגון ע"י תערובת בששים וכיוצא, כי לדעתי אדרבא מצוה הוא, יאכלו ענוים 

וישבעו".

ד. סיכום
עסקנו בשאלת כשרות החלב בימינו; יסוד השאלה הוא משום שכיום, סטטיסטית, כעשרים אחוז 

מהפרות הן טרפות, וחלב של בהמה טרפה אסור. 

מכיוון שלשם הגדרת טרפה יש צורך בוודאות הלכתית-מציאותית ולא וודאות סטטיסטית, וכן 
משום שאנו דנים על כל בהמה בפני עצמה, חלב הפרות מותר לכתחילה. זאת חרף הניתוחים שעושים 
היום לפרות חולבות - משום שניקוב הקיבה מתאחה לאחר זמן קצר, ניתן לסמוך על הפוסקים 

אשר סוברים שבהמה שנטרפה ולאחר מכן נרפאה חוזרת לכשרותה ואין לאסור את החלב.
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פרה שמעיה יצאו במהלך ניתוח* 

א. מקור הדין

ב. אם נתהפכו ותיקנם כשהחזירן

ג. אם יש לסמוך על מומחה 

ד. אם החזירם לאחר שנתקררו

ה. סיכום

א. מקור הדין
כתב בשו"ע )יו"ד סי' מו סע' ב(: 

"יצאו הדקין לחוץ והוחזרו מאליהן - כשרה. ואם החזירן, אם נתהפכו אף על פי שלא ניקבו - 
טרפה, דאי אפשר שיחזרוהו כמות שהיה אחר שנתהפכו ואינה חיה."

מקור להלכה זו מהגמ' במס' חולין נו ע"ב במשנה שם: 

"אלו כשרות בעוף וכו', יצאו בני מעיה: אמר רבי שמואל בר רב יצחק לא שנו אלא שלא היפך בהן 
אבל היפך בהן טרפה דכתיב הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב"ה כונניות באדם שאם נהפך 

אחת מהן אינו יכול לחיות וכו'." 

ורש"י ז"ל פירש: 

"היפך בהן - כשהכניסן לתוכו היפך עליונו לתחתיתו או עגולה זו למעלה מכמות שהיתה שהחליף 
זו למעלה וזו למטה." 

והתוס' כתב הטעם: 

"בכלל נקובי דמתניתין הוא גטעמא משום דסופו לינקב ולירקב."

תואר  ובפרי  טרפה.   - שנתהפכו  חשש  ויש  החזירן  אם  הפרה  ממעי  שיצאו  שמעיים  נראה  מכאן 
או  ניקב  לא  אם  בדיקה  בעי  נתהפכו  שלא  אף  הדקין  שיצאו  שכל  כתבו  אחרונים  ועוד  )סק"ד( 

נתקלקל ונרקב אותו מקצת הדקין שיצאו לחוץ.

ובש"ך )סק"ח( ועוד אחרונים כתוב שאם החזירן וכל שידוע שלא נתהפכו כשרה, אבל אם אותו 
שהחזירן לא אסיק אדעתיה לדקדק בזה - חיישינן שנתהפכו. 

וכתב שם בבית דוד )יסוד הבית ס"ק ג' אות ג'(: 

וכו'  בידיים חיישינן שמא הפכן  ב'( כתב... אם החזירן  )סע'  "לענין אם החזירן בידים. הלבוש 
וטרפה עכ"ל. וכתב ע"ז הדברי חמודות שם אות רעד: דנראה מדבריו, שכל שהחזירן בידים לעולם 
טרפה מחשש שמא הפכן... כך נראה דעת הלבוש. אבל לא נראה כן מדברי הפוסקים, אלא ודאי 
אפשר שיחזירן בידים ולא יתהפכו, וכל שיודע שהחזירן ולא הפך בהן כשרה. וזהו שפרש"י היפך 

*תשובה זו נכתבה כהכנה לדיון שנערך בנושא זה בועדת מהדרין, תשובה נוספת על אותה שאלה נכתבה ע"י הרב דוב לנדאו 
חבר הועדה, והתפרסמה בנתיב החלב ג, עמ' 78.

הרב עמרם אדרעי
חבר ועדת מהדרין תנובה
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בהן - כשהכניסן לתוכו היפך עליונו וכו'. וכן משמע מלשון הרמב"ם שכתב: ואם נתהפכו, ולא 
כתב אם הכניסן חוששין שנתהפכו. והטור כתב להדיא: אם החזירן ולא היפך בהן - כשרה. וכן 
הוא ברבינו ירוחם, וכן משמע בש"ע וכו'. ומסיק הדברי חמודות: דאם המחזיר יודע שלא היפך 
בהן - כשרה. אבל אם המחזיר לא אסיק אדעתיה לדקדק בזה, או שהלך לו לעלמא - חיישינן 
שנתהפכו ע"ש. והביאו הש"ך סק"ח בקצרה והסכימו להם הפרי חדש סק"ה והשפתי דעת שם 

והמחזיק ברכה אות יב וכט ועוד אחרונים." 

וכן כתב בכף החיים )שם או' כד(: 

"משמע כל שידוע שלא נתהפכו כשרה. וכ"כ הטור, אבל אם החזירן ולא הפך בהם כשרה. וכ"כ 
בס' ל"ח דף קעא ע"ב ומסיק דאם אותו שהחזירן לא אסיק אדעתיה לדקדק בזה וכה"ג חיישינן 
דנתהפכו אלא דהיכא דידוע שלא נתהפכו כשרה, )ש"ך סק"ח, כנה"ג הגב"י או' ו, פר"ח או' ה, 
לה"פ או' ח, בל"י או' ח, כריתי או' ח, שפ"ד או' ח, שה"מ סוף או' ו, מחב"ר או' כד ואו' כה, זר"א 

או' קס, חכ"א כלל י"ט או' י, ענ"ה ם, בי"צ ח"ב או' א, זב"צ או' יא(."

ב. אם נתהפכו ותיקנם כשהחזירן
כתב שם בבית דוד: 

בידוע  אבל  בהו,  היפך  שלא  ויודע  בידים  חזרה  דמהני  הוא  מעיים,  בני  יצאו  בסתם  זה  "וכל 
שנתהפכו מוכח מלשון הרמב"ם ושו"ע דשוב לא מהני מה שיתקינם ויחזירן לפנים, כמו שכתב 
הפרי חדש סק"ו והמחזיק ברכה אות כ וכג ע"ש. ועי' פרי תואר סק"ד מש"כ בזה, ועי' דעת תורה 

סקי"א שהאריך בזה והעלה כמה חילוקי דינים ע"ש."

ובכף החיים )שם או' כח( כתב: 

"אם כשהחזיר הפך קצת ותיקנו באופן שנראה בעיניו שהחזירו לכמות שהיה טריפה )מחב"ר או' 
ל ענ"ה שם, זב"צ או' כא(."

ג. אם יש לסמוך על מומחה 
כתב בכה"ח )שם או' כז(: 

דקדק  דלא  היכא  עליו  לסמוך  דיש  נראה  ומפורסם,  הניתוח  בחכמת  ובקי  מומחה  חכם  "אם 
המכניסן או דליתא קמן. )מחב"ר או' כה, ענ"ה שם ותו"ז שם או' י("

ד. אם החזירם לאחר שנתקררו
לאחר  וכשהוחזרו  להטריף.  יש   - חמים  בעודם  מיד  הוחזרו  לא  דאם  כתב  סק"ט  גבוה  בשולחן 

שנתקררו עתידה למות. 

ובבית דוד )יסוד הבית סי' מו ס"ק ג' אות ב'( הביא: 

"וכן בשו"ת בית שלמה )חלק ב' סי' צ"ג( כתב: דכל שיצאו לחוץ ידוע בחוש דאם ישתהו איזה זמן... 
יתאוה בהם מחלת הלהט... עד שינקבו, וקודם שינקבו גם כן יתהפכו לבשר המת..."

ה.סיכום
מכל מה שהבאתי לעיל נלע"ד אם במהלך ניתוח יצאו מעי הפרה החוצה והרופא החזירם, אם יש 
לחשוש שנתהפכו אפילו מקצתם - יש להטריף. ואם הרופא שמחזירם מקפיד להחזירם כדין, ויודע 
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1. אם במהלך ניתוח מצד ימין נשפכים המעיים החוצה מהפתח שנפתח ע"י הרופא בשיעור כזה 
התפתלו  שהמעיים  סביר  חשש  שקיים  מכיוון  הפרה,  את  להטריף  יש   - לקרקע  עד  הגיעו  שהם 
והתהפכו בעת הנפילה או שהחזירום שלא כסדרן )החלק העליון למטה ולהיפך או שבהחזרה הן 
התפתלו על צירן( באופן שמטריף את הפרה )או בגלל שסתימת המעיים תביא למות הפרה או 

בגלל שסופן להינקב(.

2. אם המעיים לא נשפכו החוצה, אך כתוצאה מתנועת המעיים הטבעית יוצא חלק קטן של המעי 
 - אחת  יד  בתנועת  למקומו  בחזרה  מיד  אותו  דוחף  והרופא  היותר(  לכל  ס"מ   40 )עד  החוצה 

הפרה כשרה.

3. אם המעיים לא נשפכו בשיעור שהם הגיעו לקרקע, אך הם יצאו בשיעור גדול יותר מכדי אפשרות 
יד אחת יש להקפיד מאוד שהרופא יחזירם למקומם ולמצבם הקודם  הרופא להחזירם בתנועת 
מבלי שהם יסתובבו על צירם ומבלי שהם יתהפכו באופן שבהחזרתם לחלל הבטן הם ישבו בסדר 

שונה מסדרם ומצבם המקורי. 

4. בכל מקרה כזה )של סעיף 3( יש לעקוב אחר החלמת הפרה ואין להחזירה לחליבה לפני שתחזור 
לתת חלב בכמות הרגילה שלה. 

5. יש לכתוב בדו"ח הניתוח בהערות בכל מקרה שהניתוח היה מצד ימין. וכן יש לציין אם המעיים 
יצאו במהלך הניתוח ואם כן באיזה שיעור וכיצד הם הוחזרו. 

שלא התהפכו אפילו מקצתם, ודקדק להחזירם כסדרם מיד כשהם עדיין חמים ולא התקררו וגם 
בדק שהוחזרו כסדרן, יש שפסקו שיהיה כשר. וצריך שהרופא יהיה נאמן בזה, ואולי יש להעמיד 
לפני  והוחזרו  כדין  נעשו  והחזרתם  המעיים  שיציאת  שישגיח  גביו  על  זה  בדבר  מומחה  משגיח 

שנתקררו וללא שנהפכו אפילו מקצתם.

זה מה שנלע"ד להציע בפני מרנן ורבנן חברי ועדת מהדרין שיכריעו ויפסקו בדבר זה.

הנחיות מעשיות למקרי יציאת מעיים
הרב זאב וייטמן, רב תנובה

הנחיות שניתנו למשגיחי הרפתות המשגיחים על ניתוחי הפרות. ההנחיות נתנו 
בעקבות הדיון שנערך בוועדת מהדרין בנושא. סוגיה זו הובאה בפני הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל שפסק שביציאת המעיים אין להטריף מכיון שלרופאים יש כיום חזקה של 
אומנים הבקיאים במלאכתם ואין צורך לחשוש שהמעיים יתהפכו ולא הוחזרו כסידרן.
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השגחה באמצעות מצלמות 

ישראל  חלב  כשרות  בדבר  רבנים  כמה  של  דבריהם  הובאו  תשע"א  תמוז  התורה"  "נזר  בחוברת 
כאשר ההשגחה נעשית בעזרת מצלמות וידאו. ואע"פ שעיקר הדיון מכוון כנגד שימוש במצלמות 
לצורך אספקת חלב ישראל בקהילות קטנות בחו"ל, וכפי שמובא בחוברת, יש הבחנה והבדל גדול 
בין המצב בחו"ל למצב בארץ, אך מכיוון שחלק מהרבנים מערערים גם על הנעשה בארץ בפיקוח 
ובהשגחת וועדת מהדרין תנובה המאשרת פיקוח בעזרת מצלמות אני רואה חובה לעצמי להעמיד 

דברים על דיוקם ואמיתתם.

לאמיתו של דבר אנו פטורים מלהשיב על דברי המערערים מכיוון שכל מה שנעשה בוועדת מהדרין 
תנובה נעשה לאחר התייעצות עם גדולי הדור - הגרי"ש אלישיב ]שליט"א[ זצ"ל ויבלט"א הגר"ש 
וואזנר שליט"א וכל מה שנעשה נעשה על פי פסיקותיהם, ובהתאם להנחיותיהם ובלא לסור ימין 
ושמאל מהדרכתם והכוונתם. מכל מקום, מכיוון שיש בדברים שנכתבו בחוברת זו בכדי לערער על 
פסיקותיהם והכרעותיהם של גדולי הדור ולהטעות את הקוראים ביחס לעובדות ולהלכה, אתייחס 

לדברים בקצרה.

טענות  שש  במצלמות  השימוש  כנגד  מעלים  שהם  מגלה  המערערים  דברי  כל  של  בעיון  קריאה 
מרכזיות:

1. המצלמות אינן מהוות השגחה טובה וניתן לרמותן.

2. בחלב ישראל בעינן ראיה ולא מספיקה ידיעה והמצלמות אינן נחשבות כראיה כמו שלא יספיקו 
לעניין עדות או לעניין ברכות ראיה.

3. כאשר צופים לאחר תום החליבה אי אפשר להתיר בדיעבד את החלב שנאסר כבר כחלב עכו"ם.   

4. המצלמות אינן יוצרות מירתת אצל החולבים.

ישראל התייחסו להשגחה הנדרשת  על חלב  גדולי הדור שהתירו שימוש במצלמות להשגחה   .5
ברפת של יהודי ולא כדי להציל מידי איסור חלב נכרים.

6. "חדש אסור מן התורה". 

בטרם שאתייחס לטענות אלו כסדרן אקדים שתי הקדמות נחוצות:

המציאות.  של  מוחלט  סילוף  הינה  האדם  את  מחליפות  המצלמות  כאילו  הדברים  העמדת  א. 
מצלמות ללא אדם הצופה בהן בדקדוק רב אינן מהוות השגחה כלל. אשר על כן, האדם הוא הוא 
את  לראות  לו  מסייעות  רק  והמצלמות  ובעזרתן,  מצלמות  באמצעות  זאת  עושה  והוא  המשגיח 
החליבה עשרת מונים טוב יותר מאשר ללא מצלמות, ובשעות רבות יותר, וגם כאשר הוא לא נמצא 
במקום, וגם כאשר מדובר בשבת ובחג שהוא לא יכול להיות במקום או לנוע ברכב בתוך הרפת 
הגדולה עליה הוא משגיח. בניגוד למשגיח ללא מצלמות, שהולך ממקום למקום ולא יכול לראות 
כל הזמן את כל הפרות הנחלבות ואת כל מיכלי החלב, ואת מקום ריכוז הפרות, ובניגוד למשגיח 
שיוצא מפעם לפעם לאכול, לשירותים, ולהבדיל, הולך להתפלל או סתם לנוח, ולעיתים רבות גם 
שהוא  החשש  בגלל  ההשגחה  לצורך  חשובים  למקומות  מלהגיע  שנמנע  למשגיח  ובניגוד  לישון, 
יתלכלך ע"י הפרות, הרי המצלמות מסייעות לנו לראות את כל חלקי הרפת ואת כל מיכלי החלב 

הרב זאב וייטמן
רב תנובה
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וכל מקום אחר הדורש השגחה במשך 24 שעות ברציפות, ולמעשה השימוש במצלמות הינו שווה 
שניים,  היותר  לכל  או  אחד  משגיח  במקום  רפת  כל  על  מעולים  משגיחים   20 של  להעמדה  ערך 
מצלמות  עשר  מוצבות  גדולה  )ברפת  והמהודרות  הטובות  ההשגחות  ע"י  כיום  ברפת  שמוצבים 
ולעתים ברפת גדולה מאוד עם שני מקומות חליבה מגיעים גם ל-15-20 מצלמות ברפת אחת. כל 
מצלמה השומרת במקומה 24 שעות ללא כל הפסקה שוות ערך לפחות לשני משגיחים שעובדים כל 
אחד 12 שעות ברציפות ללא כל הפסקה וללא כל ירידה בערנות וללא כל פחד לעמוד גם במקומות 

בהם יש סיכוי גדול להתלכלך מאוד(. 

ויש  ונכון  מהודר  באופן  אותה  מבצעים  שיש  ישראל  חלב  על  אנושית  בהשגחה  כמו  בדיוק  ב. 
שמבצעים אותה באופן רשלני שיש לפקפק מאוד אם השגחתם יכולה להחשיב את החלב הנחלב 
מצוינות  מערכות  יש   - מצלמות  באמצעות  השגחה  לגבי  גם  כך  ישראל,  כחלב  השגחתם  תחת 
שהשגחה באמצעותם עולה עשרות מונים על השגחה אנושית שאיננה משתמשת במצלמות והיא 
יש  זאת,  ולעומת  במצלמות.  שימוש  עושה  שלא  שהיא  השגחה  כל  מאשר  יותר  הרבה  מהודרת 
מערכות השגחה המשתמשות במצלמות באופן שיש להטיל ספק רב האם החלב שתחת השגחתם 
יכול להיחשב כחלב ישראל, או מכיוון שלא צופים בחומר המשודר באופן מספיק ונאות, או מכיוון 
שצופים אך לא מבינים את משמעות הדברים אותם רואים, או מכיוון שלא מיידעים את העובדים 
ברפת באופן שוטף בעובדה שצופים בהם ובמטרת הצפייה, או מכיוון שהמצלמות מוצבות באופן 
בגלל  או  מספיק,  טובה  איננה  המצלמות  שאיכות  בגלל  או  נכונים,  לא  במקומות  או  נכון  לא 
מספיק  שאין  בגלל  או  תקשורת,  אין  בהם  למקרים  גיבוי  שאין  או  טובה,  איננה  שהתקשורת 

מצלמות המכסות את כל האזורים הטעונים השגחה ופיקוח ועוד ועוד.

ולגופם של דברים וטענות:
1. המצלמות אינן מהוות השגחה טובה וניתן לרמותן - מניסיון של מעל לעשר שנים של שימוש 
במצלמות לצורכי השגחה בכלל ועל חליבות בפרט, אין לי כל ספק, שבכפוף לאמור לעיל בשתי 
ההקדמות, הרי שאת מערכת ההשגחה הנעזרת במצלמות ניתן לרמות הרבה הרבה פחות מאשר 

ניתן לרמות מערכת השגחה המסתמכת על משגיחים אנושיים בלבד. 

שלא  כמו  כראיה  נחשבות  אינן  והמצלמות  ידיעה  מספיקה  ולא  ראיה  בעינן  ישראל  בחלב   .2
ע"ב( הקובעת שלצורך חלב  לט  )ע"ז  נסתרת מגמרא מפורשת  זו  - טענה  עדות  לעניין  יספיקו 
לא  שהוא  במקום  יושב  בישראל  סגי  בעדר  טמאה  בהמה  כשיש  ואפילו  ראיה  בעינן  לא  ישראל 
רואה כלל את החליבה ובתנאי שהוא יושב במקום שאם הוא יעמוד הוא כן יוכל לראות את הגוי 
החולב, והחלב שנחלב ע"י הגוי הינו חלב ישראל כשר למהדרין ללא שהישראל ראה ולו רגע אחד 
מכל החליבה. ממילא, מיותר לסתור את הטענה שראיה באמצעות עדשת מצלמה איננה נחשבת 
לראיה או את הטענה שבהשגחה לצורך חלב ישראל בעינן ראיה המספקת לעניין עדות. עוד למדנו 
מגמרא זו שלצורך חלב ישראל אין צורך בהשגחה הרמטית ומוחלטת שכל החלב נחלב אך ורק 
מבהמות טהורות ואין כל צורך ברמת ידיעה הנדרשת לצורכי עדות, ומספיקה יצירת מירתת אצל 
הגוי באופן שתהיה אומדנא שהוא לא העז לחלוב בהמות אסורות שיש לו בעדר, ובאופן שבוודאי 

איננו מספיק כדי להעיד בבית דין שהחלב נחלב מבהמות טהורות בלבד.   

כחלב  כבר  שנאסר  החלב  את  בדיעבד  להתיר  אפשר  אי  החליבה  תום  לאחר  צופים  כאשר   .3
עכו"ם - על טענה זו יש להשיב שתי תשובות: האחת - העובדה שצופים מאוחר יותר יוצרת מירתת 
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ברפת  נאמר  שלא  וכפי  ישראל.  כחלב  החלב  את  להתיר  כדי  בו  שסגי  מירתת   - החליבה  ברגע 
החלב  את  להתיר  יכולה  לא  בבוקר   600 בשעה  לרפת  המשגיח  שכניסת  ישראל  חלב  שחולבים 
שנחלב בשעה 500 בבוקר כאשר הוא היה עסוק בתפילה או בארוחת בוקר, הוא הדין לגבי הצפייה 
במצלמות. התשובה השניה - שהגמרא )ע"ז לה ע"ב( מעלה אפשרות להתיר את החלב שנחלב כבר 
ע"י בדיקה שתוכיח שמדובר בחלב טהור והגמרא דוחה זאת רק בגלל העובדה שהוא לא יכול לבצע 
את הבדיקה )"דקא בעי ליה לכמכא"( או שהבדיקה איננה בדיקה טובה דיה )כיוון דבטהור נמי 
איכא נסיובי ליכא למיקם עליה דמילתא(. ואם כן מוכח, שעקרונית כן ניתן להכשיר את החלב ע"י 
בדיקה מאוחרת יותר )ולכן תמוה מאוד שבקונטרס נדפסו דבריהם של רבנים חשובים שמלגלגים 
שבדיקה  מפורש  בגמרא  כאשר  פשוטה,  מעבדה  בדיקת  ע"י  נכרים  חלב  להכשיר  האפשרות  על 
ו"פשוטה",  "קלה"  בדיקה  הינה  כזו  שבדיקה  חושבים  שהם  בכך  הם  טועים  ועוד  להועיל.  יכולה 

כאשר באמת זו בדיקה הרבה הרבה יותר יקרה ומסובכת מההשגחה באמצעות מצלמות(.

4. המצלמות אינן יוצרות מירתת אצל החולבים - דבר זה יכול להיאמר רק ע"י מי שאין לו כל 
ניסיון בהשגחה באמצעות מצלמות כי האמת היא הפוכה לחלוטין. המירתת הנוצר ע"י המצלמות 
רב לאין ערוך מזה הנוצר ע"י משגיח הנמצא ברפת, שאין כל בעיה לעשות כמעט כל דבר מאחרי גבו 
בשעות בהן הוא נמצא במקום אחר ברפת או בזמנים שבהם הוא יוצא, שהרי כל המשגיחים כולם - 
גם אלו הנמצאים ברפת 24 שעות ברציפות - מתבססים על "יוצא ונכנס". עובדה ידועה היא שרק 
לעיתים נדירות מאוד מאוד קרה שמישהו נתפס בחריגה כלשהי בהשגחה אנושית של משגיחים, 
כשלעומת זאת בהשגחה באמצעות מצלמות שרואים הכל כל הזמן שכיח עד מאוד שמגלים הרבה 
ואם מדברים באופן שוטף  יכול לראותם.  ולא  רואה אותם  כלל לא  רגיל  מאוד דברים שמשגיח 
ורציף עם בעלי המקום על מה שרואים במצלמות הרי הדבר יוצר אצלם מירתת גדול מאוד כשהם 

יודעים שהכל צפוי והכל נרשם ואין דבר נעלם מעיני מערכת ההשגחה הנעזרת במצלמות.  

5. גדולי הדור שהתירו שימוש במצלמות להשגחה על חלב ישראל התייחסו להשגחה הנדרשת 
ברפת של יהודי ולא כדי להציל מידי איסור חלב נכרים - מכתבו של הגר"ש וואזנר שנתפרסם 
שבמכתב  מכיוון  דבריו,  את  מסלפים  פשוט  בשמו  זה  דבר  שאמרו  שמי  מוכיח  בקובץ  הוא  אף 
החתום על ידו הוא מדבר על "דירים של ערבים". ובנושא זה החמיר הגר"ש וואזנר שליט"א יותר 
)וכפי שהביאו בשמו הגר"מ גרוס שליט"א בחוברת  מאשר הגרי"ש אלישיב שהתיר זאת בשופי 
בנתיב החלב ג' והגרש"א שטרן שליט"א(, וללא מה שהוסיף הגר"ש וואזנר שדרש שמעבר להשגחה 
)וגם מה שכתבו בשמו  באמצעות מצלמות יהיה משגיח בשר ודם שיבקר מפעם לפעם ברפתות 
של הגר"ש וואזנר שלדעתו של מרן בעל "שבט הלוי" בעינן שהמשגיח יגיע בזמנים קרובים זה לזה 

נסתר מהמפורש במכתבו של הגר"ש וואזנר שסגי ב-20 פעם בשנה שזה פעם בשבועיים וחצי(.

המשפר  חידוש  אלא  מקלקלת  רפורמה  כאן  אין  לעיל  שנאמר  כפי   - התורה  מן  אסור  חדש   .6
והמעלה את רמת ההשגחה עשרת מונים. וכפי שאף אחד לא יעלה על דעתו שלמשגיחים אסור 
להשתמש במערכות מיחשוב )שבלעדי השימוש בהן כיום אין ערך להשגחה על מפעלים מודרניים 
בימינו, בהם לא ניתן כלל להשגיח כדבעי ללא הכרת השימושים במערכות הממוחשבות במפעל( 
או להשתמש ברכבים או בטלפונים לצורך ההשגחה מכיוון שחדש אסור מן התורה, כך אין להעלות 
על הדעת לאסור שימוש במצלמות שהינן כלים שמשפרים את רמת ההשגחה בימינו עשרת מונים, 
בכל  להציב  מבלי  אנושית  בהשגחה  ענק  רפתות  על  כיום  להשגיח  אפשר  ואי  כמעט  ושבלעדיהן 

מקום כזה עשרה משגיחים יותר - דבר שאין אף השגחה בעולם שמתקרבת לכך.
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כך שסיכומם של דברים הוא, שאף שאין מקום לערער על השגחה ללא שימוש במצלמות, שהרי 
אם  מצלמות,  באמצעות  שהשגחה  העובדה  את  להכחיש  אין  הרי  המצלמות,  עידן  לפני  נהגו  כך 
היא נעשית באופן נכון, הינה מהודרת הרבה יותר מאשר השגחה ללא עזרת המצלמות. וממילא, 
משתמשת  לא  פלונית  השגחה  שמערכת  העובדה   - לגופה  להיבחן  צריכה  השגחה  מערכת  כל  
הדין  והוא  יותר,  הינה מהודר  ישראל שתחת השגחתה  איננה מעידה בהכרח שהחלב  במצלמות 
מערכת השגחה המשתמשת במצלמות אין זה אומר בהכרח שהחלב שתחת השגחתם הינו מהודר 
פחות, וכל מערכת השגחה צריכה להיבחן לגופה - כאשר המצלמות הינן כלי שיכול לשמש כעזר רב 

להשגחה מהודרת מאוד, ובתנאי שיודעים כיצד להשתמש בכלי זה כראוי.

דברים אלה היו לנגד עינינו ומבטאים את דעתנו:

חברי ועדת מהדרין

הרב דוב לנדאוהרב אברהם י.סג"ל הורוויץהרב עמרם אדרי

הרב מרדכי גרוס
יו"ר ועדת מהדרין

הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר ועדת מהדרין
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איסור חלב עכו"ם בימינו*

א. היתר חלב מבהמה טהורה

ב. איסור חלב עכו"ם - מקור האיסור

ג. חומרת איסור חלב עכו"ם ועונשו

ד. טעם איסור חלב עכו"ם

ה. חלב עכו"ם במקום שאין חשש לחלב טמא

ו. חלב עכו"ם ממחלבות תעשייתיות

ז. אבקות החלב

א. היתר חלב מבהמה טהורה
התורה התירה לשתות ולאכול ָחָלב בהמה וחיה טהורים, וכן את המוצרים המיוצרים ממנו, שכל 
היוצא מן הטהור - טהור. לעומת זאת, חלב מבעל-חיים טמא או מבעל-חיים טריפה, וכן גבינות 
הנעשות ממנו, אסורים לאכילה כבשרם, מפני ש"כל מאכל היוצא ממין מן המינין האסורין שלוקין 
על אכילתן, הרי אותו המאכל אסור באכילה מן התורה, כגון חלב בהמה וחיה הטמאים וביצי עוף 

ודג הטמאים" )רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ג ה"א, וכן נפסק בשו"ע סי' פא סע' א(.

ב. איסור חלב עכו"ם - מקור האיסור
חלב שחלבו גוי, אף שמדובר בחלב בהמה טהורה, אם אין ישראל רואה את החליבה - אסרוהו 
"ואלו דברים של עובדי  )ע"ז לה:(:  והוא הנקרא "חלב עכו"ם". כך מובא במשנה  חז"ל באכילה, 
כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו". ובגמרא 

)שם( מבואר הטעם: 

"חלב למאי ניחוש לה? אי משום איחלופי, טהור - חיור, טמא - ירוק; ואי משום איערובי, ניקום, 
במאי  הכא  נמי,  הכי   - לגבינה  בעי  דקא  אי  עומד!  אינו  טמא  חלב  עומד,  טהור  חלב  מר:  דאמר 
עסקינן, דקא בעי ליה לכמכא )מאכל(. ונשקול מיניה קלי )מעט( וניקום? כיון דבטהור נמי איכא 
נסיובי )מי-גבינה( דלא קיימי, ליכא למיקם עלה דמילתא. ואיבעית אימא, אפילו תימא דקבעי 

ליה לגבינה, איכא דקאי ביני אטפי )נותר חלב טמא בין הגומות שבגבינה(.

להלכה נפסק בטור ובשו"ע )יו"ד סי' קטו(, "חלב )טהור( שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו, 
כן  כמו  סק"א(.  )ש"ך  ישראל  לצורך  או  לצרכו  חלבו  שנא  לא  טמא",  חלב  בו  עירב  שמא  אסור, 
נפסק להלכה )רמ"א שם(, שיש לאסור את כל המוצרים המיוצרים מחלב שנחלב ע"י גוי, ובכלל זה 

גבינות, חמאה, לבן, יוגורט, ושאר מוצרי חלב1. 

*הדברים במאמר זה לוקטו ע"י המחבר מספריו "הכשרות כהלכה" ו"אנציקלופדיה לכשרות המזון".
1.  י"א שזהו דווקא בסתם חלב שחלבו גוי שנאסר, אבל חלב שאנו יודעים שדעת הגוי היה לעשות ממנו גבינות, מותר 

הרב עמרם אדרעי
חבר ועדת מהדרין תנובה
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במשנה )שם( מבואר שניתן להתיר חלב שנחלב ע"י גוי אם ישראל רואהו בשעת החליבה. אולם 
הישראל צריך לראות מתחילת החליבה ועד סופה, ולא מספיק שבא באמצע החליבה וראה, ואפילו 
אין שם דבר טמא )ש"ך סק"ח וט"ז סק"ד(. אמנם, אם הגוי חולב מבהמות ישראל בשביל הישראל 
ברפת שאחורי בית הישראל, ובא הישראל לראות רק לאחר שהגוי חלב כבר מקצת מהבהמות, 
וראה רק את המשך החליבה, כתב הרמ"א )שם בסע' א(: "עכשיו בזמן הזה שאין חלב דבר טמא 
מצוי כלל - מותר, מיהו אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם, הוי כחלב שחלבו עובד 
בהכשר  אלא  ומוצריו,  חלב  לשתות  אין  לכן  בעדרו".  טמא  דבר  שאין  פי  על  אף  דאסור  כוכבים 

ובפיקוח מתחילת החליבה.

ג. חומרת איסור חלב עכו"ם ועונשו
חז"ל החמירו באיסור חלב שחלבו גוי כמו בכל המאכלות האסורות, וכתבו שאף מי שצריך לשתות 
חלב ואין לו אלא חלב שחלבו גוי, מחויב לפזר ולהוציא כל ממונו להשיג חלב ישראל ולא להיכשל 
באיסור חלב גוי, כדין כל האיסורים )עי' דרכ"ת סי' קטו סק"ו, ודעת תורה למהרש"ם או"ח סי' 
ככל  מרדות  מכת  אותו  מכים  גוי  חלב  שהאוכל  הט"ו(,  פ"ג  מאכ"א  )הל'  הרמב"ם  וכתב  תרנו(. 
איסור דרבנן, ובאו"ה הארוך )דין מה סע' ח( כתב ש"עובר על לא תטוש תורת אמך ופורץ הגדר 

שעשו רבותינו הקדמונים, ומקל במאמרם שכל דבריהם כגחלי אש".

ובערוך השלחן )יו"ד סי' קטו סע' ו( הביא מעשה נורא מעניין חלב גויים, וז"ל: "וליתר שאת אברר 
לך איך שכל דברי רבותינו הקדושים הם כגחלי אש מה שהתוודה לפני בלב נשבר בהיותי יושב 
על כסא הוראה בעיר פלונית, שאחד מהבע"ב החשובים דשם היה נוהג היתר בדבר בהיותו חוץ 
לביתו בעיר הגדולה במדינה, וישב תדיר בשם לעסקיו והוא ועוד אורחים בשתותם חמים בבוקר 
היו קונים חלב שמן שקורין סמאנ"ט אצל חנווני אינו יהודי, שכנגד אכסניה שלהם. ופעם אחת 
התחילו לחקור ביניהם מאין לוקח החנווני הקטן הזה כל כך חלב שמן. והלך הוא לחנווני ושאלו, 
ואמר לו החנווני, אני קונה באטליז של בשר הרבה מוח של הבהמות וממחה אותם עם הרבה חלב 
ומבשלם ביחד וזה הוא השמנונית. אז נפלו כולם על פניהם על חטאם הגדול שאכלו טרפות ובשר 
שכל  מקובלני  כך  ובאמת  חכמים.  דברי  גדולים  כמה  בקול:  וצעק  לפני  התודה  והבעה"ב  בחלב, 
גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה יש עוד הרבה טעמים כמוסים שלא גילו אותם. והשומע ישא ברכה 
מאת ה' וישולם גמולו בזה ובבא )ובייחוד שמעתי שבאמריקה יש רבים מהאומות ששותים חלב 

חזיר מפני שמצויים שם הרבה2(", עכ"ד.

ד. טעם איסור חלב עכו"ם
עניינים. האחד הוא החשש שמא עירב הגוי  בטעם איסור חלב עכו"ם כתבו הפוסקים שיש שני 

לישראל לעשות אח"כ ממנו גבינות )ש"ך(. לכן יש מקילים אם הגבינה נעשית בהכשר ע"י יהודי )או בהשגחת יהודי( מחלב 
גוי, אך המחמירים נוהגים לאכול רק גבינה שנעשתה בהשגחה "משעת חליבת החלב". ועי' מש"כ מוהרה"ג שלום משאש 
זצ"ל בספרו מזרח שמש יו"ד סי' קט"ו סע"א וכן בספרו שמש ומגן ח"ב חיו"ד סי' ל"ה, שמה שכתב הש"ך שידעינן בודאי 
שדעתו לעשות גבינה וכו', ואף אם עדיין לא עשה הגבינה אלא שנחלב החלב )ר"ל לצורך גבינה( מיקרי דיעבד לעניין זה ע"כ, 
ר"ל ויכול לעשות גבינות ממנו אף שלא עשאן הגוי, יכולים אנו לדעת שודאי לא עירב דבר טמא, כיון שהיה בדעתו בשעת 
החליבה לעשות גבינות, ויודע שחלב טמא אינו עומד. ויוצא מזה דאם לא ידענו בודאי שעשה החליבה לצורך גבינות, יש 

לאסור אפי' עשו גבינות, דשמא עירב בהם חלב טמא, וזה ברור.
2.  ועי' בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א )ח"א סו"ס תפ(, שכתב שבימינו פורסם באנגליה שיש תועלת בעירוב 

מעט חלב "דבר אחר" בחלב רגיל שלא יתחמץ מהר, ע"ש.
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כל  שאסרו  חכמים,  גזירת  שזו  הוא  והשני  הטהור;  החלב  בתוך  מדאורייתא,  שאסור  טמא,  חלב 
חלב נכרי משום חשש זה. נחלקו הפוסקים )עי' דרכ"ת סי' קטו סק"ו(, האם איסור זה יסודו רק 
בחשש איסור דאורייתא, שמא עירב בו חלב טמא, או שמא מפאת החשש גזרו חכמים גזרה כללית, 
האוסרת כל חלב עכו"ם שאין ישראל רואה החליבה, ואם כן מלבד חשש איסור דאורייתא, יש בו 

גם גזירה דרבנן.

הנפקא מינה היא במקום שאין לחשוש שמא הנכרי עירב בו חלב טמא, כגון בעיר שאין בה בהמות 
ספק  משום  רק  הוא  האיסור  שטעם  נאמר  אם  טמא:  חלב  לתערובת  בה  לחוש  שאין  טמאות 
דאורייתא, ממילא במקום שאין דבר לתלות בו את הספק, אין לאסור חלב עכו"ם; אך אם נאמר 
שטעם האיסור הוא משום גזירת חז"ל, שגזרו ואסרו כל חלב גוי, א"כ מלבד חשש תערובת חלב 
טמא, יש גזירה דרבנן מפורשת לאסור חלב נכרי, ואף במקום שאין חשש לתערובת חלב טמא מכל 

מקום אין להתיר חלב עכו"ם כי נשאר עדיין איסור דרבנן.

במנין  שגזרו  מה  שכל  הוא  כלל  זה,  במקרה  שייך  לא  האיסור  שטעם  אף  השניה,  הסברא  ע"פ 
הסנהדרין ואסרו מטעם מסוים, פשטה תקנתם ואין בכוח בי"ד שלאחריהם לבטל דבריהם, אלא 
אם כן בית דין שני גדול מן הראשון3. ועוד כתבו האחרונים, שהטעם להחמיר גם במקום בו אין 
חשש שמא עירב חלב טמא הוא, שבכל גזירות חז"ל, מלבד הטעם המפורש שנתנו חז"ל לתקנתם, 
היו להם עוד טעמים רבים כמוסים, שלא רצו לגלותם )ערוה"ש סע' ו(, ועל כן אף במקום שטעם 
חשש חלב טמא לא שייך, שמא יש משאר הטעמים שעדיין שייכים. לכן, אין להתיר חלב גוי בשום 
מקום, ואף במקום שאין הגויים שותים חלב בהמה טמאה מחמת מיאוס אין להקל באיסור )כ"כ 

בכה"ח סקט"ז ובדרכ"ת סק"ח(.

טעם אחר כתב מהר"ש אבוהב בספר הזכרונות. לדעתו, עיקר טעם איסור חלב גוי הוא להרחיק 
את ישראל ממאכלי הגוים, כמו שאסרו פיתם ובישוליהם, אלא שהקילו במקום שישראל רואה את 
החליבה )כמו שהקילו באיסור פת עכו"ם, אם השתתף הישראל באפיית הפת(, ולכן אפילו בעיר 
שאין בה חלב טמא אסור לשתות חלב גוי. והביא ראיה לסברתו מהא דתני במתניתין )ע"ז לה:( 
חלב עכו"ם בהדי פת, שמן ושלקות, שכולם אסורים משום חתנות, ולא תני חלב עכו"ם בסיפא 

דמתני', בהדי אלו שאיסורם משום חשש תערובת איסור. 

ובספר תשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א )ח"ב סי' שפה( כתב: "ונראה דשורש האיסור 
הוא שגזרו להתרחק מהם, וגזרו אפילו בחלב שתמיד היה חשש רחוק מאד שעכו"ם יערב, והטעם 
כדי שנדע ליזהר ולהתרחק מהם מאד, וצריך לחשוש כ"כ כאילו יש שם דבר טמא. ולפ"ז רק בראייה 
שלא  שמסתבר  מה  אבל  מהחשש,  לאפוקי  מעשה  זהו  הראיה  דעצם  החלב,  להתיר  מועיל  ממש 
צריך לחשוש אלא עיקרה רק להתרחק  מערבים מעצמם לא מועיל, שבלאו הכי מדינא לא היה 
מהם. והגה"ק בעל "דברי חיים" זצ"ל פירש בשם חמיו ה"ברוך טעם", שיש באיסור חלב עכו"ם 
טעם כמוס, ואולי נתכוין כמ"ש להתרחק מעכו"ם, וחז"ל לא גילו הטעם שאנו מתרחקים כ"כ מהם, 
ולכן פירשו הטעם רק מפני חשש איסור דבר טמא, מפני שאין לנו לגלות דברים אלו", עכ"ד. ובספר 
יגדיל תורה להאדמו"ר רמ"מ שניאורסון מליובביץ נבג"מ )סי' קלד( כתב ע"פ סיפור הידוע מכ"ק 

מו"ח אדמו"ר, שחלב עכו"ם מעורר ספיקות באמונה וכו', ע"ש.

3.  עי' ברמב"ם פ"ב מהלכות ממרים ה"ב וכן במאירי ע"ז שם. וכך מדויק מדברי הרשב"א )ת"ה הארוך בית ג שער ו(, וז"ל: 
"דסתמא דמילתא, כל דבר שנאסר במשנת אין מעמידין נאסר במנין, וכל שנאסר במנין אפילו בטל הטעם לא בטל דבר".
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ה. חלב עכו"ם במקום שאין חשש לחלב טמא 
למעשה, מצינו כמה מן הפוסקים שמקילים בזה: לדעת הפרי חדש )סוף סק"ו(, במקום שאין חשש 
שהגוי יערב )כגון שאין חלב טמא בעיר או שהחלב הטמא נמכר ביוקר(, מותר לכתחילה לשתות 
חלב עכו"ם. והביא הפר"ח מדברי הרדב"ז, שכתב: "הדבר ברור כי הגבינה נאסרה במנין, אבל לא 
כן בחלב שחלבו גוי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא". וסיים הפרי חדש: "הכלל העולה, דבעיר 
שלא נמצא שם חלב טמא, או שהיא יותר ביוקר מחלב טהור, מותר לקנות מהעכו"ם חלב שחלבו 
בלא ראיית ישראל כלל. וכן מצאתי המנהג פשוט פה אמשטירדאם, וכן נהגתי אני גם כן זולת קצת 

יחידים הנזהרים בזה"4.

אולם להלכה, פוסקים רבים, ובראשם החתם סופר )יו"ד סי' קז(, חלקו על הרדב"ז והפרי חדש 
הנ"ל, ולדעתם הגזירה על חלב עכו"ם היא גזירה כוללת, והיא קיימת אף בעיר שאין בה כלל בהמות 
טמאות ואין חשש שיערב בה חלב טמא5. ועי' בדברי החתם סופר שכתב כי גם הפרי חדש שתה 
חלב נכרי רק מפני שסמך על מנהג קהילות הספרדים באמסטרדם על פי הרדב"ז, אבל בקהילות 
אשכנז ודאי שהדבר אסור, ולנוהגים בו איסור יש בזה גם איסור דאורייתא של נדר. וגם בערוך 
השלחן )שהבאנו לעיל( חיזק את דעת המתנגדים לפרי חדש, עי' בדבריו שם, ובמה שכתב בסוף 
דבריו: "ובאמת כך מקובלני, שכל גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה, יש עוד הרבה טעמים כמוסים, 

שלא גילו אותם והשומע ישא ברכה מאת ה'"6, וכן דעת רוב גדולי האחרונים שאין להקל בזה7. 

כמו כן, גם במקומות שהחלב הטמא יותר יקר מהחלב הטהור, ואין חשש שהגוי יערב בו חלב טמא, 
גוי  כיון שלא חילקו חז"ל בגזירתם ואסרו חלב שחלבו  גוי,  אסרו הפוסקים לקנות חלב שחלבו 

בכל אופן8.

בנוסף, אפילו במקומות שחלב טמא מאוס לגויים ולכן לא מוכרים אותו, ומוכרים רק חלב מבהמה 
טהורה, אפילו הכי אסור לקנות חלב מהם אם ישראל לא ראה את החליבה9. ואין להקל בכל זה 

אלא אם כן יש מנהג ברור באותו מקום להקל בזה10.

ו. חלב עכו"ם ממחלבות תעשייתיות 
האחרונים דנו בחלב מבע"ח טהורים המשווק בימינו ע"י מחלבות תעשייתיות שיש עליהם פיקוח 

4.  ועי' בדבריו שם כיצד יש לנהוג בעיר שנמצא שם חלב טמא, וע"ע פר"ת ס"ק א' ד"ה "ולעניין דינא" וס"ק ב', ועי' מש"כ 
ע"כ בחזו"א יו"ד סי' מ"א או' ד'. ועי' בשו"ת תשב"ץ ח"ד בחלק הנקרא חוט המשולש טור ראשון סי' ל"ב, שפסק להתיר.

5.  וע"ש בחת"ס במש"כ בביאור דברי רש"י בע"ז )לה.(, וע"ע' בחזון איש במה שתמה עליו.
6.  ועי' בדרכ"ת סק"ו שהביא את הבית מאיר שתמה על דעת המתירים בעיר שאין בה בהמה טמאה כלל , וכי יש עיר בעולם 

שאין בה בהמה טמאה כלל?!
7.  עי' בדרכ"ת שם ובשד"ח אס"ד מערכת חלב של נכרי אות א' חלק ח' דף 164.

8.  עי' מש"כ מרן החיד"א בשיו"ב סי' קט"ו סו"ס סק"א, שכן פשטה ההוראה בכל גלילות טורקיה וארץ הצבי. וכ"כ בס' 
ברית כהונה חיו"ד מע' ה' או' ג' שהמנהג בג'רבה לאוסרו. ועי"ע בשו"ת חת"ס שם ובחכ"א כלל ס"ז סע' א', ובערוה"ש 

סי' קט"ו.
וכ"כ  וכו'.  וכ"כ בלבוש ריש סי' זה דאע"פ שגם הם אין רגילים לאכול, אפ"ה אסור  9.  שלטי גבורים במרדכי פ"ב דע"ז, 
בכף החיים יו"ד סי' קט"ו או' ט"ז בשם שו"ת זרע אברהם חי"ד סי' כ"ה דף ק"ג ע"א, דהגם שהם פורשים שלא לאוכלו, 
מ"מ מוכרים אותו לישראל להגדיל מדתם. וכ"כ חקקי לב שם סי' ל"ב מכמה פוסקים והשיג על מי שהתיר וכן הסכים 

לאסור עי"ש.
10.  כ"כ מרן החיד"א שם בשיו"ב הנ"ל וכ"כ בזבחי צדק ס"ק י"ב ועוד פוסקים וע"ע בהערה הבאה. ובכה"ח סקט"ז כתב שאין 

להקל בזה אלא במקום שנהגו כן משנים קדמוניות ע"פ גדולי הפוסקים שלהם.
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ממשלתי, האוסר ערבוב חלב טמא בחלב טהור. אם יערבו בעלי המחלבות חלב מבהמה טמאה, 
הם ייענשו לפי החוק ויסגרו להם את העסק, ובשל כך הם יראים מלערב חלב טמא. האגרות משה 
)יו"ד ח"א סי' מז( נוטה להקל, וכך הוא כותב: "ובדבר החלב של הקאמפאניעס במדינתנו אשר 
יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וגם יסגירו את העסק שלהם שלכן ודאי 
מירתתי מלערב יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח משום דהעיקר דידיעה ברורה הוא 
כראיה ממש", והוכיח זאת הגרמ"פ מכמה סוגיות, ע"ש. עם זאת, הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מוסיף 
שראוי לבעל נפש ולבן תורה להחמיר על עצמם ולשתות רק חלב שנחלב בהשגחת ישראל )אג"מ 

שם ובסי' מח-מט(11. 

י"א שכן משמע מדברי החזו"א )יו"ד סי' מא אות ד(, שנראה כאילו דן להתיר חלב שתחת פיקוח 
ממשלתי, ומשמע מדבריו שהתירו בנוי על יסוד דברי הפר"ח. בדבריו שם הוא מתיר חלב שחלבו 
גוי "אם אין בכל העיר טמאה", ואף שאיסור חלב עכו"ם הוא גזירת חז"ל, ואף אם נאמר שנאסר 
אסרוהו  לא  החשש  בו  שייך  שלא  היכא  אבל  טמא,  חלב  מחשש  אלא  אסרוהו  לא  מ"מ  במנין, 
מעיקרא. ראייתו היא מהא דמבואר בגמ' )ע"ז לה:( שרצו להתיר גבינת עכו"ם מטעם דחלב טמא 
אינו עומד, ומהאי טעמא נמי יש מתירים חמאת גויים, ואפילו האוסרים לא אסרו אלא מחשש 
נכלל  לא  טמא,  חלב  תערובת  בו  שאין  בודאי  לברר  שיש  דהיכא  מזה  ומבואר  אטפי,  דביני  חלב 
בגזירתם מעולם, ולא שייך לאוסרו מטעם דבר הנאסר במנין, כי באופן זה לא גזרו כלל, וא"כ גם 
במקום שלא נמצא בו בהמה טמאה, י"ל לסברת המתירים דלא נכלל מעולם בגזירתם. ולפ"ז ה"ה 
בחלב שנחלב ע"י גוי ונעשה ע"י מפעלי חלב תעשייתיים שיש עליהם פקוח ממשלתי, שכיון שהם 

חוששים לערב חלב טמא, יש להתיר. 

אמנם, מצינו בדברי הפוסקים כמה דחיות לשיטות אלו. בתשובות והנהגות )ח"א סי' תמא( כתב 
דאם הקנס הוא דבר מועט, אין להתיר כלל, ו"בלאו הכי היתר זה אין בו ממש היום, שאפילו ימצא 
שם חלב מעורב יקנסו אותו קנס ממון מועט כנגד הריוח התמידי שיש להם מזה וע"כ לא מירתת, 

ולא נקרא בזה שמירה".

ועוד יש לדחות את דברי החזו"א ע"פ החתם סופר, הסובר שאיסור חלב נכרי הוא גזירה כללית 
)כמבואר לעיל(, ואי לכך אין היתר לשתות אף כשיש פיקוח, כל עוד לא נעשה הפיקוח על ידי יהודי 

שעומד על גביו12. 

בחלקת יעקב )יו"ד סי' לד( כתב כנגד תשובתו של האגרות משה הנ"ל, שאין להקל בשתיית חלב 
עכו"ם הנמצא תחת פיקוח ממשלתי, היות: א. מוכח מדברי הראשונים כדעת החתם סופר שחלב 
עכו"ם היא גזירה ואסרו אף במקום שלא כדאי לגוי לערב. ב. מלבד חשש העירוב ישנם טעמים 
ג. ידיעה ברורה אינה נחשבת לראיה13. ד. לא ברור  נוספים ]כמוסים[ כדברי ערוך השלחן הנ"ל. 
ש"מירתת" מפני הממשלה מהווה היתר בדין חלב עכו"ם, זאת בנוסף לכך שמבחינת המציאות לא 

11.  והוסיף שם כי אף לדעת הסוברים שהאיסור משום גזירה, יש מקום להקל, מאחר שהתירו בישראל עומד בחוץ ומשגיח 
שלא יכניס הגוי בהמה אחרת, ומכאן שבמקום שאין כל חשש לעירוב חלב טמא - מותר.

12.  ויש להעיר, שאמנם החזו"א נוקט בשיטת הפר"ח וחולק על החת"ס, אך הגר"מ פיינשטיין לא חולק על החת"ס אלא 
סבור שהגזרה מתקיימת בידיעה בלי ראיה.

13.  וחלק על דברי הגרמ"פ זצ"ל, כי לדעתו בסוגיא בשבועות "זה לא הוי כראיה, רק ידיעה בלא ראיה, וכאמור דגם בממון 
ובנפשות מהני אף ידיעה בלא ראיה", וממילא בנידון חלב עכו"ם "דהגזירה היתה שצריך להיות רק רואהו, אם כן פשיטא 

דאף בהאומדנא דמרתת מפני הממשלה אסור, לא מקרי אומדנא זו כראיה".
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ברור שהחברות חוששות כל כך מהפיקוח הממשלתי )ומביא שם מעשה בענין זה, ע"ש(.

ועוד כתבו 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 חלילה14. 
ויש שפסקו להחמיר בכל עניין בחלב הנעשה בימינו ע"י מחלבות תעשייתיות של גויים, אף שברור 
שמקורו מבהמות טהורות, ואין להקל בו, מטעם שחלב עכו"ם אף כשברור שאין בו תערובת חלב 
טמא )ע"י פיקוח ממשלתי וכנ"ל( הרי הוא אסור במנין הסנהדרין, ושייך לגביו הכלל שכל מה שגזרו 
חז"ל במנין הסנהדרין ואסרוהו מטעם מסוים ופשטה תקנתם בכל ישראל, אז אפילו בטל הטעם 
שבשבילו גזרו, מ"מ איסורם במקומו עומד )וכדלעיל(, ולכן אין לנו כוח לבטל תקנתם ולהתירו15.

ז. אבקות החלב 
בנוגע לאבקת חלב המיוצרת מחלב שחלבו גוי, כתב החזו"א )יו"ד סי' מא סק"ד( שהיא אסורה 
לא  האבקה  אם  ולהתיר  להקל  כתב  קיג(  סי'  )יו"ד  צבי  הר  בשו"ת  זאת,  לעומת  עכו"ם(.  כחלב 
מכילה דבר שיש בו חשש איסור )כשומן מן החי וכדו'(, כי אבקות חלב המיוצרות ע"י המפעלים 
נעשות רק מחלב בהמות טהורות ואינן בכלל גזירת חלב גוי )אך משמע מדבריו שהתיר רק אבקות 
חלב שנעשו מחלב שיש פיקוח ממשלתי המוודא שהם מבהמות טהורות(, וכ"כ פוסקים נוספים16 
. אך למעשה יש להחמיר ולאוסרה כדין חלב שחלבו גוי, שהרי כיום אפשר לייבש חלב טמא כחלב 
טהור מבלי שניתן להבדיל ביניהם, ואם כן דינה כדין חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, שאסור 

שמא עירב בו חלב טמא17.

14.  ראה בשו"ת קנין תורה ח"א סי' 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. וע"ע בתשובות והנהגות ח"א סי' תמא, שכתב ששמע "מהגאון רבי ישראל וועלץ זצ"ל ששאל 
פי רבינו החזו"א זצ"ל, והשיב שאין דבריו למעשה כלל אלא לילדים קטנים או יולדת תוך שלשים" )וע"ע להלן בענין חלב 

עכו"ם לילדים ותינוקות(.
15.  שו"ת מנחת יצחק להגר"י וייס ח"ב סי' כ"א וכן משמע משו"ת הר צבי יו"ד סי' קי"ג, חלקת יעקב ח"ב סי' ל"ז, ובשו"ת 
דין  ע"פ  רק  כבר כתבנו שהוא התיר  בכך,  לעיל שכתב להקל  זצ"ל שהבאנו  ואף לדעת הגרמ"פ  נ"ב.  סי'  באר משה ח"ד 
למי שרוצה להקל בזה, אך הוסיף שראוי לבעל נפש ולבן תורה להחמיר על עצמו ולשתות רק חלב שהיה שם ישראל בעת 

החליבה. וכן דעת מרן הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל שאין להתירו )חוץ מכאמור לעיל לתינוקות ולחולים(.
16.  מהר"י משאש זצ"ל בספרו אוצה"מ )ח"ג תשובה אלף שצ"ב(, וכן הביא בספר שערים מצוינים בהלכה על קיש"ע סי' 
ל"ח בשם שו"ת זקן אהרן, וע"ע באבני נזר סו"ס ק"ג(. אך כאמור יש לבודקה שלא יהיה בה חשש שעירבו בה שומן מן החי 

וכד' מדברים האסורים.
בבשר  איסור  במצוות  המדקדקין  ה'  יראי  "שכבר  החי",  מן  "מזון  לספרי  בהסכמות  זצ"ל  געשטעטנר  הגר"נ  לי  כ"כ    .17
זצ"ל  הגר"מ אליהו  וכן דעת מרן הראש"ל  עכו"ם".  הנעשית מחלב  וכן באבקת חלב  בלא מליחה,  ימים  ג'  קפוא ששהה 
שיש להחמיר ולאוסרה ולהתירה רק לחולים ולתינוקות )ויש שכתבו שמדברי החזו"א משמע שם שבחלב שתחת פיקוח 

ממשלתי כנ"ל מודה שאבקתו מותרת, ועי' מש"כ לעיל(.
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ייצור כשר לפסח ברפתות החלב

תחמיץ דגן בפסח .............................................................. עמ' 54 הרב דוד אייגנר 

.............. עמ' 67 קש חיטה כמרכיב כשר בתערובות המזון לפסח  הרב מאיר נהוראי 
......................................... עמ' 71 תפעול רפת - סוגיות הלכתיות הרב מרדכי עמנואל 
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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.

היא,  בחלב(  הראשונית  הירידה  לתוצאות  )בנוסף  מעשית  מבחינה  תירס  בתחמיץ  הבעייתיות 

* 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 בנתיב החלב א. 

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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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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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.

40.  ראה "משק הבקר והחלב", חוברת 29 עמ' 26.



67

בנתיב החלב      ד

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.
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 תפעול רפת - סוגיות הלכתיות

א. הכשרת מכון חליבה לפסח 

ב. הזרעה מלאכותית בחול המועד

ג. הכנת קש לשמיטה

א. 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 
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פעם נוספת ולהתייעץ האם אין לדבר השלכה הלכתית כל שהיא".

ב. 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 
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"3. 

"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.

ג. הכנת קש לשמיטה
מכאן נפנה לדון בשאלות נוספות. ההכנות לקראת שנת שמיטה הבאה עלינו לטובה לא פוסחות 
גם על ענף החי. בענף הלול והבקר מאכילים את בעלי הכנף ובעלי החיים למיניהם בתערובת של 
דגנים. תערובת זו מורכבת בדרך כלל מדגנים וקטניות המיובאים מחו"ל, מה שאומר שבדרך כלל 
אין בתערובת חשש של איסורי שמיטה. כמובן, אם מדובר בתבואה או קטניות הגדלים בארץ, שיש 

בהם איסורי ספיחין, התמונה שונה, מכיוון שגידולים אלו אסורים בשימוש4. 

על מרכזי המזון של שומרי  והאחראים  רבני הישובים  בעיה אחרת שבנוגע לפתרונה מתחבטים 
שמיטה היא, בדבר הכנת קש לרפתות. הקש משמש להאבסת הבהמות. השאלה היא, האם במקרה 
ויש חשש שלא יהיה ניתן להשיג קש ללא חשש ספיחין, יש לרכוש כבר עכשיו - בערב שמיטה - 
שנת  למוצאי  עד  ולשומרו  במתבנים,  אותו  לאחסן  שישית,  תבואת  מיבול  קש  של  כפולה  כמות 
שמיטה  שנת  מיבול  גם  הבאה  בשנה  הנצרך  הקש  את  ולהשיג  כך,  על  לוותר  שניתן  או  שמיטה, 
שיהיה בו איסור ספיחין. יש המציעים לנקוט באפשרות הראשונה לרכוש כמות כפולה של קש של 
יבול שישית, כדי לא להיכנס לספיקות. החיסרון בפיתרון זה, שהוא כרוך בעלות כספית גבוהה, 
הן ברכישת הקש והן באחסונו במתבנים סגורים הרמטית, שבהם ניתן לאחסן את הקש לתקופה 

של שנתיים5. 

3.  יש להעיר כי במשנה ברורה שם )סק"ו( הובאה מחלוקת אחרונים האם חשש לדבר האבד מתיר להרביע בהמה במועד.
4.  החזון איש נזהר שלא לדבר על איסור הנאה בספיחין משום חשש 'בל תוסיף' של איסור הנאה באיסורי דרבנן.

5.  אם הקש יאוחסן במתבן לא סגור, הקש יתקלקל מהגשם ויסרח במהרה, ובבא העת לא תמצא בו תועלת.
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מה הבעיות ההלכתיות בקש של שביעית? מן התורה - כל יבול שנת שמיטה, אפילו כזה שנזרע 
שכל  האומרת  ספיחים,  גזרת  את  גזרו  חכמים  אמנם,  ובשימוש.  באכילה  מותר  עצמה,  בשמיטה 
צמח שגדל בשביעית, בין שנזרע על ידי אדם בין שצמח מעצמו, הרי הוא אסור באכילה. בשמיטת 
תשי"ב אסר החזון איש על משק המושב יסודות להשתמש בגרעיני תבואה שנזרעה בשישית אך 
הגרעינים שלה "הביאו שליש" בשמיטה, בגלל גזרת ספיחין. החבר אביגדור פ. ז"ל, מרכז המשק 
דאז של יסודות, רצה להשתמש בתבואה זו למאכל בעלי חיים, אך גם שימוש זה אסר החזון איש. 
זצ"ל, רב דיסודות, לקצור את השיבולים ולהניח אותם  החזון איש הורה לרב דוד בן ציון קליין 
שמיטה  )הל'  ברמב"ם  שמפורש  כיון  הקש(,  )דהיינו  בגבעולים  להשתמש  להם  התיר  אך  בשדה, 
ויובל פ"דה"ד( שעל תבן לא גזרו חכמים איסור ספיחין6. אמנם, החזון איש הוסיף שעל אף  שבתבן 
ובקש אין איסור ספיחים, הגרעינים שבתוכם אסורים בשימוש ויש להוציא אותם. באופן מעשי 

קשה ליישם את פסק החזון איש, כי בלתי אפשרי להוציא את הגרעינים הללו מן הקש, וצ"ע.

לולי דברי החזון איש היה ניתן ללמוד אחרת את הסוגיה. לכאורה יש מקום לדקדק, מדוע נקטו 
הירושלמי והרמב"ם שרק תבן מותר בשמיטה, ולא הזכירו ביחד עימו את הקש?! הרי מפורש בתורה, 
שבני ישראל בעבודת הפרך שלהם במצרים, יצאו לשדות כדי לקושש קש לתבן. כלומר, הם יצאו 
לאסוף את קש התבואה, דהיינו הגבעולים הארוכים שלה, אותו היו קוצצים לתבן ומערבים אותו 

בטיט ללבנים. מכאן, שיש זהות בין הקש והתבן, ואם התבן מותר בשמיטה, הוא הדין לגבי הקש!

נראה, שאילו היה מותר גם הקש בשמיטה, אזי גם השיבולים שנמצאות בתוך הקש היו מותרות. 
הקצוץ  התבן  שרק  הוא  התבן  של  זו  בהלכה  שהתחדש  ומה  הותרו,  לא  שבקש  השיבולים  אולם 
בזה  גריינמן, שהחידוש  וכן ראיתי שהסיק הגר"ח  גרעינים.  אי אלו  בו  הותר, אף אם מעורבבים 
שהתבן מותר בשימוש בשמיטה מתייחס לגרגרי תבואה הנמצאים בתוך התבן, שגם הם מותרים 
ולא גזרו עליהם7. לאור כך מסתבר שאין צורך להוציא את הגרעינים מתוך הקש, וניתן להשתמש 

בו כמות שהוא.

אמנם, למעשה, קניית חבילות קש שגדלו בשמיטה כרוכה בכמה בעיות נוספות: א. אסור לאחסן 
)ספר  אסורה  במתבנים  ואחסנתו  בכמויות  קש  קניית  ולכן  שביעית,  פירות  של  גדולות  כמויות 
שנת השבע סימן טו, ד(. ב. יש לבער את הקש בזמן הביעור שלו, והוא משתרד רביעה שניה )סוף 

מרחשוון של שמינית(. 

לעתים יש גם להתייחס לבעיית נזרע באיסור בשביעית. איסור זה של "נזרע באיסור בשביעית", 
אינו מפורש במשנה וברוב הפוסקים, ורק משתדלים להחמיר ולא לקנות פרחים חד שנתיים שנזרעו 
בשמיטה. זאת, למרות שאין בפרחים איסור ספיחין, משום שאין זה חיי נפש להינזר מהם בשמיטה. 

אלא ששונים הם פני הדברים לגבי צרכי בעלי חיים, שהרי במכתבו מודאג מרן החזון איש מאד 
מ"חסרון מזונות לילדים ולטף בחפץ חיים, ו... מחסרון המזונות לבהמה והעוף"! אפילו אם יחסר 
רק קש לרפד את חצר הרפת מלאת הזבל, הדבר ידרדר את הממשק התברואתי של הרפת לדרגה 

קריטית, ולכן אין מחמירים בחומרא זו של "נזרע בשביעית" ברפת כשאין ברירה אחרת. 

6.  ע"פ מאמר פרי עטו של ר' עזריאל שורץ בביטאון "בישובינו" )גליון 17 עמ' 37(.
גרעיני תבואה שהחמיצו או שיש חשש שיחמיצו מכיוון שהם  בו קצת  נראה שאין איסור הנאה בקש שיש  7.  גם בפסח 
]ועיין במאמרו של הרב נהוראי בקובץ זה - הערת  בטלים בשישים בקש )עיין או"ח תמ"ז ד' ובמשנה ברורה ס"ק לה(. 

העורך[.
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אמנם, האיסור לאחסן כמויות גדולות של יבול שמיטה לא נפתר. למעשה, דעת החזון איש היא 
אכילה  לצורך  קש  קניית  אבל  בשמיטה,  נאסרה  מסחרי  לצורך  גדול  אוכל  מאגר  יצירת  שדוקא 

יומיומית של הפרות וכן לצורך ריפוד הרפת לא נכלל באיסור של אגירת מזון במחסנים. 
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ייצור למהדרין במחלבות
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הרב יעקב מאיר שטרן
יו"ר ועדת מהדרין תנובה

אריזות גבינה כשרות לפסח

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

של בבית-דינו  כדיין  שליט"א  שטרן  הגרי"מ  של  ותשובתו  תנובה  רב  וייטמן,  זאב  הרב  ע"י  שהופנתה  שאלה   *להלן 
מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א 

*
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תשובת הגרי"מ שטרן

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 
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אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל עכ"ל, ומשמע בפשטות דרק בדיעבד אם נפל לתבשיל שרי, אבל 
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, 
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דהוי כמיני קטניות שנוהגין בו איסור עכ"ל, וקשה דבסי' תנ"ג פסק דקטניות בטלים, ובישוב דברי 
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 
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עכ"ד, ולפ"ז י"ל דה"ה הכא שהחרדל אינו בא ליתן טעם אחר ביין, אלא כל מטרתו היא רק למנוע 
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 
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דכ"ה דעת הגר"א, על כן נראה פשוט דלענין חומרת קטניות שפיר לסמוך ע"ז, ונראה דגם הט"ז 
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.
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כבוש כמבושל*

א. "כבוש כמבושל" - הגדרתו 

ב. עניינים בהם נוהג דין כבוש כמבושל

ג. ענינים בהם יש להיזהר מחמת כבוש כמבושל

ד. דין כבוש כמבושל בבישולי עכו"ם 

ה. דינו של שמן זית

ו. כבוש כמבושל בכלים

ז. האם יועיל עירוי מכלי ראשון

ח. פסי ייצור

"כבוש כמבושל" הוא מושג הלכתי מובהק עם הרבה השלכות. לכאורה נראה, שמושג זה משמש 
בעיקר את הרבנים היושבים על מדין בשעת לימודם. לעיתים רחוקות יעסיק המושג גם את עקרת 
לעיתים  הם  ונוגעים  פשוטים,  הדברים  שאין  נראה  להלן  במטבחה.  שאלה  תתעורר  כאשר  בית, 

קרובות ולא רחוקות, לא רק לעקרת בית אלא גם לנו.

א. "כבוש כמבושל" - הגדרתו 
את המושג "כבוש כמבושל" מוצאים אנו מספר פעמים בש"ס ובספרי הפוסקים. מקור הדברים 
הוא דברי שמואל בתלמוד )פסחים עו. חולין צז:( "מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל". 
דהיינו, אם כבשו מאכל המותר באכילה יחד עם דבר האסור באכילה - דינם כאילו התבשלו יחד, 

והמאכל שהיה מותר באכילה נאסר. 

נחלקו דעותיהם של הראשונים באיזה חומר נאמר הדבר: האם כבישה זו היא דווקא בחומץ, או אף 
במים ואולי גם בשאר חומרים.  רש"י במס' פסחים אומר, שכבוש בחומץ הרי הוא כמבושל, ובמס' 

חולין הוא הוסיף גם תבלינים. 

להלכה נפסק בשו"ע, יו"ד )סי' ק"ה סעיף א'(: "איסור שנשרה עם היתר מעת לעת בצונן - מקרי 
כבוש, והרי הוא כמבושל ונאסר כולו, אבל פחות מכן בהדחה סגי." ובסעיף ב': "ואם הוא כבוש 
בתוך ציר או בתוך חומץ, אם שהה כדי שיתנו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל - הרי הוא כמבושל, 

ובפחות משיעור זה לא נאסר, אלא כדי קליפה." 

נוגעת  כבוש  בגלל  בכלים  בליעה  בעיית  אך  זית  שמן  מפעלי  בהכשרת  בעיקרו  אמנם  עוסק  זה  מאמר  המערכת:  *הערת 
במקרים רבים מאוד גם להכשרות של מפעלי חלב וגבינות - הן במקרים של שהיית חלב במיכל מעל 24 שעות והן בגלל 
שהיה בתמלחת מלוחה ששם יש לו דין רותח ויש בליעה גם בזמן קצר הרבה יותר מאשר 24 שעות. אך יעויין להלן שייתכן 
ובכלי מתכות אין כל בעיה. לנושא זה יש גם השלכה לגבי כשרות החלב לפסח מכיוון שאחד החששות הגדולים בייצור חלב 
כשר לפסח בפסח עצמו הוא שמשהו חמץ ייכנס למיכל החלב ויבליע איסור חמץ בחלב מדין כבוש כמבושל, והאחרונים 
הרבו לדון בנושא כשרות המים לפסח בבארות ובנהרות שנמצא בהם פרורי חמץ בפסח. המאמר נערך ע"פ הרצאה בכינוס 

בשנת תשע"ב.

הרב דוב לנדאו
חבר ועדת מהדרין תנובה
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ב. עניינים בהם נוהג דין כבוש כמבושל
הכבוש - פסול למצווה, כפי שנפסק בשו"ע )או"ח סי' תרמ"ח סעיף ט"ו(:  או  המבושל  אתרוג 

"נפל עליו מים בתלוש, ותפח או סרח או שהוא כבוש בחומץ או מבושל וכו', פסול." 

והמגן אברהם כתב על כך: "כבוש בחומץ - נרא' דלדידן דקי"ל כששרו במים מע"ל הוי כמבושל 
ה"נ גבי אתרוג פסול ומה שכתוב הטור ורי"ו בחומץ היינו דבחומץ אפי' לא שהה אלא כדי שירתיח 

הוי כמבושל."

מן  להסירם  שבחג  בשבת  ומיניו  בלולב  מקפיד  שהוא  כותב,  פ"א(  סי'  )יו"ד  סופר  חתם  בשו"ת 
המים ע"י נכרי בסוף היום כדי שלא יהיו כבושים ויפסלו. בפתחי תשובה )יו"ד סי' פ"ז ס"ק י"ט( 

תמה על כך. ועי' בספר ארבעת המינים השלם, מילואים לדיני הערבה, שהאריך בכך.

שביעית - במס' שביעית )פ"ז מ"ז( שנינו לגבי ורד או חרובין שיש בהם קדושת שביעית, שכבשום 
עם מוצרים אחרים שאין בהם קדושת שביעית, איך ינהגו בהם.

בשר בחלב - אף שאמרו כבוש כמבושל, בכל זאת דין זה לגבי בשר בחלב הוא מדרבנן. ולכן הרי 
ברור שאם כבשו בשר בחלב אינו אסור אלא באכילה ולא בהנאה. בנוסף לכך, שדרשו חז"ל, שנאמר 
ג' פעמים לא תבשל, שרק דרך בישול - אסור. ועי' בשדי חמד בדיון אם בכלל כבוש כמבושל הוא 

דין דאורייתא או דרבנן.

ג. ענינים בהם יש להיזהר מחמת כבוש כמבושל
)יו"ד סימן ס"ט סעיף ט"ו( נפסק שבשר המלוכלך בדמים, שנשרה  - בשו"ע  בדמו  ששרה  בשר 
במים מעת לעת - יש אוסרים לאכלו כי אם צלי, אלא אם כן יש במים שישים כנגדו. ויש אוסרים 

אפילו לצלי, והכי נהוג.

אריזת כבד לא מוכשר - בשוק מצוי לקניה כבדים קפואים הארוזים בשקיות ניילון. כאשר נפשיר 
את הכבד לקראת צלייה, נמצא נוזלים בתוך השקית. אם הכבד ישרה בשקית משך מעת לעת לפני 
ההקפאה או אחרי ההפשרה - נקבל כבד כבוש בתוך הנוזלים, ואם נחיל עליו את הכלל ש"כבוש 

כמבושל" יוצא, אפוא, שהכבד כאילו התבשל לפני הצלייה.

ע"ג(,  )סי'  ופלתי" הלכות מליחה  ב"כרתי  כפי שנראה  זה  כבד  נחלקו הדעות באם מותר לאכול 
פתחי תשובה, דרכי תשובה, דרכי הלכה עי"ע שו"ת מנחת יצחק )ח"ח סי' ס"ו(. 

לכן מהראוי הוא, שאריזות הכבד תהיינה מחוררות, כך שכאשר יהיו בהם נוזלים הם יופרשו אל 
מחוץ לאריזה, או כפי שיש עושים היום, שאורזים את הכבד במגש סופג נוזלים.

- אין יוצאים בו ידי חובה בפסח )כמבואר במס' פסחים לט, א;  רמב"ם, חמץ ומצה, פ"ז,  מרור 
הי"ג; שו"ע' סי' תע"ג' סעיף ה'(. ולכן' אם נשרה בחומץ - אין יוצאים בו )עי' שו"ע הרב בעה"ת, 

סעיף כ"ט( ועי' אוצר הלכות.

מה  על  שהעיר  אויערבאך,  להגרש"ז  שכתב  תשובה  מופיעה  ל"א(  סי'  )ח"ז  יצחק  מנחת  בשו"ת 
הם  )מרור(  שאלאטין   - החסה  כי  "כידוע  בזה"ל:  החרדית  העדה  של  כשרות  במדריך  שפורסם 
ע"פ רוב עם תולעים רבים וקטנטנים, וכן הצבע והגוון של התולעים הם גם כצבע וגוון עלי החסה, 
התולעים  להסיר  מועיל  הכי  שהאופן  קבעו  ומומחים  והיות  אותם,  לבדוק  מאד  קשה  ומשו"כ 
)ולא  טוב  חומץ  עם  ממולא  כלי  בתוך  החסה  את  לרחוץ  הוא  מתולעים  טובה  בדיקה  ולאפשר 
להשהותו שם(, ואח"כ לשטפו היטב במים, ואח"כ לבדוק אותם היטב מול האור וכו' עכ"ל. וע"ז 
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העיר כת"ה מהמבואר בש"ע )יו"ד סי' ק"ה סעי' א'( גבי כבוש, דאם כבוש בתוך ציר או חומץ, אם 
שהה כדי שיתננו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל - הרי הוא כמבושל, ובפחות משיעור זה, לא 
נאסר אלא כדי קליפה ע"כ. וא"כ כיון שכל עובי העלה של חסה ל"ה יותר מכדי קליפה או קצת 
יותר מכדי קליפה - יש לו דין כבוש, ואין יוצאין י"ח מרור בכבושין, כמבואר בש"ע )או"ח סי' תע"ג 
סעי' ה'( עיי"ש." תשובה נוספת )ח"ח סי' ס"ו( דנה בשאלה שאם שמים את החסה בחומץ, ויש בה 

תולעים, יוצא שהחסה כבושה עם תולעים.

דג ששרה בשכר בפסח - בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא קמא ח"ג סי' נ"ג( הערה בשאלה בדין דג 
חי בשכר אם מותר בפסח או שאומרים כבוש כמבושל.

ייצור טונה כשרה - בשנים האחרונות, כאשר מייצרים טונה, וועדות הכשרות המהדרות מקפידות 
להוציא את הקרביים לפני הבישול, כדי שאם יימצא דג שאינו טהור במעיים של דג הטונה  לא 

יתבשלו יחד.

אולם השאלה שתעמוד בפנינו תהיה, אם ישהה הדג עד לבישול מעת לעת, כאשר דג שאינו טהור 
במעיין, האם הדג הבולע ייאסר משום שהדגים נכבשו יחד. שאלה זו נשאל במשנה הלכות )ח"ד 

סי' ק"א( ודעתו להתיר.

ד. דין כבוש כמבושל בבישולי עכו"ם 
להלכה נפסק, שבכבישה שאף שדינו שכבוש דינו כמבושל, הרי שלגבי בישול עכו"ם, אף אם כבשו 

עכו"ם אינו נאסר )רמ"א יו"ד סי' קי"ג סעיף י"ג(. 

ה. דינו של שמן זית
בפסקי תוספות על מסכת עבודה-זרה )אות ע"ג( נמצא פרט מעניין, ששמן זית עז וחריף, מפליט 
כמו רותחין, אפילו הוא צונן. מדוע דבר זה צריך כל כך לעניין אותנו? משום שחלק גדול ועיקרי 
ממיצוי השמן זית הנמכר בארץ, נעשה בבתי בד של נוכרים, שאין פיקוח כשרותי על  הייצור שלהם, 
והסדר הוא, כבימים עברו, שאזרח ערבי שיש לו ממון מקים בית בד - בו הוא מרסק את הזיתים 
וממצה מהם את השמן עבור לקוחות שונים. היצרן, שאינו מבני ברית, לא בודק אם הזיתים ערלה 
או לא, כי אין זה מעניינו. באותן מכונות ישנן אמבטיות מיוחדות אליהן נשפכת העיסה של רסק 
מעורבת  זיתים  בעיסת  מלאה  האמבטיה  השמן,  ייצור  של  עונה  אותה  בכל  השמן.  עם  הזיתים 
בשמן, )כאשר כל הזמן נכנסת עיסה חדשה של זיתים לאמבטיה במקום זו היוצאת ממנה(. יוצא 
לנו, איפוא, שאם הזיתים היו זיתי ערלה, הרי שהזיתים כבושים בשמן וממילא האמבטיה בלועה 
מערלה, אף אם לא תשהה בה מעת לעת ואם לאחר מכן ייצרו באמבטיה זו ייצור עם זיתים כשרים 

הם עלולים להיות בלועים מאיסור ערלה.

זאת צריך לזכור, שמאחר שיותר ויותר מקפידים בארץ על ערלה, הרי שזיתי הערלה נשארים בידי 
תורה  שומרי  יהודים  עבור  נכרים  בקרב  זית  שמן  מיצוי  על  לפקח  נבוא  כאשר  כן,  ואם  הנכרים. 
ומצוות, נצטרך להכשיר את האמבטיות כדת וכדין, דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, משום שקשה 
מאוד להרתיח בהם מים. אולם הלקוח, שמקפיד לרכוש שמן זית ללא פקפוקים, רוצה אכן לקבל 

את המוצר המהודר שביקש לרכוש.

ואף שיש דעות ששמן זית אינו דבר חריף )עי' שד"ח אסיפת דינים מערכת חריף אות א' ושו"ת 
וודאי הוא כבוש בכלי. הבעיה   - זאת, אם שהה בכלי מעת לעת  נ"ו(, בכל  יעקב ח"א סי'  שבות 
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חמורה יותר, כאמור, אם נצא מהנחה ששמן זית הוא דבר חריף, ואז אף בפחות ממעת לעת הוא 
יהיה כבוש.

זה  אין  ולכן  זית שבאמבטיות מתחלף,  הזמן השמן  וכל  לומר שאפשר להקל, מאחר  הרוצים  יש 
נחשב לכבוש. על כך יש לענות, שאמנם מצאנו בהלכה היתר כעין זה )עי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' 
קפ"ז(, אולם ייתכן וזה תקף לגבי מים שמתחלפים, והסיבה שהמים הנכנסים מקררים את  המים 
שבמקום, אך הדבר לא תקף  בשמן זית, שיש לחשוש שהוא כשלעצמו דבר חריף. ועוד מי יאמר, 

שאכן כל הזמן מתחלפת תכולתן של האמבטיות?

ו. כבוש כמבושל בכלים 
)יו"ד סי' ק"ה סוס"ק א'( הביא בשם או"ה, לחלק בין כלי עץ וחרס  אמנם צריך לדעת, שהט"ז 
למתכות ששרה בהם איסור, אם כי לדעת הט"ז עצמו, אין חילוק בכך שהרי לא מצינו בשום מקום 
שבמתכות יהיה יותר קולא. אדרבה, מצינו בסי' קכ"א בטור, שאין חילוק בין מתכות לעץ ואבן. 
הט"ז מסיק להלכה כי בכל סוגי הכלים, אין לאסור בדיעבד כשנשרה בם איסור מעת לעת. אולם, 

החוות דעת )חידושים ס"ק ג'( פוסק כאיסור והיתר. ועי' פרי מגדים.

נוהגים שלא להשתמש בכלי ששורים בו בשר לפני המליחה, שמא נדבק בו דם. אולם, מדינא הכלי 
אינו אסור, משום שלא משרים בו את הבשר מעת לעת, ואם עברו ושהו את הבשר במים מעת 
לעת - הכלי והבשר אסורים משום שכבוש כמבושל. בכל זאת, גם במצב שהכלי נאסר אין להימנע 
מלשרות באותו כלי פעם נוספת, וזאת משום שהבשר השני לא ישרה בו מעת לעת, כך נלמד בשו"ע 
יו"ד )סי' ס"ט סעיף א' ובש"ך וט"ז(, אך משמע שאסור לשרות בכלי זה מעת לעת בשר שנמלח כבר 
והודח כהוגן, מטעם שנכבש בכלי איסור, ופשוט הוא.  מיהו בדיעבד מותר, שהרי לא נעשה כבוש 

עד אחר מעת לעת ואז זה כבר נותן טעם לפגם. אלו הם דברי הש"ך.

בשו"ע הלכות פסח )סי' תמ"ז סעיף ה'( פסק: "דגים מלוחים השרויים במים בפסח בכלי חמץ יש 
להחמיר ליזהר מהן מפני שהם בולעים בפסח מפליטת הכלים וחמץ בפסח במשהו".

על דברי השו"ע כותב המשנה ברורה: "אפילו בכלי חמץ דאין מליחה לכלים להפליט, ועוד דסתם 
כלים אינו בן יומו ונותן טעם לפגם קודם פסח לכו"ע שרי ומטעם זה אפילו נכבשו כל אלו מעל"ע 
יומו יש לצדד  בתוך הכלי אין לאסור דאף דכבוש כמבושל מ"מ הלא לפגם הוא ואפילו הוא בן 
בדיעבד להקל דאימתי מקבל טעם מן הכבישה אחר מעל"ע ואז כבר נעשה הטעם שבתוך הכלי 

לפגם דהמעל"ע של שימוש החמץ כבר נשלם מקודם."

מקורם של הדברים כפי שציין בשער הציון: "ט"ז ביורה דעה סימן ק"ה ומגן אברהם וחק יעקב 
ושאר אחרונים, ועיין בחק יעקב שמצדד עוד טעם להקל, דסתם פליטת כלים של חמץ הוא משהו, 
כן  אם  אלא  בדיעבד  לאסור  ואין  הפסח,  קודם  ומתבטל  בשפע  חמץ  בו  להשתמש  רגילין  דאין 
נשתמש בו חמץ בהכלי בשפע ושיהא הנכבש מלוח הרבה, דכח המלח משוי לה להטעם לשבח אף 
אחר מעת לעת, וצריך ששים לבטלו ואין במה שבתוך הכלי ששים נגד כל הכלי." ובכל זאת הרי 

ברור, שהרמ"א מחמיר.

בפתחי תשובה )הלכות מליחה סי' ס"ט ס"ק ל"ג( מביא בשם עיקרי דינים )סי' ז' אות י"ט( שרב 
אחד אמר שקבלה בידו משם הרמ"ף דאף אם לא הסירוהו רק שנענעו הכלי בתוך מעל"ע אין בו 

דין כבוש ואח"כ חזר בו וביטל קבלתו.
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בפסקי תשובות הלכות פסח סי' תס"ז ס"ק י"ד אות ה' הביא מספר דעת בנושא אולם כשנעיין 
במקורות שהביא נראה שלא דברו על שאלה זו.

ז. האם יועיל עירוי מכלי ראשון
לדעת הט"ז הנ"ל אם יש בליעה אזי כל הכלי נאסר. וכן היא דעתו של הש"ך )יו"ד סי' קל"ה ס"ק 
ל"ג(. והפרי מגדים במשבצות זהב )סי' תנ"ב סדר הגעלה המדרגה הששית( סבור, בין השאר, שכלי 
שבלע בכבוש מעת לעת בולע בכולו, ואין מגעילין על ידי עירוי כי אם בכלי ראשון ואף בהוסר מאש 

באפשר, וכו'.

ח. פסי ייצור
כל  לא  כאשר  הזמנה,  לפי  כבושים  מוצרים  המייצרים  מפעלים  ישנם  שבכלל  הרי  לשמן  בנוסף 
ואז  ייצור מיוחד,  נראה זאת על האריזה שרשום  המפעל עומד תחת פיקוח כשרותי. בדרך כלל, 
מתעוררות בעיות אלה: אם ניקח לדוגמא דג מלוח )בעיקר דג בטעם אנשובי( הנמלח בכלים שאין 
וודאות שלא נמלחו בהם דגים שאינם טהורים, כבישת זיתים )ללא מים או עם חומץ( ומלפפונים 
בחביות שנמלחו בהן זיתי ערלה או בכלל פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, )אף שיש 
לדון בנושא זה של בליעת טבל בכלים( וכן שאר איסורים )או בכלל במוצרים שנכבשים יחד עם 

חומרים האסורים וצרכנים חושבים שאין בהם שאלות כשרות(. 

בשו"ע יו"ד )סי' ק"ה סעיף י"ב( פסק: גבינות שנעשו בדפוסי עכו"ם, אף על פי שנמלחו בתוכן - 
מותרות. וכתב הרמ"א: וה"ה אם נמלח היתר בשאר כלי איסור )תשובת הרשב"א(, ואפילו אינו 
מנוקב, דאין מליח כרותח כל כך להפליט מן הכלי מה שבלע בתוכו ודווקא בדיעבד, אבל לכתחילה 

אסור. ועי' בביאור הגר"א שם. 

דברים אלה, שבדיעבד מותר, יפים  לכל ימות השנה, אולם לפסח נפסק בשו"ע או"ח )סי' תמ"ז 
סעיף ח'(: "זיתים שנזהרו לחתכם בסכין חדשה, אפילו לא נזהרו לכבשם בקדירה חדשה, אם אינה 
בת יומא מותרת לכולי עלמא." ושם במשנה ברורה )ס"ק צ'( כתב: "אם אינה בת יומא, שאז פליטת 
הקדירה שנבלע בזיתים על ידי הכבישה הוא לפגם. ואע"ג דדבר חריף אסור אף באין בן יומו, כאן, 
כיון שנותנים בהם מים לצורך כבישה, בטל חורפייהו, ורק בעינן שלא ישהו שם בכלי חמץ זמן רב 
שיתחמצו בו, דאז חוזר ונעשה חריף, ומשווה טעם חמץ הבלוע בכלי לשבח, אלא יסלקם מקודם 
לכלי פסח, ודווקא כשהמים היו יותר מהזיתים, הא לא"ה נשאר הזיתים בחריפותן." והנה מדברי 
המחבר משמע, דאם הקדירה שנתנו בה הזיתים היתה בת יומא מבליעת החמץ - אסורין הזיתים 
לאכלן בפסח אם שהו בתוכה מעת לעת, דנעשין כבוש והרי הוא כמבושל. ואף דבשעה שנעשין 
כבוש אחר מעת לעת כבר נעשה הבליעה שבתוך הכלי לפגם, מ"מ, כיון שחריפין קצת יש להחמיר. 
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ייצור במפעל שבו לא ניתן לפגום את הקיטור
)הדברים נכתבו לרב תנובה בעקבות ביקור במפעל בגרמניה(

בעניין מה שהציע לפני במפעל גדול המייצר פירות מעובדים ליוגורטים, ורוצים לייצר בו פירות 
ויש אפשרות שמפעם לפעם אחד מהם מייצר חלב  ייצור,  יש הרבה קווי  ברמת מהדרין. במפעל 
נכרי, ג'לטין, סתם יינם או שאר דברים אסורים. והנה במפעל זה לא ניתן לפגום בחומר פוגם את 
הקיטור המשותף המחמם את כל הסירים בהם מתבשלים הפירות, מחמת שמשתמשים בקיטור 
גם לחיטוי הסירים והמיכלים, והשאלה היא האם יש בכל אופן אפשרות לעשות שם ייצור עבור 

כשרות מהדרין מבלי לפגום את הקיטור?

והנה מקודם אעבור על הנקודות כפי ששמעתי מכת"ר לגבי המפעל:

1. כל סירי הבישול והקווים עוברים הכשרה כדין כולל המתנה של 24 שעות לפני ההכשרה ברותחין.

2. יהודי שומר תומ"צ נכח במפעל ובדק האם המים החוזרים לדוד הקיטור פגומים בטעמם, והעיד 
שטעמם כטעם מים רגילים בלי שום טעם לווי, וגם הגוי האחראי שם מעיד שטעמם כטעם מים 

רגילים בלי שום גירעון.

3. מכל קווי הייצור יש קיטור חוזר לבוילר. 

4. חלק גדול ממי הבוילר הולכים לאיבוד ע"י ניקיון הכלים וחיטוים שמשתמשים שם בקיטור חי 
)שאינו חוזר(.

תשובה
הנה מה שהובא בסוף השאלה, שיהודי טעם והעיד שהמים אין להם טעם איסור כלל - לא טעם 
- בזה כבר  תוספת  כל  ללא  רגילים  מים  טעם  אלא  ג'לטין,  טעם  ולא  תמציות  טעם  לא  חלב, 
נפתרו הספיקות. ואף דאסור לטעום מדין ספיקא דאיסורא, מ"מ אחר שטעם ולא הרגיש טעם 

איסור יש לסמוך על זה לכתחילה; ואפרש שיחתי.

דהנה ברמ"א )סי' צח סע' א( איתא בדין טעימה, "ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עכו"ם, ומשערין 
הכל בס'", וכ' ע"ז הש"ך )סק"ה( דאטעימת ישראל סמכינן, כגון בתרומה או לגבי נדר, עיי"ש.

וידועים הם הסיפורים על אחד מהגדולים שציווה לקפילא לטעום ממאכל שנתערב בו איסור פחות 
משישים, ואחר שטעם הקפילא ואמר שאינו מרגיש איסור, הורה ליהודי ספרדי שמורה ובא כדברי 
הרב הב"י ז"ל שסומך על דברי הקפילא )עיי"ש בסי' צח( לטעום מהמאכל, ואז סמך על דברי הש"ך 

והתיר המאכל גם לנוהגים כמנהג בני אשכנז.

אך מ"מ בנידו"ד אין לצרף לכך טעימת הנכרי, שהרי הנכרי האחראי שם אין לו נאמנות, שאינו 
קפילא המבין בטעמים וגם לא הי' מסל"ת, עיי"ש בש"ך )סק"ב( ובט"ז )סק"ב(. ברם על טעימת 
הישראל אפשר לסמוך, דעיי"ש בפת"ש )סק"ג( שכ' בשם הפמ"ג )סי' מב( דא"צ שהישראל יהיה 

קפילא המבין בטעמים, וכו"ע נאמנים בזה.

וכן הביא בדע"ת למהרש"ם בשם תשובת הרשב"א )ח"א סי' תצו(, דרק בעכו"ם דמשקר בעינן 

הרב פנחס ליבוש פדווא
אב"ד ק"ק מחזיקי תורה, אמסטרדם



88

הרב פנחס ליבוש פדווא    

או  דאו'  הוא  אם  כעיקר  טעם  בדין  הדבר  תלה  דהרשב"א  ואף  עיי"ש.  בישראל  משא"כ  קפילא, 
דרבנן, וא"כ לדידן דס"ל דטעם כעיקר דאו' א"א לסמוך אפילו על טעימת ישראל שאינו אומן, 

מ"מ בחשש של חלב נכרי דרבנן לית דין צריך בושש, דסמכינן אטעימת ישראל אף שאינו אומן.

ב. יש להבהיר דכל החששות על הקיטור הם רק אי אמרינן חנ"נ בשאר איסורים, שהרי דבר ברור 
הוא שיש בקיטור הרבה יותר משישים נגד החלב והג'לטין שנכנס למוצר, ובמשך היום שמתחלף 

הקיטור יש הרבה יותר משישים, אפילו נגד כל הייצור שנעשה באיסור.

והנה לגבי חנ"נ בחלב נכרי עיין בפמ"ג )סי' צז שפ"ד ס"ק א( שהביא תשובת הרדב"ז על הסוקא"ר 
שמבשלים עם חלב ונותנים תרי למאה, וכ' הפמ"ג: "ומיהו משום חלב של עכו"ם יש לעיין ביה, וי"ל 
דבלאו הכי חלב עכו"ם לא בעינן ס', רק רוב, ואף דלדידן ס' בעינן, מ"מ חנ"נ בשאר איסורין ובפרט 

בלח יש להקל".

שהרי  הפסד,  במקום  שלא  אפי'  לכתחילה  לסמוך  יש  עכו"ם  דבחלב  הפמ"ג  מדברי  משמע  הנה 
במקום הפסד גדול הקיל הרמ"א )סי' צב סע ד'( אפילו בשאר איסורים לח בלח, דלא אמרינן חנ"נ. 
ולפ"ז בנידו"ד, אף אם יכניסו הרבה אבקת חלב נכרי לתוך המוצר הלא כשר, ואף אם נשער שיעור 
נוזלי, מ"מ עדיין לא יאסור כל הקיטור מדין  כמות החלב אחר שאבקת החלב משוחזרת לחלב 

חנ"נ, דלגבי חלב עכו"ם לא אמרינן חנ"נ כנ"ל.

ג. לגבי החשש שהשתמשו גם בג'לטין, ויש אפילו חשש איסור דאורייתא ממש, שמא השתמשו 
בג'לטין הנעשה מעור חזיר דדינו כבשר, מ"מ נראה דאין חשש לפענ"ד, היות שבד"כ במוצר של פרי 
מכניסים רק אחוז קטן של ג'לטין, פחות מס', וא"כ הוא בטל ברובא. ואף שעל הג'לטין יש דין של 
מעמיד, מ"מ בנוגע למה שמבליע המוצר בקיטור אין לג'לטין דין מעמיד, וחזר הדין שיש לדונו בדין 

טעמא דבטל בס', ולכן אין מי הקיטור אסורים כלל.

ד. גם אם יתברר דבשום פעם אכן משתמשים בג'לטין באחוזים יותר גבוהים, ואין הג'לטין בטל 
בס', יש לסמוך על הרמ"א שמקיל בכל האיסורים לח בלח )במקום הפסד גדול( דלא אמרינן חנ"נ, 

ויתבטלו מי הקיטור החוזרים בשאר המים שבמערכת.

ה. ובזה יונח לנו מה שהבאתי לעיל באות א' מהדעת תורה בשם הרשב"א, דס"ל דיש לסמוך על 
טעימת ישראל דוקא אי ס"ל דטעם כעיקר דרבנן, אבל אי ס"ל דטעם כעיקר דאו', אין לסמוך על 
טעימת ישראל, דלפ"ז לכאורה בבליעת הג'לטין, דיש בו חשש איסור דאו', אין לסמוך על טעימת 
ישראל שאינו קפילא. אך במשנ"ת ניחא, דעיקר ההיתר הוא משום דהאיסור בטל בס' ומשום דלא 

אמרינן חנ"נ לח בלח, ויש לצרף הטעימה רק כדי להקל אפילו שלא במקום הפסד.

ועיין עוד בהגהות רעק"א )סי' צח( שדן בארוכה דכיוון דאמרינן חנ"נ א"כ מה מועיל הטעימה, דהוי 
מין במינו, ועל כן כתב דרק אפשר לסמוך על טעימת ישראל עד שנח היורה מרתיחתו, אבל אחר 
שנח ופלט טעם איסור מין במינו אין לסמוך על טעימת ישראל, עיי"ש. ולפ"ז בניד"ד היאך אנו 
סומכים על טעימת ישראל, והלא מי הקיטור החוזרים לדוד הוי מין במינו ולא מהני טעימה בכה"ג. 
אבל לפי הנ"ל ניחא, דבחלב נכרי לא אמרינן חנ"נ כלל, ולגבי הג'לטין יש ביטול בס' במי הקיטור, 

וגם לא אמרינן חנ"נ בלח בלח.

ו. היוצא מדברינו דאין אני רואה שום סיבה לא להתיר ייצור מהדרין במפעל, אחר הכשרת קווי 
הייצור כדת וכדין.
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בטעם ההיתר של שלשה ביטולים* )שלש העברות(

א. הקדמה
ב. תהליך הייצור

ג. גבינה צהובה
ד. יוגורט

כתב הב"י ביור"ד סימן קטו, והובאו דבריו להלכה בפוסקים, שחלב עכו"ם שעבר והעמיד בו חלב 
ישראל וחזר והעמיד בו חלב אחר, ואחר כן עוד חלב אחר, מותר להעמיד בו אח"כ חלב אחר, כי  
כבר כלה חלב האיסור, עכ"ל. ונקטו זה להלכה ורווח המנהג לעשות כן גם בייצורים של מוצרי חלב 

למהדרין, לכתחלה.

וצריך לבאר מהו טעם ההיתר, הלא החלב האסור הוא מעמיד, ומה בכך שנעשו שלשה ביטולים, 
ותו  ונפסקה ההלכה שדבר המעמיד אף באלף לא בטיל.  הלא הכל הועמד מכח החלב הראשון, 
במג"א  הראב"ן(  גירסא:  )ויש  הרמב"ן  של  דבריו  הובאו  תמ"ב  סימן  באו"ח  הרי  מקשים  רבים 
ונפסקה הלכה לגבי מי דבש שהועמדו בשמרי שיכר חמץ והעמידו בהם עוד ועוד - אסורים עד 
עולם, ואסורים אף בשהיה בפסח מחמת שנחשב האיסור כמו בעין, ומאי שנא הכא בחלב. ורבים 

מתרצים משום חומרא דפסח, שהוא אסור במשהו.

ועוד יש להבין כיצד הגיעו לידי כך שמבטלים את האיסור לכתחילה בשלושה ביטולים והרי אין 
מבטלין איסור לכתחילה ואם ביטלו אינו מבוטל, וגם הלשון בב"י היא שהדבר מותר רק בדיעבד 
"שעבר והעמיד"?! ואם כן, על סמך מה נהגו כל וועדי הכשרות לעשות העברות אלו גם לכתחילה? 

ותו, מהו הלשון "כבר כלה החלב האסור", וכי להיכן הלך? 

א. הקדמה
קודם להסבר, נקדים לבאר את המציאות. החלב בשעה שנחלב, יש בו כבר  חיידקי חומצת החלב, 
היכולים להתסיס ולהחמיץ את החלב )להעמידו( ללבן וליוגורט, ובאותו אופן אפשר גם לעשות 
מה;  לזמן  אותם  ומשהים  בד,  לשקית  הלבן/יוגורט  את  מכניסים  אם  לבנה(  )גבינה  רכה  גבינה 
המים מטפטפים החוצה ונשארת גבינה רכה. מה שקורה בעצם בחלב הוא שהחיידקים הטבעיים 
הנמצאים בחלב מתרבים )בתנאים טובים הם מכפילים את עצמם בערך כל חצי שעה( וצורכים את 
הסוכר הנמצא בחלב )הלקטוז(, ויוצרים חומצה. החומצה היא זו שגורמת להפיכת החלב למוצק. 
)אפשר גם להקריש חלב על ידי חומצה אחרת, כמו לימון/חומצת מלח וכדו', אלא שהטעם הוא 

טוב יותר אם ההחמצה נעשית על ידי החומצה העצמית שנוצרה על ידי החיידקים(.

שיטת הקרשה זו, תתן רק מוצרי חלב רכים, כמו: לבן/יוגורט/גבינה רכה. אין אפשרות לייצר על ידי 
החמצה טבעית או חומצה אחרת, גבינה קשה )צהובה(1.

* המאמר נערך על בסיס הרצאה בכינוס בשנת תשע"ב.

חלב  גם  הופך  שעשיתי,  ובנסיונות  הלקטית,  החומצה  של  פעילים  חיידקים  יש  עדיין  מפוסטר,  בחלב  שגם  לציין  יש    .1
ן, ללא תוספת חיידקים מהחוץ, כפי הנראה, הפיסטור אינו משמיד חיידקים אלו לגמרי. מפוסטר לֶלבֶּ

הרב יוסף מרדכי זילבר
יועץ ועדת מהדרין לחומרי גלם
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ב. תהליך הייצור
אף שניתן להחמיץ חלב ללא תוספות חיצוניות, ע"י החיידקים הטבעיים הנמצאים בחלב, נהוג היום 
להוסיף לחלב תרביות חיידקים לשם החמצה. תרביות החיידקים כשמם כן הם, חיידקים רבים, 
כלומר, כמות אדירה של חיידקים מרוכזים באריזה קטנה. על פי רוב מספיקה אריזה כזו להחמיץ 
גם  ליותר. אפילו בעבר שלא היו מפעלי תרביות,  ויש סוגים שמספיקים  כ-5,000 ליטרים חלב, 
מייצור  יוגורט  או  לבן  של  קטנה  כמות  שלקחו  דהיינו  פשוט,  בתהליך  חיידקים  תרביות  הוסיפו 

קודם שבהם כבר הספיקו החיידקים להתרבות, והוסיפו לחלב הטרי שאותו רצו להחמיץ.

הסיבה לשימוש בתרביות היא מכמה טעמים. הסיבה הראשונה והעיקרית היא לשם זירוז התהליך, 
כי עד שהחיידקים הטבעיים יתרבו מספיק לייצור החומצה, זה תהליך ממושך, אבל אם מוסיפים 
לחלב מיליוני חיידקים פעילים, התהליך מתקצר לשליש בערך. סיבה שניה – לא פחות חשובה 
טבעי  באופן  נמצאים  הרצויים,  הלקטית  החומצה  חיידקי  רק  שלא  משום  בתרביות,  לשימוש   –
בחלב, אלא גם סוגים של חיידקים אחרים הפוגעים בחלב. ואף שעל פי רוב חיידקי חומצת החלב 
הם השולטים ומתגברים על החיידקים או השמרים האחרים, אבל לפעמים החיידקים האחרים 
מתגברים והתוצרת מתקלקלת. לכן כשמוסיפים כמות גדולה של חיידקים טובים, מבטיחים את 

התגברות החיידקים הטובים ואת איכות התוצרת.

הסיבה שכיום מייצרים תרביות במפעלים משוכללים, ולא משתמשים בשיטות של פעם, דהיינו 
תוספת של יוגורט מוחמץ מייצור קודם, משום שכך מגיעים לאיכות טובה, בטוחה ואחידה יותר 
מאשר הוספת יוגורט מוחמץ. יש לציין, שגם כיום ישנם מחלבות שכדי לחסוך בכסף2 קונים תרבית 

מוכנה פעם בשנה, ובמשך כל השנה מגדלים לבד את התרביות לייצור השוטף של המפעל.

אם כן, חלב יכול לעמוד מעצמו, וכאמור, גם חלב מפוסטר, אלא שתוספת תרבית )או "לבן" מייצור 
קודם( תזרז את התהליך ותשפרו.

ג. גבינה צהובה
על  ישירות  "אינזים" הפועל  וצריך להוסיף  ע"י החמצה בלבד,  גבינה צהובה  לייצר  ניתן  כאמור, לא 
של  התפתחות  או  ריבוי  שום  אין  כאן  הגבינה.  וליצירת  מהחלב  הנוזלים  ליציאת  וגורם  החלבונים, 
משהו, רק האינזים עצמו גורם לגיבון. אם כי חיידקי חומצת החלב הטבעיים גם הם פעילים, אבל 
פעילותם היא בעיקר לתוספת טעם ומירקם, יותר מאשר לגיבון, שאותו עושה האינזים. בעבר היה 
נהוג לקחת את האינזים מעור הקיבה של בעלי חיים יונקים. היום בעיקר מפיקים את זה בתעשיה 
מחיידקים ושמרים שונים. לכן אם האינזים שהוא ה"מעמיד" הוא איסור, הרי כל הגבינה אסורה, כדין 
"דבר המעמיד", כמו שמצינו "מפני מה אסרו גבינות של נכרים, מפני שמעמידים אותה בקיבת נבלה".

לאור זה יש הבדל גדול בין מחמצת )תרבית( ובין אינזים )הקיבה, למשל(, שמחמצת רק מזרזת 
ומשפרת תהליך, והוי רק "גורם", ואינזים הוא "מעמיד", שבלעדיו אין אפשרות לייצר את המוצר.

ולנידון דידן נראה, שיש לחלק בין "מעמיד" ל"גורם". שמעמיד הוי ניכר האיסור, ולכן אף באלף לא 
בטיל, אבל החיידקים הם רק "גורם", שהם מזרזים ומשפרים, ופעילותם אינה ניכרת במוצר הסופי, 
כי אפשר להעמיד את החלב גם בלעדיהם, ולכאורה הוי "זה וזה גורם", כלומר, אם השתמשו בחלב 
חמוץ של עכו"ם להעמדה, לכאורה אין לאסור החלב באכילה, משום שיש כאן "זה וזה גורם", דהיינו 

2.   מחיר התרביות התעשייתיות, בפרט הכשרות למהדרין, הוא גבוה



91

בנתיב החלב      ד

החיידקים העצמיים שהם "גורם" היתר, והתוספת שהוסיפו, שהם "גורם" איסור, ונקטינן ש"זה וזה 
גורם" מותר. אלא שיש מקום לטעון שאם יש בגורם האיסור להעמיד בפני עצמו, אין דין היתר של 
זוז"ג )עיין בש"ך ובט"ז יו"ד סוף סי' פז(, וכשיש בכל אחד כדי להחמיץ, אף אם גורם האיסור בא 
אחר ההיתר, ג"כ אסור, כדמוכח בגמ' )ע"ז מט ע"א(, ואם כן, איך שייך לומר בזה היתר של זוז"ג. 
ונראה שאפשר לחלק, שבאופן שבדבר עצמו אפשר להעמיד ללא סיוע מהחוץ, והגורם מהחוץ אינו 
האיסור   – הגורמים  ששני  מאופן  עדיף  וזה  להעמדה,  כלל  נחשב  אינו  כן  אם  מזרז,  אלא  מעמיד 
וההיתר - באים מהחוץ, שאז אף אם ההיתר בא לפני האיסור, אין לו חשיבות יותר מהאיסור, כי סוף 
סוף הרי הוא בא מבחוץ כמו האיסור, ויש למאכל צורך בו כמו בהיתר, אבל בחלב, שהחיידקים הם 
חלק מעצם הנפעל, אין למעמיד מבחוץ שום חשיבות, כי המאכל אינו זקוק לו כלל לצורך "העמדה".

למסקנא, חלב ישראל שהועמד ע"י חלב עכו"ם בשוגג, צריך להיות מותר באכילה מדין "זה וזה 
כי אין  זירוז לבדה תאסור באכילה )אם אין המזרז איסור הנאה(,  כי לא מצינו שפעולת  גורם", 
"ניכר" כח המזרז במאכל, כמו במעמיד. ואמנם אסור לעשות זאת לכתחלה, כי "אין מבטלין איסור 
לכתחלה", ואם בטלו אינו מבוטל. וכן כתב בשו"ת חקרי לב, הובאו דבריו ב"שדי חמד" חלק ח' 

במערכת "חלב של נכרי" סימן ג', שהיוגרטי שהועמד ביוגרטי מחלב נכרים, מותר באכילה.

הנה כל זה לגבי אכילת החלב עצמו, אבל אם ירצו להעמיד בחלב הראשון שהועמד ע"י חלב עכו"ם, 
חלב  יהיה  עדיין  השני,  החלב  שבהעמדת  משום  באכילה,  מותר  עצמו  שהחלב  אף  אסור,  יהי'ה 
העכו"ם גורם בזירוז ההעמדה, ו"אין עושים זה וזה גורם לכתחלה", אבל לאחר ג' פעמים, שכבר 
נוצרו כמות גדולה של חיידקי היתר, כי כל החיידקים שנוצרו מכאן ואילך, הם "היתר", שנוצרו 
מחיידקי  הוא  הזירוז  רוב  כי  ניכר,  אינו  כבר  העכו"ם  חלב  מטעם  והזירוז  גורם",  וזה  "זה  ידי  על 
ההיתר, אין כבר שם "גורם" על חלב העכו"ם, ולכן מותר להעמיד בו. והכונה ב"בית יוסף" "כבר 
כלה האיסור", היינו כח המעמיד שבו. והשתא מדוייק לשון הרב ב"י, שהוא דן רק לגבי "העמדה" 
בחלב זה, ואינו דן כלל לגבי אכילת החלב, שמעיקר הדין החלב שהועמד בחלב עכו"ם, בדיעבד הוא 
מותר באכילה )אם לא הועמד במזיד, שאז הוא אסור בכל אופן, אף אם אינו מעמיד. ואף אם יש 
ששים כנגדו, כדין כל מבטל איסור במזיד(, אלא שאסור להעמיד בו, מדין "אין עושין זה וזה גורם 
לכתחלה", ורק לאחר העמדה שלישית, שרובא דרובא של הזירוז כבר נעשה ע"י חיידקי ההיתר, 

וכבר אינו ניכר כוחו של האיסור, אז מותר להעמיד בו.

לו  אין  דבש  כי  שונים,  הדברים  במג"א(,  תמב  )סימן  באו"ח  המוזכרים  דבש"  "מי  גבי  אבל 
חיידקים או שמרים, כי כידוע דבש יכול להשמר עשרות שנים בלי להתקלקל, וידוע שדבש הוא 
"אנטי מיקרוביאלי", דהיינו "משמיד חיידקים", כשהוא טהור וללא תוספת של משהו אחר, ולכן 
כשמערבבים בו מים כדי לעשותו "מעד", אם לא יוסיפו שמרים להתסיסו, הוא יקלוט חיידקים 
מהסביבה, או מהמים או מהאויר, ואז מסתמא יקבל חיידקי חומץ וכדומה, והוא יהפוך לחומץ 
במקום ל"מעד", ולכן השמרים במי דבש אינם רק לזרז, אלא הם "מעמיד", כי בלעדיהם, המים עם 
הדבש יהפכו למשהו אחר בכלל, כי על פי רוב המצוי באויר הם חיידקי החומץ. והשתא מובן הדין, 
הראשונים,  השמרים  מכח  בא  הכל  העמדות,  וחמשה  ארבעה  לאחר  אף  "מעמיד",  שהם  שמכיון 

וניכר כחם עד עולם, ולכן אסורים "עד עולם", כי הכל בא מכח המעמיד הראשון.

אבל עדיין צריך להבין, מהו ההיתר שנהגו לעשות זאת לכתחלה בחלב עכו"ם, דהרי הלשון בב"י 
משמע "שעבר והועמד בו", היינו רק בדיעבד, כי הרי במזיד אם ביטלו אינו מבוטל. ומוכרח לומר 

ש"עבר" היינו בשוגג.
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ואולי אפשר לחלק, שהב"י מיירי שהחלב הועמד לאכילה, ולא לצורך העמדה, ולכן אם היה במזיד 
כיום  אבל  בטל.  אינו  ביטלו,  ואם  לכתחלה",  איסור  מבטלין  ש"אין  מחמת  נאסר  היה  לכתחלה, 
שעושים את הביטולים רק כדי להעמיד את החלב, מותר לכתחלה, כי ה"שלש העמדות", עוזרות 
לחיידקים להתפתח באופן טוב ובטוח יותר, וההוכחה לכך, שגם מפעלי התרביות, מייצרים את 
החיידקים באופן של "העברות", )ויש הסבר לכך למה החיידקים מתפתחים טוב יותר בצורה של 
"העברות" אלא שאין כאן המקום להאריך בזה(. ולכן אפשר לומר, שאין כוונתו לבטל את האיסור, 
אלא לשפר את המוצר. אלא שהיתר זה עדיין צריך עיון, כי הביטול הראשון הוא בכונה, כי בשלמא 
בשאר ההעברות, שיש כבר "זה וזה גורם" – היתר ואיסור, אפשר לומר שכונתו לטפח את ההיתר, 
והאיסור מתרבה ממילא, אבל בהעברה הראשונה, לא שייך לומר זאת, שאז זה רק איסור. ואולי 
לכן כתבו הפוסקים שלא התירו זה אלא בחלב עכו"ם שאיסור קיל, בפרט כיום שאין חלב טמא 
מצוי בינינו, והחלב אסור )לדעת האוסרים( רק מחמת הגזרה. ועי' בדרכי תשובה ביור"ד סי' קטו 
שהיכא  טז(  ס"ק  קמב  סי'  )יו"ד  הט"ז  על  דסמכינן  לומר  אפשר  ועוד  בזה.  שכתב  מה  מט  ס"ק 
שאין הנאה בשעת הגרמא, כמו בזריעה, שבשעת זריעה אין עדיין הנאה, מותר לעשות זה וזה גורם 
לכתחלה, ואפשר לדמות בנידון דידן, שגם כאן ההנאה תהיה רק לאחר כמה שעות, ובשעת הכנסת 

התרבית לחלב, עדיין אין כאן הנאה )בדרך כלל ההחמצה לוקחת שעות ארוכות(.

הפסח  עליו  שעבר  מחמץ  ביטולים,  בשלש  להתיר  ראייתו  הביא  שהב"י  מה  שפיר  אתי  והשתא 
יש חיידקים  ובפת דומה ממש לחלב שגם בקמח  ולאחר שלש ביטולים מותר,  בו פת  שהעמידו 
ואפשר לאפות פת לאחר שהייה רבה עד שהחיידקים יתפתחו ויתפיחו את הלחם, אלא שהשאור 

או אפילו פת שמערבים בעיסה, מזרזים את תהליך ההתפחה, ולכן שפיר דומה החלב לפת.

אמנם עדיין צריך עיון, שבע"ז דף מט שנינו: שאור של חולין ושל תרומה שהחמיצו את העיסה, אין 
בזה כדי להחמיץ ואין בזה כדי להחמיץ, מותר דהוי זה וזה גורם. ויש להקשות, באיזה אופן מדובר 
פה, אי מיירי לכתחלה, הרי "אין עושים זה וזה גורם לכתחלה", ואם עשהו, אינו בטל, כמו בדין "אין 
מבטלין איסור לכתחלה", שאם בטלו, אינו מבוטל, ואי מיירי בשוגג, הרי ממילא יש כאן גורם היתר 

מלבד השאור, דהיינו החיידקים או השמרים הטבעיים.

הלחם,  לתפיחת  ושמרים  חיידקים  מוסיף  שהוא  אחת  פעולות,  שתי  פועל  שהשאור  לתרץ,  ויש 
ופעולה שניה שהוא מחמיץ ונותן טעם חמוץ ללחם. והן אמנם שלגבי ההתפחה, יש פה הגורם של 
החיידקים הטבעיים שהם היתר, אבל לגבי ההחמצה, ששם פועל השאור ישירות בהוסיפו טעם 
חמוץ, והוא "מילתא דלטעמא עבידא", ואינו בטל, ומיירי לעולם בשנפלו בשוגג, ולכן אם יש גם 
חולין, הוי זה וזה גורם לגבי ה"טעם", )שגם לגבי טעם אמרינן "זה וזה גורם" – עיין באו"ח סימן 
שיח בטו"ז(, ומדוייק הלשון "להחמיץ", ואין כתוב להתפיח או להעמיד, כי אם הוא רק להתפחה, 
אזי בשוגג יהי'ה מותר כשבטל במאה, אף אם השאור הוא לבדו, ורק כשהוא נותן טעם אזי אינו 

בטל, וצריך שיהיה גם שאור חולין בעיסה.

ד. יוגורט
אמנם ביוגורט  עדיין צ"ע, כי חיידקי היוגורט אינם נמצאים באופן טבעי בחלב, והם חייבים להיות 
מוספים מהחוץ, בניגוד לחיידקים המייצרים לבן וגבינה לבנה, שהם קיימים באופן טבעי בחלב, 
ובארצות  שהיות  טוענים  מהחוקרים  חלק  אלו,  חיידקים  הגיעו  מהיכן  תוהים  החוקרים  ועדיין 
בעור הכבשים  חיידקים משותפים מהחיידקים  עור, התפתחו  בנאדות  נהגו לאחסן חלב  הבלקן 
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והחיידקים הטבעיים של החלב, ונוצרו סוג חדש של חיידקים הנקראים חיידקי יוגורט, היוצרים 
מוצרי חלב בעלי חמיצות גבוהה יותר ועמידים יותר, ומהם גדלו דורות על דורות של חיידקי יוגורט 
כן  ואם  רגיל,  לבן  ולא  כן שביוגורט המחמצת היא "מעמיד"  נמצא אם  כיום.  שמשתמשים בהם 

מדוע מתיר החקרי לב את היוגורט, וכן מדוע אנו מתירים גם ביוגורט שלוש העברות? 

ואולי נאמר, שכיוון שהקרשת היוגורט תהיה גם ללא המחמצת שאף חיידקי החלב עצמם יכולים 
להקריש כאמור, וזו היא הפעולה הניכרת ביותר )ולכן נקרא דבר המעמיד( וגם לטעם הוא מוסיף 
חמיצות אלא שלא אותו חוזק של חמיצות כפי שמוסיפים חיידקי היוגורט, אע"פ כן זה נקרא רק 

גורם המשפר ומזרז בלבד, אמנם עדיין צ"ע.

מותר  יהא  עכו"ם,  בחלב  בשוגג  שהועמד  שאף  הלכה  לפסוק  בא  ואיני  לבד,  לעיוני  הוא  זה  וכל 
באכילה אף בלא שלש העברות. אבל כאמור, זו דעת ה"חקרי לב".

 



94

הרב זאב וייטמן    

הרב זאב וייטמן

מכירת חמץ בתנובה

א. פתיחה
ב. יפוי הכח 

ג. המחאת זכויות
ד. מכתב למחלקת הרכש של תנובה

ה. איסור שינוע חמץ בפסח
ו. שטר מכירת החמץ של תנובה

ז. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח
ח. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה

א. פתיחה
מכירת החמץ של חברת תנובה נעשתה בשנים האחרונות, בהנחיית ועדת מהדרין תנובה, אצל הגאון 
הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"א חבר ועדת מהדרין תנובה. הגרש"א שטרן ידוע כאחד המומחים 
הגדולים בדורנו בענייני שטרות בכלל, ובענייני מכירת חמץ בפרט, ודיוניו המעמיקים, החשובים 

והיסודיים בנושא מכירת חמץ נתפרסמו בספרים הרבים1 שחיבר בנושאים שונים ומגוונים. 

יו"ר  יפוי כח משפטי החתום ע"י מנכ"ל תנובה,  לשם מכירת החמץ, דרש הגרש"א שטרן שיהיה 
על  החתימה  במסגרת  שלה(.  הבנות  )וחברות  תנובה  של  החמץ  למכירת  החברה  וחשב  תנובה, 
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. 

בשנת תשע"ב סייע לנו הגרש"א שטרן בביצוע מכירה פרטית שנעשתה בין תנובה ובין גוי שעובד 
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. 
את  מכירים  המוכרים  כאשר  יותר  גדולה  והקונה  המוכרים  בין  הדעת  שגמירות  הוא  יוצא  פועל 

הקונה והקונה מכיר את המוכרים ואת החמץ אותו הוא קונה.

יפוי הכח לרב תנובה לבצע את מכירת החמץ של חברת תנובה, ואת שטר  אנו מציגים בזה את 
מכירת החמץ לגוי עם הערות שוליים להסבר הכתוב.

ב. יפוי הכח
יפוי  השונות  הכשרות  וועדות  והבד"צים  השונות  הרבנויות  ע"י  הנעשות  החמץ  למכירות  בניגוד 
הכח למכירת החמץ שמוצג בזה נחתם לא ע"י מנהל המפעל או מנהל המחלבה אלא ע"י מנכ"ל 

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
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סמנכ"ל  תנובה,  קבוצת  יו"ר  תנובה, 
של  המשפטי  והיועץ  בתנובה  הכספים 
תנובה שלהם יש את הזכות החוקית ואת 
הסמכות לבצע עסקאות ולחתום על יפויי 
כל החמץ  גודל של מכירת  גם בסדר  כח 
שותפות  של  במקרים  תנובה.  מפעלי  של 
גם  הוחתם  נוסף  גורם  ובין  תנובה  בין 

השותף על יפוי הכח. 

הרצינות של מכירה זו והתוקף החוקי שלה 
לחתימתם  שקודם  מהעובדה  גם  מוכחים 
של הנ"ל על יפוי הכח, הועבר נוסח יפוי הכח 
ליועץ המשפטי של תנובה על מנת שיבדוק 
לאחר  נעשה  זאת  כל  העסקה.  פרטי  את 
שיפוי הכח נבדק ותוקן ע"י הגרש"א שטרן 

כדי לוודא שהוא תקף מבחינה הלכתית.

ג. המחאת זכויות
החמץ  היא  חמץ  מכירת  בעניין  איתה  להתמודד  שיש  גדולה  בעיה 

שנכנס לרשות החברה במהלך החג; הכוונה בעיקר לחומרי גלם שנרכשו בחו"ל 
לרשות  החמץ  כניסת  אם  החג.  ימי  במהלך  תנובה  לרשות  להיכנס  עלולים  והם 

יותר פשוטים  היו  לידיה, הדברים  נעשית רק ברגע שתנובה מקבלת את התוצרת  תנובה הייתה 
משום שניתן היה להימנע מלקבל תוצרת כזו במהלך ימי החג )אם כי לעתים גם דבר זה מסובך 
מאוד כאשר מגיעים חומרי גלם לנמלי הים ותנובה נדרשת 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 
ומוודאים שלא  אנו מוציאים רשימה למחלקת הרכש  וודאי  לגבי חמץ  ובין חששות חמץ.  ודאי 
יתבצעו הזמנות לפני החג באופן שיהיה חשש שהחמץ יגיע לרשות תנובה בחג הפסח, ואילו לגבי 
חששות חמץ אנו מבצעים המחאת זכויות משפטית. המחאת זכויות היא מסמך משפטי שנחתם 
בין שני גופים כאשר הגוף האחד מקנה לשני זכות שעשויה להגיע לו בעתיד. למשל, גוף שתובע 
שלישי  לגורם  הביטוח  מחברת  פיצוי  לקבל  זכותו  את  להמחות  יכול  ביטוח  חברת  משפט  בבית 
וברגע שבית המשפט ייקבע שהוא זכאי לדמי הביטוח הכסף יגיע ויינתן ישירות לגורם השלישי 
שקיבל את המחאת הזכויות מבלי שהוא עובר דרך החותם על המחאת הזכויות ומבלי כל צורך 
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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 אנו מסתמכים על המחאת זכויות רק לגבי חששות חמץ ולא 

לגבי חמץ וודאי. 

ד. מכתב למחלקות הרכש בתנובה
האמורים  גלם  לחומרי  הנוגע  בכל  יהודי  הלא  לקונה  מתנובה  זכויות  בהמחאת  לטיפול  מעבר 
להיכנס במהלך החג לרשותה של תנובה במגמה למנוע חשש של כניסת חומרי גלם שיש בהם חמץ 

לרשות תנובה במהלך החג, נשלח המכתב שלהלן למחלקות הרכש של תנובה: 

לכבוד ........ 
אני מקווה שגם השנה נוכל להסדיר במסגרת מכירת חמץ את עניין חומרי הגלם הנכנסים לרשותה 
גלם  ככל הניתן שחומרי  של תנובה במהלך חג הפסח, אך בכל מקרה חשוב מאוד מאוד למנוע 

שאינם כשרים לפסח ייכנסו לרשות תנובה ולאחריותה במהלך ימי הפסח.

לגבי החומרים הרשומים מטה הדבר איננו רק בגדר המלצה ובקשה אלא איסור מוחלט מחמת 
שמדובר בחומרים שהם חמץ מוחלט וגמור:

1. מחית לפרילי טבע
2. פצפוצי שוקולד 

3. גרנולה 
4. וופל מצופה 

5. קרוטונים 
6. דגנים מצופים 

במידה ואתם יודעים על מוצרים נוספים המכילים דגנים שהם פעילים או עתידים להיות מושקים 
לפני הפסח )למשל, מוצרים עם פירורי עוגיות לקראת שבועות( – הרי שהדבר יחול גם עליהם.

כפי שהבנו הנקודה הקריטית שבה המוצרים עוברים לרשותה או אחריותה של תנובה איננה שווה 
בכל מקרה ומקרה וברוב המקרים היא מתבצעת ברגע שהמוצר יוצא משער המפעל המייצר, אך 

לעיתים היא מתרחשת ברגע שהמוצר מגיע לנמל בארץ ולעיתים רק ברגע שהוא מגיע אלינו. 

בכל מקרה, מה שחשוב הוא שהמעבר לרשותנו ולאחריותנו לא יתבצע בפסח, דהיינו, מה-6.4.12 
ועד 14.4.12.

בברכה
)-( החתימה

ה. 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, 
בו  לגעת  יכולים  ואיננו  לנו  שייך  איננו  שהחמץ  ברור  באופן  לבטא  כדי   – וכו'  ההפצה  במחסני 

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 
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מיידי במוצאי החג לפני צאת החג ולפני מכירת החמץ חזרה לידי תנובה. לצורך זה נבדקים מרכזי 
ההפצה במהלך החג וגם בערב שביעי של פסח ורק מחסנים שאכן עמדו בתנאים הללו מקבלים 

אישור מכירת חמץ שמגיע למחלבות ולמרכזי ההפצה רק במוצאי שביעי של פסח.

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

על יפוי כח למכירת החמץ.

מסמך ההנחיות שלהלן נשלח למחסני ההפצה של תנובה בהם יש חמץ שנמכר לגוי:

להלן מספר דגשים בנושא חמץ/לא כשל"פ לקראת חג הפסח הקרוב )שחל ביום שני בערב(:
1. הוצאת מוצרים שאינם כשרים לפסח עד יום ראשון בבקר 24.3.13 )בעיקר ללקוחות מוסדיים 

ולקוחות מגזר ערבי( 

לקבל  אין  לכך,  מעבר   ,14:00 בשעה   24.3.13 ראשון  יום  עד  כשל"פ  שאינם  מוצרים  החזרת   .2
מלקוחות מוצרים שאינם כשל"פ ולא לקבל מוצרים אלו במרלו"גים 

במקום  כשל"פ  שאינם  המוצרים  כלל  את  לרכז  יש   14:00 בשעה   24.3.13 ראשון  יום  עד   .3
מוגדר ומסומן בשילוט "חמץ" ולחסום את המוצרים במחסנים בצורה פיזית ולוגית )במחסנים 

האוטומטיים(

4. רק החל ממוצאי חג שביעי של פסח יום שני 1.4.13 בשעה 21:00 ניתן ללקט מוצרים שאינם 
כשל"פ ולשווקם ללקוחות. אין ללקט מוצרים שאינם כשל"פ ללקוחות לפני מועד זה גם אם אינם 

יוצאים מהמרלו"ג 

5. עם צאת החג יועבר ע"י הרב אישור מכירת חמץ למרלו"גים לצורך הפצה ללקוחות המעוניינים 
באישור זה 

6. יש לתדרך את העובדים במחסן ובהפצה להגביר ערנות בנושא סימון המוצרים ולעדכן מיידית 
במידה ומזוהים מוצרים שאינם כשל"פ/לא מסומנים ככשל"פ 

להדרכה  המרלו"גים,  באחריות  אלו  מקומות  הכשרת   – וכד'  קפה  פינות  מטבחים,  הכשרות   .7
מפורטת בנושא ניתן לפנות למשרד הרב הממונה על הכשרת כל מטבחי הקצה בתנובה.

8. במהלך החג הרב ונציגיו יבקרו במרלו"גים.

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

מבחינה משפטית וחוקית ומובן לקונה שאיננו אמון על הלשון הרבנית. 
שטר מכירת החמץ של חברת תנובה3

בהתאם ליפויי הכח המצורפים בזה המייפים את כוחי למכור את כל החמץ ותערובות החמץ וחשש חמץ 
)להלן - החמץ( של חברת תנובה וכל חברות הבנות שלה והשותפויות שיש לה חלק בהן )להלן - המוכר( 

3.  שטר זה מתייחס לשנת תשע"ב בה פסח חל בשבת.
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- הריני מוכר את כל החמץ של המוכר 
 ___________________ לקונה  
שכתובתו   _____________ ת"ז4 
______________________
הקונה(.  )להלן   _____________
שישי  ביום  תהיה  המכירה  חלות 
 10:00 בשעה   6/4/2012 בסיוון  י"ד 
בבוקר )להלן - רגע חלות המכירה(5.

בהתאם ליפוי כח נוסף להמחאת זכויות אני ממחה 
את זכות הקונה לזכות בכל החמץ שאמור להיכנס לרשות המוכר או לאחריותו 

מרגע חלות המכירה ועד מוצאי שבת כ"ב בניסן 14/4/2012. כל החמץ שאמור היה להיכנס לרשות 
המוכר בתקופה זו ייכנס ישירות לרשות הקונה שהמחאת זכויות זו מעמידה אותו במקום המוכר לעניין 

זכייה בכל הטובין שמכילים חמץ ושאמורים היו להיכנס לרשות המוכר.

כמו"כ, אני משכיר לקונה6 באמצעות שטר זה ובהתאם ליפויי הכח הנ"ל את כל המקומות שבהם נמצא 
החמץ לצורך איחסונו עד לרגע העברתו לרשות הקונה, לא יאוחר מכ"ג בניסן תשע"ב 15/4/2012.

המחיר עבור שכירות כל המקומות הללו עד לכ"ג בניסן תשע"ב הינו ₪5,000. שטר זה מעיד שהקונה 
נתן למוכר סך ₪200 להתחלת פרעון השכירות הנ"ל בתור קנין כסף כאשר יתרת דמי השכירות נזקפה 

על הקונה במלווה שמועד פרעונו הוא כ"ג בניסן תשע"ב. 

אגב שכירות המקומות הנ"ל אני מוכר לקונה גם את כל החמץ שנמצא ברשות המוכר7.

בידי  הנמצאים  לנתונים  בהתאם   5% בתוספת  תנובה  של  העלות  מחיר  הינו  החמץ  כל  עבור  המחיר 
דמי  בתור   ₪400 של  סך  למוכר  שילם  שהקונה  מעידה  זה  שטר  על  והמוכר  הקונה  חתימת  תנובה8. 
קדימה לפירעון דמי החמץ בתור קנין כסף כאשר יתרת הסכום מדמי המקח נזקף על הקונה במלווה עד 

לתאריך כ"ג בניסן תשע"ב. 

להבטחת תשלום החוב מפקיד הקונה בידי המוכר שיק על סך 1,000,000 ₪ ושמועד פרעונו הינו בא' 
באייר תשע"ב9. תשלום יתרת החוב איננו מהווה תנאי במכירה זו כמו גם לא קביעת הסכום המדויק 

של העיסקה לכל פרטיה.

יהיה תוקף חוקי חייבים להוסיף בימינו גם את מספר תעודת זהות של הקונה ואת  4.  נראה לי שכדי שלשטר המכירה 
כתובתו.

5.  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.
6.  בא"י עדיף להשכיר את המקומות בהם נמצא החמץ ולא למוכרם מחשש לאיסור 'לא תחנם'.

7.  משפט זה נועד כדי להרויח גם קנין מטלטלין אגב קרקע
8.  יש ייתרון גדול מבחינת גמירות הדעת בקביעת מחיר ברור בעת ביצוע המכירה על פני הכתוב ברוב השטרות שהמחיר 

ייקבע בעתיד ע"י שמאים שייבחרו באופן חד צדדי ע"י המוכר. 
הביטחון  שיק  גובה  היה  בתשע"ג  המכירה.  של  הדעת  גמירות  את  מאוד  מחזק  הוא  גם  התשלום  להבטחת  זה  שיק    .9

.₪ 30,000,000
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תתבצע  לקונה  מהמוכר  החמץ  על  הבעלות  העברת  הדעות,  לכל  הלכתי  תוקף  יהיה  זו  שלמכירה  כדי 
באמצעות הקניינים דלהלן10: קנין כסף, קנין מטלטלין אגב קרקע, קנין חצר, קנין סודר )שיעשה שוב 
בסמוך למועד חלות המכירה בין הקונה לשליח מיופה הכח(11, קנין סיטומתא וקנין 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.

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 לגביו הדבר 
ייגרע ולא יפגע בחלות המכר על כל שאר הדברים האחרים הנמצאים במסגרת המכירה בהתאם  לא 

לשטר זה.

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

בלבד כולל אחריות אונס גמור12. 

המוכר מצהיר בזאת, שכל עוד החמץ לא הוצא מהמקומות בהם הוא נמצא כעת – מקומות שהושכרו 
לקונה - הביטוח של תנובה מכסה גם נזקים לחמץ של הקונה הנמצא במקומות המושכרים לו, והמוכר 
מעביר לקונה בזאת את כל זכויות הביטוח הזה למקרה של נזק לחמץ והמוכר מוותר בזאת על תמורה 

כלשהי בעבור זכות הביטוח הנ"ל.

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

זו מהווה תנאי בחלות המכירה ובתוקפה המלא.

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

ובביטול כל מודעות.

ובאתי על החתום ביום רביעי י"ב בניסן תשע"ב 4/4/2012 כאן במחלבת רחובות ______ זאב וייטמן

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

10.  כל הקניינים הוסברו לקונה והובנו היטב על ידו.
11.  השטר נחתם בין הצדדים ביום י"ג בניסן כאשר ביום י"ד בניסן בעת חלות המכירה נעשה על פי הנחיית הגרש"א שטרן 
שוב קניין סודר בין הקונה למיופה כח של המוכר. הגרש"א שטרן דרש זאת מהחשש שבקניין סודר, בניגוד לקנינים אחרים, 

כלה קנינו ולא ניתן לעשות קניין סודר למכירה שתחול מאוחר יותר.
12.  אחריות זו הנדרשת מבחינת מכירת החמץ הינה בעייתית מאוד מבחינת גמירות הדעת ולכן נכתבה הפסקה הבאה שרק 

בזכותה יכולה הייתה להיות גמירות דעת מלאה לאחריות זו.
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ז. קניית החמץ מידי הקונה לאחר הפסח
במוצאי החג התקיימה שיחה עם קונה החמץ כדי לבדוק מתי הוא מתכוון להוציא את כל החמץ ממחסני 
תנובה בהתאם להסכם ולשלם את יתרת חובו בעבור החמץ שקנה. הקונה שלא השיג את המימון הנחוץ 
לקניית כל החמץ של תנובה ביקש למכור את החמץ שקנה לידי תנובה ובכך לקזז את חובו. הוסכם 
שתנובה תקנה את כל החמץ בחזרה מידי הקונה כאשר תנובה תשלם לקונה את אותה תמורה שנקבעה 
בהסכם שנחתם בין תנובה לקונה בתוספת הסכום שהקונה מחויב עבור שכירת המקומות בהם אוחסן 
החמץ במשך שבוע הפסח. באופן זה הקונה לא הפסיד מעסקת המכירה שנעשתה עמו ואף קיבל לאחר 
מכן מתנה סמלית על הסכמתו לקנות את כל החמץ לפני פסח ובכך הוא מנע את הצורך בביעורו של 

כל החמץ. 

על פי הנחיית הגרש"א שטרן שליט"א במעמד קניית החמץ לאחר הפסח מספיק לבצע קנין כסף וקניין 
סודר, וזה מה שנעשה. 

ח. שטר מכירת חמץ של הקונה לחברת תנובה13
אני החתום מטה ________ ת"ז _______ החלטתי בהמשך לשיחתי במוצאי החג  1/4/2013 עם 
 - וייטמן  - למכור באמצעות הרב  ומיופה הכח מטעמה למכירת החמץ  רב תנובה   - וייטמן  זאב  הרב 
רב תנובה - לחברת תנובה את כל החמץ שנמצא במקומות המושכרים לי ע"י תנובה ושהייתי אמור 
להוציאם לרשותי עד ה-2/4/2013 ולשלם את יתרת תמורתם כפי שנקבעה בשטר שנחתם ע"י מיופה 

הכח מטעם תנובה ועל ידי ב24/3/2013. 

התמורה עבור כל החמץ בהתאם למוסכם עם מיופה הכח תהיה המחיר בו קניתי את החמץ מידי תנובה 
בתוספת ₪4,400 כאשר התשלום יקוזז מהחוב שיש לי לתנובה עבור ההלוואה שקיבלתי מהם לצורך 
מלוא  את  שקיבלתי  מעידה  זה  שטר  על  וחתימתי  לאיחסונו,  המקומות  השכרת  ועבור  החמץ  קניית 
התמורה כאשר חתימת מיופה הכח מטעם תנובה מעידה על מחיקת חובי בגין ההלוואה הנ"ל וחתימתי 

מעידה שקיבלתי לידי את צ'ק הביטחון ע"ס ₪30,000,000 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 2/4/2013 ________________________
ואף אנו מיופי כח הקונים באנו על החתום ___________________

13.  שטר זה מתייחס לשנת תשע"ג
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חומרות בפסח - ההיבט ההלכתי*

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 

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

הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ
חבר ועדת 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 המנהג1.

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"2.

זו  יש המפרשים קביעה  עדיף"3.  "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 

1.  , בנושא זה יש הרבה פרטים ומחמת אריכות הדברים ופרטי ההלכות אין כאן מקומם
2.  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.
3.  הדבר מובא בחמישה מקומות בש"ס: ברכות ס,א; עירובין עב, ב; ביצה ב, ב; חולין נח, א; נדה נט, ב.



104

הרב אברהם יהושע סג"ל הורוויץ    

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? 
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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.
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אכילת בשר לאחר גבינה 

א. מקורות הדין

ב. סוגי הגבינות בימינו 

ג. דעת גדולי הפוסקים בדורנו

ד. הלכה למעשה

רבים השואלים באשר לזמן ההמתנה הנצרך לאכילת בשר לאחר אכילת גבינות שונות. כדי לתת 
ומה הם  היצור של הגבינות השונות,  יש לדעת את מקור הדין, מהו תהליך  ראוי לשאלה,  מענה 

הבדלי הטעם בגבינות השונות.

א. מקורות הדין
הגמרא בחולין )קי"ג, א( אומרת: "אמר רב חסדא אכל גבינה מותר לאכול בשר", וכן פסק המחבר 

בשו"ע )יו"ד פ"ט סע' ב(: 

"ובלבד שיעיין ידיו שלא יהא שום דבר מהגבינה נדבק בהם. ואם הוא בלילה, שאינו יכול לעיין 
אותם היטב, צריך לרחצם. וצריך לקנח פיו... ואחר כך ידיח פיו במים או ביין". 

וכתב הרמ"א שם: 

"ויש מחמירין אפילו בבשר אחר גבינה".

הגר"א )ס"ק י"א( מציין, שמקור דבריו הם בזוהר המובא בב"י. וכן כתב כדעת מהר"ם מרוטנבורג 
המובא במרדכי ובהגהות אשרי. והמשיך הרמ"א וכתב:

ויש  בשר.  אחר  בגבינה  כמו  עוף,  בשר  אפילו  אחריה  אוכלין  אין  קשה  שהגבינה  שכל  "נוהגין 
מקילין, ואין למחות רק שיעשו קינוח והדחה ונטילת ידיים, מיהו טוב להחמיר". 

הט"ז )ס"ק ד( והש"ך )ס"ק ט"ו עיין בפמ"ג(, האריכו בדין זה ונסתפקו בדברי הראשונים, האם 
הטעם  מחמת  הוא  קשה  גבינה  אחר  שעות  שש  להמתין  שיש  זו  בחומרה  שנהגו  הדבר  מקור 
החזק של הגבינה שנמשך זמן רב, או מטעם שחוששים שנשארו פרורים מהגבינה בין השיניים. 
נובע מחשש שנשאר בין השיניים, זה תקף רק בגבינה  הט"ז ביאר לחלק בדין וכתב, שאם הדין 
יש להחמיר ולהמתין שש שעות,  כן  ועל  ואז היא קשה מאד,  יותר מששה חודשים  שעברו עליה 
ואם הוא נובע משום הטעם החזק, כי אז גבינה שנעשית עכשיו והיא מתולעת )שאז יש לה טעם 
 חזק( יש להחמיר ולהמתין שש שעות. כיוון שלמעשה מחמירים כשני הטעמים - שניהם אסורים.

להפסיק  חייבים  קשה  גבינה  אוכל  שאם  לדינא,  כתב  הציון,  בשער  תצ"ד,  סימן  ברורה,  המשנה 
בברכת המזון ולהמתין שש שעות, וזה ע"פ דברי הרמ"א דלעיל, שטוב להחמיר ולהמתין בין גבינה 
וכן כתב בחכמת אדם, שיש להמתין שש שעות בין  קשה לבשר כפי שממתינים בין בשר לחלב. 
כמובן  בציבור.  המנהג  התקבל  וכן  אחרים,  רבים  אחרונים  לדינא  הביאו  וכן  לבשר,  קשה  גבינה 
על  החמירו  שלא  ודאי  בשר,  לאחר  גבינה  לאכילת  שעות  שש  לחכות  הקפידו  שלא  שבקהילות 

עצמם טפי באכילת בשר לאחר גבינה קשה, ואין צורך להמתין יותר ממנהגם לאחר בשר.

הרב אברהם שלזינגר
מרכז ועדת מהדרין
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ב. סוגי הגבינות בימינו 
יש לבאר מה היא מציאות גבינה קשה בימינו. שאלה זו יש לבחון על פי דברי הט"ז והש"ך דלעיל, שיש 
שני צדדים בהבנת הדין, ושניהם קיימים, גם בימינו, בגבינות השונות. הדברים שלקמן כתובים על 
סמך מידע שקיבלנו מיצרני גבינות ורבנים נותני כשרות בארץ ובעולם וממשגיחי תנובה במחלבות.

חצי קשות - )גבינה צהובה ישראלית רגילה(, מושרות בתמלחת מספר שעות ועוברת הבחלה של 
שלשה שבועות, וטעמם אינו מורגש זמן רב בפה. בשוויץ ובעוד מדינות מקובל להתחיל את היצור 
באותה דרך המקובלת גם אצלנו, אבל ממשיכים ומבחילים את הגבינות זמן ארוך יותר )עד חצי 
והן מקבלות את טעמן הארומטי החזק. גם גבינת "קשקבל" מוגדרת  שנה(, ואז משתבח טעמן 

כחצי קשה, אבל טעמה חריף וארומטי מאד עקב זמן ההבחלה הארוך שלה.

גם בארץ  ועוד, חלקן מיוצר  וצ'דר גאודה  )כגון פרמז'ן  גבינות קשות  ישנם מספר סוגי   - קשות 
וחלקן רק בחו"ל(. כל גבינה מיוצרת בדרך שלה, אולם כולן עוברות תהליך בישול כלשהו ולאחר 
כל  של  טעמן  שנים.  שלש  גם  ולעיתים  ימים  לשנתיים  שנה  חצי  בין  הנמשך  הבחלה  תהליך  מכן 

הגבינות הללו ארומטי מאד ונשאר זמן רב בפה. 

גבינות  מלבד  קשות  כגבינות  נחשבות  הן  אם  להסתפק  שניתן  גבינות  של  נוספים  סוגים  להלן 
הנקראות בפרוש קשות או חצי קשות: מלוחות, פטה, פרומעז, בולגרית, מוצרלה ומותכות.

ולמעשה מיד מוכנות  יומיים,  יום  )מי מלח(  וכדו'( מושרות בתמלחת  )גבינה צפתית   - מלוחות 
לאכילה; טעמן אינו מורגש לאורך זמן בפה.

פטה - גבינה מלוחה המיוצרת מחלב כבשים או בקר, טעמה העצמי עדין, אולם היא שוהה בתמלחת 
במשך תקופה ארוכה ולאחר שהיה ארוכה זו יש לה טעם מלוח. 

פרומעז - גבינת עזים רכה שעוברת תהליך בישול וטעמה מודגש.

הטעם  האם  להסתפק  יש  אמנם  ומלוח,  חזק  טעמה  שבועות.  מספר  בתמלחת  שורה   - בולגרית 
החזק מקורו במלח או בגבינה

מוצרלה - היא גבינה קשה )או כמעט קשה(, שעוברת בישול ואין לה תהליך הבחלה כלל, טעמה 
רגיל ואינו ארומטי.

מותכות - )משולשות, וטוסטי( מורכבות בעיקר מגבינות חצי קשות, אבל עקב תהליך הייצור שהן 
עוברות וכן תוספים שונים המוכנסים בהן הן מקבלות טעם ארומטי חזק; לא ברור אם הטעם נובע 

מהגבינה, או מהתוספים. אבל בכל מקרה הן מכילות גבינה צהובה חצי קשה.

למעשה יש עוד סוג של "גבינה צהובה מגורדת" שמשתמשים בה בתעשיית הפיצות, וכן ניתן לקנות 
אותה על המדף, אלא שאין זו גבינה, אלא מוצר דמוי גבינה המשמש בתעשיית הפיצות, ועל אף 
שדומה לגבינה מגורדת, ודאי שאין צורך להמתין אחריה שש שעות, מאחר שאין זה גבינה כלל )יש 

לציין שמוצר זה איננו מיוצר ע"י תנובה(. 

לעיל,  שצוין  וכפי  בישראל.  בעיקר  המיוצרות  הגבינות  של  הייצור  תהליך  הוא  שציינתי  התהליך 
בעולם הרחב מקובלות מספר שיטות ייצור של גבינה צהובה, וכל אחת משפיעה מאד על הטעם 

של הגבינה.

הרב זאב וייטמן, רב תנובה, פרסם מאמר מקיף בנושא זה בקובץ "בנתיב החלב" א, ובו הסביר את 
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המאפיינים השונים הגורמים להשתנות בטעם הגבינות: 

"כיום המדד להגדרת גבינה קשה מתחשב באחוז החומר היבש שבגבינה, דהיינו, אחוז המרכיבים 
התזונתיים של החלב – חלבון, שומן, לקטוז ומינרלים, המרוכזים בגבינה לעומת אחוז מי החלב 
שנשאר בגבינה וכן ביחסים שבין מרכיבי החומר היבש... ככל שמעלים את אחוז החומר היבש 
שגם  לאפשרות,  רומזת  זו  עובדה  להתקלקל.  מבלי  יותר  רב  זמן  לשהות  יכולה  היא  שבגבינה, 
הקריטריון ההלכתי של שישה חודשים הינו למעשה קריטריון הבוחן האם הגבינה אמנם יבשה 

וקשה, דהיינו, שיש בה אחוז חומר יבש גבוה. 

עובדה מעניינת נוספת היא, שככל שהגבינות הקשות והיבשות מתיישנות, הן הולכות ומשתבחות, 
וטעמן נהיה חזק וחריף יותר. לעומת זאת, גבינות בהן אחוז החומר היבש הינו נמוך יחסית, אינן 
יכולות להגיע לשישה חודשים מבלי שיתקלקלו ואיכותן תפגע, וגם הטעמים המתפתחים בהן 

הינם נחותים יותר" )שם, עמ' 99(. 

בהמשך כתב: 

הגבינות,  הבשלת  תהליך  את  מזרזים  אינם  המודרניים  הייצור  שתהליכי  לציין,  המקום  "כאן 
שהינו תהליך טבעי של תסיסה ופרוק שרשרות חלבון - תהליך הדורש את הזמן שלו כפי שגם 

ייצור יין כיום דורש זמן, ולמרות אמצעי הייצור המודרניים אינו דומה חדש לישן" )שם(. 

"בכל אופן יש גבינות שאליהן יש להתייחס לכולי עלמא כאל גבינות קשות, וגבינות מיוחדות 
כאלו מצויות גם בתנובה )אם כי בינתיים רובן אינן נמצאות במגוון הגבינות הכשרות למהדרין(. 
הכוונה... לגבינת פרמזן שהינה גבינה בעלת אחוז חומר יבש גבוה מאד, ושזמן הבשלתה נמשך 
צאן  גבינת  גם  כמוה  יותר.  תתישן  שהגבינה  ככל  והולך  מתחזק  המיוחד  וטעמה  ויותר,  שנה 

הנקראת קצ'קבל, שאף היא גבינה שזמן הבשלתה נמשך כחצי שנה. 

בנוסף לגבינות אלו יש כמה גבינות שזמן הבשלתן הוא קצר, אך הן בעלות ארומה וטעם פיקנטי 
חריף הנמשך בפה זמן רב. יתכן שגם בגבינות אלו יש מקום להחמיר ולראותן כגבינות קשות, 
מדברים  עליהן  מתולעות  גבינות  אינן  אלו  שגבינות  אלא  יחסית...  קצר  הבשלה  זמן  למרות 
האחרונים, אלא רק גבינות בעלות טעם חזק הנשאר בפה זמן ממושך,והן גם אינן שוהות שישה 
חודשים, ולכן ייתכן והכל יודו שאחרי אכילתן די להמתין שעה אחת עד לאכילת בשר, במיוחד, 

אם רוצה לאכול אחריהן עוף" )שם, עמ' 100(.

ג. דעת גדולי הפוסקים בדורנו
לבירור הנושא, ביצענו בדיקה של טעם בגבינות קשות לבנות ובולגריות )הבדיקה נעשתה בנוכחות 
טעמי  של  חוזקם  בדיקת   – שמטרתה  תנובה(,  מהדרין  ועדת  יו"ר  שליט"א,  גרוס  הגר"מ  מו"ר 
הגבינה השונים. ממצאי הבדיקה העלו, שכל הגבינות המלוחות, שתהליך הכנתם דומה, טעמם אינו 
חזק כלל ואינו משאיר כמעט כל רושם בפה )ולעיתים כלל לא(. אומנם גבינה בולגרית, שבתהליך 
רושם  ומשאיר  בה  מאד  חזק  המלח  טעם  בתמלחת,  שבועות  מספר  נמצאת  היא  שלה  ההבחלה 
חזק בפה, אך הטעם הוא לא טעם הגבינה, אלא טעם מי התמלחת, ולכאורה זה כמו גבינה רכה עם 

תבלינים, שעל אף שטעמה חזק לא יהיה צורך להמתין שש שעות.

ועוד מספר בחורים  לפני רבות בשנים, בעת שלמדתי בישיבת קול תורה בירושלים, שאלנו אני 
את ראש הישיבה מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל כמה זמן יש להמתין לאחר גבינה צהובה. וסיפר לנו 
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מרן זצ"ל כיצד בימי צעירותו היו מביאים לירושלים גבינה קשה כאבן שהיתה מיוצרת בצפת, וכדי 
לאוכלה היו צריכים גרזן כדי לפרוס אותה לחתיכות, ולאחר מכן לגרדה במגרדת. )אני לא זוכר 
האם התייחס גם לעניין הטעם( ואמר זה נקרא גבינה קשה. אבל הוסיף ואמר, בכל אופן אני כן 
מחמיר על עצמי לחכות שש שעות לאחר גבינה צהובה, אבל זה לא מעיקר הדין. ואחר כך ראיתי 

שכדומה לזה נדפס בשמו גם בקובץ מוריה טבת תשנ"ז )עמ' עט(.

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ תשובות ח"א סימן נ"ח( הכריע שגבינה צהובה טעמה חזק ויש 
להמתין שש שעות. אולם לפני מספר שנים התבקשתי ע"י אחד מבני ביתו להביא לפניו את תהליך 
גבינה צהובה בת ימינו, ולאחר ששמע את כל הפרטים, השיב ואמר שאכן מצד טעמה החלש של 
גבינה צהובה, וכן מצד שאינה שוהה זמן רב בהבחלה, אין צורך להמתין שש שעות גם מצד המנהג, 
אבל בכל אופן כדאי לחשוש ולהמתין שש שעות. וידוע שכך השיב בשנים האחרונות לכל השואלים 

אותו. 

יעקב  בספרו  אמרי  תנובה,  מהדרין  ועדת  עמית  יו"ר  שליט"א,  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון 
הלכות מלמדים כתב לחדש בדין המנהג להמתין שש שעות אחר גבינה קשה, והביא מספר תורת 
האשם  )לבעל התוספות יום טוב( שדין גבינה קשה, הוא דווקא כשהגבינה היא במצב של חריף 
או חמוץ בטעמו, ועל כן קשה לאוכלו. ועל פי דבריו "שקשה לאוכלו" חידש, שגבינה שטעמה חזק 
הכוונה לגבינה שמחמת טעמה אי אפשר לאוכלה בקלות. אבל גבינה שאינה קשה בטעמה, אפילו 
שהיא שוהה יותר מששה חודשים או שהועמדה בקיבה, אין צורך גם על פי המנהג, להמתין שש 
ובספר מעשה אי״ש )ח״ה עמוד כב( הביא בשם הגאון רבי חיים קניבסקי שהעיד בשם  שעות. 
החזו״א, שכשאכל גבינה צהובה אין צריך לחכות שש שעות אלא אם כן הגבינה שהתה שנה תמימה. 

ד. הלכה למעשה
לאור כל אלה נראה, למעשה, וכן הסכים עם הדברים מו"ר הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א: 

ודאי אין  ואין טעמן העצמי חזק,  זמן הבחלתן ארוך  וכן מוצרלה, שאין  גבינות מלוחות לבנות, 
להחמיר ולהמתין שש שעות.

גבינות  וכן  חזק,  אינו  טעמם  וכן  רב,  זמן  מובחלות  שלא  קשות(,  )חצי  רגילות  צהובות  גבינות 
מותכות )שכפי שהסברנו שבגבינות מותכות, טעמן החזק נובע מתוספים שונים, ולא מחמת טעמן 
העצמי( נראה שמצד הדין אין צורך להחמיר ולהמתין שש שעות. אך עכ"פ נטו פוסקי דורנו זצ"ל 

שיש מקום לחשוש ולהמתין שש שעות.

יש  חודשים,  ששה  מובחלות  אינן  אם  גם  חזק,  שטעמם  קשות  שאינם  וגבינות  קשות  גבינות 
להמתין שש שעות כפי המנהג שנהגו להחמיר, מאחר שטעמן חזק.
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 חיוב המתנת ו' שעות אחר אכילת
גבינות המצויות בשוק

א. דברי הפוסקים בחיוב המתנה אחרי גבינה קשה

ב. המתנת ו' שעות אחר גבינות שבימינו - והמציאות בזה

ג. דין תבשיל שיש בו גבינה

ד. מסקנות למעשה

א. דברי הפוסקים בחיוב המתנה אחרי גבינה קשה
ביו"ד סי' פ"ט )סע' א'( פסק השו"ע, אכל בשר לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות. ויש 
בזה ב' טעמים בדברי הראשונים: א' משום דהבשר מוציא שומן ונמשך הטעם עד זמן ארוך, כשי' 

רש"י; ב' דבשר שבין השניים מקרי בשר, כשי' הרמב"ם. וקי"ל להחמיר כשני הטעמים.

וכתב שם השו"ע )סע' ב'(, אכל גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיד, והיינו משום דבגבינה לא שייך 
ב' טעמים הנ"ל, דגבינה אין טעמה נשאר בפה, וגם אינה נשארת בין השיניים.

אך הרמ"א הביא דעה דס"ל דגבינה קשה דינה כמו בשר, וכתב דכן דנוהגין שכל שהגבינה קשה 
אין אוכלין אחריה בשר.

והמעיין במקור הדברים יראה, דהטעם להחמיר בגבינה קשה, משום דגם בגבינה קשה יש את שני 
טעמים הנ"ל. בדברי האו"ה מבואר דעיקר הטעם משום דבגבינה קשה נמשך הטעם, וכמ"ש בזה"ל: 
"מדת חסידות ופרישות ונכון לכל בעל נפש שלא לאכול בשר אחר גבינה ישנה, לפי שממשיך הטעם 
שלו בפה זמן ארוך, ונמצא אוכל טעם בשר וחלב יחד". והרמ"א בתו"ח )כלל ע"ו ע"ז אות ב'( הביא 
שיטת או"ה דטעם החומרא הוא משום גבינה שבין השיניים, וכמ"ש בזה"ל: "אבל אם אוכל גבינה 
ישנה שעברו עליה ששה חדשים או גבינה המתולע מדת חסידות לנהוג כחומרת מהר"ם כי נדבק 
בין השיניים". וכן הוא בדרכ"מ וז"ל: "וכן הרבה נוהגין שלא לאכול בשר אחר גבינה קשה הנדבקת 

בין השיניים".

* הערת המערכת: מאמר זה התפרסם לפני כשנה בקובץ עץ חיים של חסידי באבוב, חוברת י"ז שנה ו' חוברת ב' - ניסן 
תשע"ב ואנו מפרסמים אותו שנית ברשות המחבר ועורך של הקובץ. 

* הנני בזה להודות לכל הני הרבנים החשובים העוסקים בעניני הכשרות שתרמו לי מזמנם לעזור בבירור הענינים, ה"ה 
שליט"א  אדלער  זכריה  הרב   ,)ou( שליט"א  זשוראוועל  אברהם  הרב   ,)ou( שליט"א  גארדמער  הרב  הגאונים  הרבנים 
)קהלות כשרות(, הרב יהודה שערער שליט"א )חברת 'העולם'(, הרב יהושע כ"ץ שליט"א )אב"ד מאגרוב(, הרב יצחק אורט 
שליט"א )משגיח בעיר וויסקאנסין(. וקובע ברכה לעצמו הרה"ג רבי משה נחמי' הכהן לעוויטא שליט"א, ראה"כ דחסידי 

באבוב, וויליאמסבורג יצ"ו, שהי' לי לעזר רב בעריכת המאמר.

הרב אברהם יחזקאל קעללמאן*
כולל אברכים דחסידי באבוב, ברוקלין ניו יורק יצ"ו
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גבינה שהעמדה  גבינה מתולעת, או אחר  והנה הט"ז שם )סק"ד( כתב דאין להחמיר אלא אחר 
בקיבה )היינו גבינה שעמדה בקיבה וגם ישנה ו' חדשים1(, דבגבינות הללו נמשך הטעם בפה זמן 
רב. והש"ך שם )סקט"ו( כתב דכל גבינה שהיא ישנה ו' חדשים נחשבת גבינה קשה, ויש להמתין 

אחריה ו' שעות.

הט"ז,  דדעת  קשה.  גבינה  אחר  להמתין  שיש  הטעם  מה  דנחלקו  ד'(  )מש"ז  הפרמ"ג  שם  וביאר 
דרק משום שנמשך הטעם יש להמתין אחר גבינה קשה, אבל חשש של בין השיניים ליכא בגבינה, 
דגבינה בין השיניים לא מקרי גבינה, דרק בבשר גלי לן קרא דהבשר עודנו בין שיניהם, דבשר בין 
השיניים נקרא בשר, משא"כ גבינה אף אם נשאר בין השיניים לא מקרי גבינה. ולכן ס"ל דבגבינה 
שלא עמדה בקיבה ואינה מתולעת, אף שהיא ישנה ו' חדשים והיא קשה ונשארת בין שיניים, מ"מ 
א"צ להמתין, דגבינה שלא עמדה בקיבה ואינה מתולעת לא נמשך טעמה, ולכן צריך להמתין רק 

בגבינה מתולעת, או גבינה שהועמדה בקיבה, דבגבינות הללו נמשך הטעם.

אמנם דעת הש"ך )סקט"ו( דיש להמתין אחר כל גבינה שהיא ישנה ו' חדשים, דס"ל דגבינה בין 
שיניים נמי מקרי גבינה, ולכן אפי' לא הועמדה בקיבה ולא נמשך הטעם, מ"מ כיון דישנה ו' חדשים 

והגבינה קשה ונדבקת בין השיניים, יש להמתין אחר גבינה כמו אחר בשר.

ונחלקו בזה הראשונים. דעת או"ה )סי' מ' אות י'( דגבינה שבין השיניים לא מקרי גבינה, וכמ"ש 
הט"ז דגם בבשר בין השיניים לא הוי קרינן ביה בשר אי לאו דגלי לן קרא הבשר עודנו בין שיניהם. 

אבל בדברי הרשב"א )תוה"ב ב"ג שער ד', הוב"ד בב"י או"ח סי' קע"ג( מבואר דמקרי גבינה2.

ולמעשה כתב הפרמ"ג )מש"ז שם( דראוי להחמיר כשי' הש"ך, וכמ"ש הפר"ח )סקט"ז(, וכן נראה 
מסתימת דברי האחרונים דראוי להחמיר בכל גבינה קשה אפי' לא עמדה בקיבה, עי' חכמ"א )כלל 

מ' דין י"ג( קיצור שו"ע )סי' מ"ו סע' י"א( מ"ב )סי' תצ"ד שעה"צ סקט"ו, ובנדחי ישראל פל"ג(.

היוצא מזה דעת הפוסקים להחמיר בגבינה ישנה ו' חדשים אפי' לא הועמדה בקיבה, או בגבינה 
מתולעת אפי' לא שהתה ו' חדשים. אבל גבינה שאינו ו' חדשים, וגם אינה מתולעת אין להחמיר כלל3.

1.   כן מבואר ממה שהעתיק הט"ז מדברי או"ה דגבינה קשה היינו שעברו עליה ו' חדשים או שהוא מתולעת, אלא שהוסיף 
הט"ז דמה שגבינה ישנה ואינה מתולעת הוי בכלל גבינה קשה, זה רק אם הועמדה בקיבה. הרי דגם בהועמדה בקיבה בעי 
שיהא ישנה ו' חדשים, וכן מבואר ממש"כ בהגהות חת"ס )וכ"ה בחגורת שמואל סקי"ח( דמש"כ הט"ז להחמיר בהעמדה 
בקיבה, לא נתכוין דאפי' אינה ישנה אם הועמד בקיבה אסור לאכילה, דזהו דבר שאין לו שחר ולא הוזכר בשום מקום, 
והוב"ד בדרכ"ת סקל"ד. אמנם מדברי היד יהודה )פה"ק סקכ"ה, ועי' בשו"ת שבה"ל ח"ב סי' ל"ה( נ' דהבין בדעת הט"ז 
שיש להחמיר בהועמדה בקיבה אפי' לא עברו ו' חדשים, ועפי"ז הק' )פיה"א סק"ד( על הט"ז מסתם גבינה שבזמן הש"ס 
דמבואר בגמ' שא"צ להמתין, אף שהועמדה בקיבה. אבל לפמש"כ דכוונת הט"ז דוקא בישנה ו' חדשים, לא קשה מסתם 

גבינה שבש"ס, דלפי האו"ה הגמ' קאי על גבינות ששהו פחות מו' חדשים.
2.   ולמעשה דעת הרשב"א דא"צ להמתין אחר גבינה, וכמ"ש שם דלא חששו בגבינה מחמת שהיא רכה ואינה מתעכבת 
של  החומרא  נמשך  גבינה  מקרי  השיניים  שבין  דגבינה  הרשב"א  דמדעת  כתב  סק"ד(  )פיה"א  יהודה  וביד  השיניים,  בין 

גבינה קשה.
3.   ובדרכ"ת )סקל"ד( כתב דמדברי הפרמ"ג )שפ"ד ט"ו( נראה דדעתו להחמיר אפי' לא עבר עליה ו' חדשים כל שהוא 
קשה. ודבריו צ"ע, ולא מצאתי כן בפרמ"ג, וכל האחרונים כתבו שגבינה קשה היא דוקא בעברו עליה ששה חדשים, וכמ"ש 
י"ח( הביא שהקול אריה סיפר שבעת שהיה על האסיפת  )אות  ]ובס' תולדות קול אריה דף קי"ז  והש"ך.  והט"ז  האו"ה 
הרבנים בעיר מיהאלאוויץ, בסעודת הבוקר הביאו לפניהם גבינה 'שאף קאז', וכבר היה סמוך לצהרים, והרבנים ובתוכם 
ו'  ו' שעות. וכתב שם המו"ל שהיה גבינה קשה שלא עברו עליה  הה"ק היטבו לבם, אכלו הגבינה, ואמרו שא"צ להמתין 
חדשים, ואולי  גם בלא ידעינן אי עברו או לא אמרינן בה ספיקא דרבנן להקל[. ]וע"ע בס' בין איש חי )ש"ב פ' שלח אות 
ט"ו( דבעיר בגדד מורין שאם היא גבינה קשה שעברו עליה ששה חדשים או יותר, אז שוהין שש שעות, ואם לא עברו עליה 
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ב. המתנת ו' שעות אחר גבינות שבימינו - והמציאות בזה
בקובץ עץ חיים חוברת י"ד )עמ' צ"ט( האריך הגאון ר' יעקב שלמה מאזעסזאהן שליט"א מעיה"ק 
ירושלים בענין המתנת שש שעות אחר גבינה צהובה הרגילה המיוצרת בימינו. וכתב דגבינה צהובה 
שבימינו תלוי במחלוקת הנ"ל: דלשי' הט"ז א"צ להמתין, דבגבינות שלנו הטעם לא נמשך, שאין לה 
חריפות של גבינות וחמיצות שלהן, ואף אם היא ישנה ו' חדשים אין לה חריפות; אבל לשי' הש"ך 
צריך להמתין בגבינות שלנו, דגם גבינות שלנו קשות הן, ולכן יש בהן חשש של בין השיניים. וכיון 
ו' חדשים  דקי"ל להחמיר כשי' הש"ך, יש להמתין אחר גבינה שלנו. וכתב דאפי' אם אינה ישנה 
ג"כ יש מקום להחמיר, דגבינות שלנו עשויות באופן מלאכותי, וזה ממהר את יצירת הגבינה ואת 
פעולת היישון, וא"כ אף קודם ו' חדשים היא דומה קצת בקושיה לגבינה המיושנת ו' חדשים בזמן 
הראשונים והשו"ע, וא"כ הוא בכלל גבינה קשה שנדבק בין השיניים, ויש להמתין אחריה ו' שעות.

והנה מש"כ הרה"ג הנ"ל דגבינות שלנו עשויות באופן מלאכותי, וא"כ אף קודם ו' חדשים דומה 
אשר  וכפי  כדבריו,  המציאות  אין  והשו"ע.  הראשונים  בזמן  חדשים  ו'  המיושנת  לגבינה  בקושיה 
בררתי אצל המומחים בדבר, דסדר עשיית גבינות היום הוא שמעמידים אותן בחומרים כימיים 
הדומים ממש לקיבה טבעית, והגבינות נעשות באותו אופן שעשו בכל דורות, ואינן חזקות וקשות 
היישון,  פעולת  את  כלל  ממהרים  הכימיים  החומרים  ואין  טבעית,  מקיבה  שנעשו  מגבינות  יותר 

והגבינות של היום הן בדיוק כמו הגבינות שהעמידו בקיבה טבעית4.

והמציאות היא, דרוב הגבינות הצהובות שבימינו אינן קשות, ותהליך היישון שלהן הוא לכל היותר 
רק שני חדשים, וגם אינן חריפות מתוך יושנן, ואין טעמן נמשך בפה, ובין להש"ך ובין לט"ז א"צ 

להמתין עליהן ו' שעות.

ואף דשייך לפעמים בגבינות הללו שכבר עברו ו' חדשים מזמן עשייתן, שאף שלא נתישנו אלא שני 
חדשים, אבל עד שבא להחנות ועד שקונה הגבינה עברו עליה עוד שני חדשים, ולפעמים מחזיק 
הגבינות בביתו לשני חדשים, וא"כ כבר עברו ו' חדשים מזמן עשיית הגבינה, מ"מ בדרך כלל בעיר 
ניו יורק מגיעה הגבינה לחנויות מיד לאחר האריזה, ועד ג'-ד' חדשים לאחר הקניה עדיין לא עברו 

על הגבינה ו' חדשים, וא"כ א"צ להמתין ו' שעות.

ובאופן שכבר עברו ו' חדשים מזמן עשיית הגבינה, יש מקום לומר דאפ"ה א"צ להמתין ו' שעות, 
דמש"כ האו"ה דאחר גבינה ישנה של ו' חדשים יש להמתין ו' שעות, היינו באופן שהגבינה נתישנה 
ו' חדשים, אבל בגבינות שלנו שתהליך היישון של גבינות אינו רק כשני חדשים, ואחר גמר עשייתן 
אורזים אותן בפלסטיק כדי שתחזיק טריותן לזמן ארוך, ועי"ז שוב כמעט אינן מתישנות, והן דומות 

בקושיין ובטעמן לגבינה שאינה ישנה, ולכן י"ל שאינן בכלל גבינה קשה, וא"צ להמתין ו' שעות.

וגם כשהן בתוך מקרר,  אך יש סוברים דכיון דסו"ס הגבינות מתישנות קצת גם לאחר האריזה, 
דעדיין הבקטריות חיות אף בתוך המקרר, וכמו שהעידו חכמי המדע דגבינות מתיישנות אף לאחר 
האריזה ובתוך המקרר, לכן ס"ל דאם כבר עברו ו' חדשים מזמן עשיית הגבינה דינה כגבינה קשה. 
ומחוץ למקרר, סו"ס  גבינה שנמצאת מחוץ לאריזה  זה דומה לאופן היישון של  יישון  ואף שאין 

ששה חדשים, ממתין שעה אחת לכל חודש אחד, שאם עבר חודש ממתין שעה, אם שני חדשים, ממתין שתי שעות[.
4.   יש ב' אופנים איך מעמידים גבינה בימינו, האחד ע"י רנט מהחי כמו שנעשה בעבר והשני ע"י רנט  מיקרוביולוגי , היינו 
שעושים באופן מלאכותי דבר הדומה לקיבה, ובשני אופנים הנ"ל תהלך ייצור הגבינה הוא ממש באופן שנעשה בכל הדורות, 

ואינם ממהרים פעולת היישון כלל.
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לא  והמקרר  והאריזה  חדשים,  ו'  התישנה  זו  שגבינה  וכיון  חדשים,  ו'  של  שיעור  נתנו  הפוסקים 
הפסיק פעולת ההתישנות, א"כ גם בכה"ג יש להמתין ו' שעות.

אמנם י"ל כיון דהתישנות זו אינו אלא בדבר מועט, וכמו שהעידו בזה חכמי המדע, וגבינה שתהליך 
חדשים  ו'  שהתישנה  לגבינה  דומה  אינה  חדשים,  ו'  עד  באריזה  והתיישנה  חדשים,  בב'  עשייתה 
מחוץ לאריזה, לכן אינו בכלל מש"כ הפוסקים להמתין ו' שעות אחרי גבינה קשה של ו' חדשים, 
שהם דיברו מגבינות שנתישנו באופן רגיל, משא"כ בנתישנו בתוך האריזה, שטעמן לא נשתנה אלא 
מעט, וגם לא נעשו קשות, ואדרבה המיצרים אותן אינם רוצים שישתנה טעמה וקשיה של הגבינה 

לאחר האריזה, לכן אין דינן כגבינה קשה, וא"צ להמתין ו' שעות5.

וכעין זה כתבו כמה אחרונים שרוב הגבינות שלנו אינן קשות, וכמו שהביאו להגדיר בשם הגר"א 
קוטלער זצ"ל )עי' בהגהות שבסו"ס יד יהודה דפוס החדש, וע"ע במגילות ספר סי' פ"ט סק"ה( 
דגבינה קשה מקרי גבינה שא"א לחותכה אלא ע"י מגרדת של ברזל הנקרא ריב אייזן, וכמבואר 
במס' שבת )דף קכ"א ע"ב( מגירה לגרד בה גבינה, ורוב גבינות שלנו אינן קשות כ"כ6. ועי' כיוצ"ב 
)דף ק"ח( בשם הגאון אב"ד  ובס' פתחי הלכה  בס' מעשה איש )ח"ה עמ' כ"ב( בשם חזון איש, 
דעברעצין זצ"ל בעמח"ס שו"ת באר משה. וכנ' דכוונתם כנ"ל, דקאי על גבינות שעצם ההתישנות 
ו' חדשים לאחר האריזה, לזה ס"ל דכיון שזמן  הוא פחות מו' חדשים, אלא שאח"כ עברו עליהן 
עשייתן לא היה בו' חדשים אינן בכלל גבינה קשה, ורק אם זמן עשייתן הוא ו' חדשים, אז הן קשות 

מאוד והן בכלל גבינה קשה7.

ובזה יובן מש"כ במעשה איש )שם( בשם הגרח"ק שליט"א, שהחזו"א א"ל שאחר אכילת גבינה 
ע"כ.  קשה,  גבינה  הוי  דאז  תמימה,  שנה  הגבינה  עמדה  אם  אלא  שעות,  ו'  להמתין  א"צ  צהובה 
ונראית כוונתו, שאם כבר עברה שנה תמימה מזמן עשיית הגבינה, בכה"ג אף אם עצם ההתישנות 
הוא בפחות מו' חדשים ואח"כ ארזו אותה, מ"מ כיון שכבר נתישנה שנה תמימה, דומה לגבינה 

שנתישנה לו' חדשים, והוי בכלל גבינה קשה. 

והיוצא מזה דע"פ רוב סתם גבינה לא עברו עליה ו' חדשים מזמן עשייתה, וא"כ בודאי א"צ להמתין 

5.  ויש מומחים שאומרים דגבינות הללו שנתישנו רק לב' חדשים, אם יעברו עליהן עוד כמה חדשים, לא יתישנו עוד, אלא 
אדרבה, מתחיל תהליך הדעיכה של הבקטריות, והגבינה מתקלקלת מזה. אך גם בזה י"ל דסו"ס כבר עבר זמן של ו' חדשים 

מעשיית הגבינה, ואין לנו לחדש סברות מעצמנו לומר שאינה בכלל גבינה קשה.
בס' שלחן הלוי להרה"ג ר"י בעלסקי שליט"א )פרק כ"ב אות א'( כתב בזה עוד מהלך, דהנסיון מוכיח שבכל מקום אורך 
היישון המצטרך הוא לפי סוג הגבינה, לכל סוג גבינה יש זמן מיוחד ודרגת חימום המיוחדת לו לפי טבעו, ומש"כ הפוסקים 
ו' חדשים, היינו דלסוג גבינה דצריך יישון ו' חדשים, וההתארכות של ו' חדשים מוכיחה על טבע הגבינה, שהיא מסוג גבינה 
ו' חדשים, משא"כ גבינה דזמן עשייתה בב' חדשים, אף דלמעשה נתישנה ליותר מו'  ועל גבינה כזו צריך להמתין  קשה, 

חדשים, א"צ להמתין עליה ו' שעות.
אמנם כתב שם עוד בזה, דמשהגיעה הגבינה ליופי פיתוחה שוב אין לקוות שום דבר מיתר יישון, בין אם היא מונחת במקום 
קר או במקום חם, לא תשתנה הגבינה לטוב, עכ"ד. אמנם במחכ"ת, דעת כל המומחים שדבריו הם נגד המציאות, דאף שבא 
הגבינה לידי גמר היישון, עדיין הגבינה מתישנת וטעמה משתנה לטוב. למשל בגבינה צ'דר, שצריך ב' חדשים לעשייתה, 
יש עוד מין צ'דר הנקרא צ'דר חריף, והוא שאם נתיישן גבינת צ'דר לזמן ארוך, אז נשתנה טעמה לטוב ונקראת צ'דר חריף, 

וכמו"כ גבינת פרמז'ן, דזמן עשייתה הוא י' חדשים, אם נתישנה ליותר מזה, היא משובחת יותר. 
בגבינה  דאיירי  מזה  ונ'  לגוף.  קשה  דבר  הוי  דגבינה  )סק"ד(  ק"א  סי'  בט"ז  מבוא  הרש"ל  מש"כ  עוד  להוסיף  ויש   .6

שנתישן הרבה.
7.  ויש שהסבירו דס"ל להאחרונים הללו, דאף אם תהליך היצירה הוא בו' חדשים, מ"מ כיון שאינן כ"כ קשות עד שצריך 

מגדרת, אינן בכלל גבינה קשה, ורק אם נתקשו הרבה )כמו גבינת פרמז'ן שהיא קשה מאד( אז צריך ו' שעות.
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היה  כיון שזמן עשייתן  י"א  בזה:  נחלקו  ו' חדשים מזמן עשייתה  ובאופן שעברו  ו' שעות8.  עליה 
בפחות מו' חדשים, ואח"כ היו ארוזות בתוך המקרר, לכן א"צ להמתין ו' שעות; וי"א כיון דס"ס 

נתישנו, וגם בתוך האריזה ובתוך המקרר נמשכת פעולת ההתישנות, לכן צריך להמתין ו' שעות.

ויש אופן שאפי' אם עברו יותר מו' חדשים מזמן עשיית הגבינה, מ"מ לא נתיישנה הגבינה בזה. 
והוא בגבינות שהן מותכות, דהיינו שנעשו באופן שנתבשלה הגבינה בתוך תהליך עשייתה, וגבינות 
אורך  עם  כלל  משתנות  ולא  הבקטריות  כל  נהרגים  הבישול  שע"י  שיתישנו,  כלל  שייך  לא  כאלו 
הזמן. וכן הוא בגבינה הנקראת גבינה אמריקאית. גבינה זו נעשית מתערובת של גבינת צ'דר עם 
חלב ועוד דברים, ובשעת העשייה מבשלים כל הדברים יחד. והגבינת צ'דר שממנה נעשית גבינה 
זו לא נתישנה לששה חדשים9. וא"כ אף אם אחר גמר התהליך נתישנה הגבינה האמריקאית בתוך 
שייך  לא  נתבשלה  שכבר  דכיון  קשה,  גבינה  בכלל  הוי  לא  חדשים,  מו'  יותר  ארוך  לזמן  האריזה 

שתתישן ותתקשה10.

ו' חדשים מזמן עשיית  זמן ההקפאה היה בתוך  גבינות ששמים אותן בתוך מקפיא, אם  וכמו"כ 
הגבינה, אפי' אם במשך זמן שהייתו בתוך המקרר עברו עליה ו' חדשים, מ"מ כיון שהן קפואות לא 
שייכת פעולת היישון, ולא משתנה הגבינה כלל מכמות שהיתה בשעה ששמו אותה בתוך המקפיא, 

ואין דינה כגבינה ישנה.

ולפי"ז בפיצה וכדומה, שבזמן עשייתה הגבינה היא תמיד פחות מו' חדשים, אע"פ שמונחת בתוך 
המקפיא לזמן ארוך, א"צ להמתין ו' שעות, דבתוך המקפיא לא שייך שתתישן הגבינה.

חדשים,  ששה  שמתישנות  גבינות  יש  ומהן  קשה,  גבינות  נקראות  שהן  גבינות  מיעוט  יש  אמנם 
היינו ששוהות ששה חדשים בתהליך העשיה, כמו גבינה פרמז'ן, וכן הגבינות הבאות מאירופה, כמו 
גבינה שווצרית11 או צ'דר חריף, אמנטל וגבינות הללו הן באמת קשות מאד, וגם טעמן חריף וחמוץ, 

ובודאי צריך להמתין אחריהן ו' שעות. אמנם רוב הגבינות הנפוצות אינן בגדר זו וכנ"ל12 13.

סי' שפ"ח( בשם  )ח"ב  והנהגות  עי' תשובת  כהגרי"ש מאזעסזאהן שליט"א,  זמנינו שכתבו  8. אמנם מצינו כמה אחרוני 
בעל מנח"י, שו"ת שבה"ל )ח"ב סי' ל"ה(, הליכות שלמה )שבועות פי"ב סי"ג( קובץ תשובות )ח"א סי' נ"ח(. אמנם המעיין 

בדבריהם יראה שכתבו כן בתורת חומרא, או משום גדר וסייג, ולא מדינא.
9.  ואף שיש מין גבינת צ'דר שנתישן כבר ו' חדשים, והוא הנקרא צ'דר חריף, אמנם בתוך גבינות הללו אין משימים בהן 

גבינה זו, אלא גבינת צ'דר הרגילה, שאינה גבינה ישנה.
10. ויש עוד מיני גבינות שמבשלים אותן, כגון גבינות מוצרלה, דאופן עשייתן הוא שמבשלים הגבינה, וא"כ גם גבינה זו אף 
אם עברו מזמן עשייתה ו' חדשים א"צ להמתין ו' שעות, דלא הוי בכלל גבינה קשה. אמנם בהגבינות של חלב ישראל מחמת 

טעמי כשרות אינם מתבשלים המוצרלה, וא"כ דינן כשאר גבינות כנ"ל.
11.   וזה דוקא בגבינה שווצרית הבאה מאירופה, אבל הנעשית בארה"ב ]במדינת ויסקונסין[, אף ששמה גבינה שווצרית, אינו 

מתישן לו' חדשים, ודינה כשאר הגבינות הנפוצות.
12.   ויש עוד מיני גבינות שנתישנו ו' חדשים, כגון רומנו ועוד, אמנם הן גבינות שנעשו מחלב סתם, ובגבינות של חלב ישראל 

רובן נעשות בפחות מו' חדשים כנ"ל.
13.   ויש עוד מין גבינה הנקרא פטה, וממנו יש שנתיישן ששה חדשים, אבל אף שנתיישן ו' חדשים מ"מ לא נתקשתה הגבינה, 
שסדר עשיית הגבינה הוא שמשים בה רנט , ומיישנים אותו בתוך מי מלח, וכיון שהגבינה בתוך משקה ואינה גלויה לאויר 
העולם, אינה מתקשה. ואפ"ל דגבינה זו תלוי במחלוקות הט"ז והש"ך. דלדעת הט"ז כיון שנתיישן ו' חדשים, א"כ יש בו 
חריפות וחמיצות ונמשך הטעם בפה, אך לדעת הש"ך דהטעם משום שנשאר בין השיניים, א"כ גבינה זו שנשאר כך, לא שייך 

ביה גבינה בין השיניים.
ולמעשה, בגבינת של חלב ישראל נעשית גבינה זו במשך זמן קצר של כמה ימים, אך שייך שתתישן בתוך האריזה במקרר. 

ודעת הרבנים כיון שגבינה זו היא רכה מאוד, לכן לכו"ע אין דינו כגבינה קשה, וכמ"ש האחרונים לגבי חמאה.
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והיוצא מכל זה, דאחר סתם גבינה הנפוצה בימינו א"צ להמתין ו' שעות. ואם כבר עברו ו' חדשים 
מזמן עשייתה נחלקו בזה, דיש מצריכים להמתין שש שעות, וי"א שאם תהליך היישון היה פחות 
מו' חדשים דא"צ להמתין. ואחר גבינה ישנה ששהה בתהליך היצור ו' חדשים, לכו"ע צריך להמתין 

ו' שעות.

ג. דין תבשיל שיש בו גבינה
וכל זה בגבינה קשה כמו שהיא, אבל בתבשיל שיש בו גבינה קשה, הביא שם הרה"ג מאזעסזאהן 
הנ"ל דברי היד יהודה )פיה"ק סק"ל( שכתב להקל בגבינה קשה שנתרככה, ונתקשה בדבריו דלפי 
שי' האו"ה והט"ז דצריכים להמתין אחר גבינה קשה משום שנמשך הטעם מה מהני מה שנתרככה 
)וכן הק' הבדה"ש ס"ב ביאורים ד"ה וכן נוהגים(. והביא שם בשם חכם אחד דכוונת היד יהודה היא 
דוקא בתבשיל של גבינה, היינו במאכל שנתערב בו גבינה קשה, דבכה"ג אין חשש שנמשך הטעם 

עי"ש. וכן מבואר בדברי היד יהודה להמעיין שם בדבריו14.

להמתין  שצריך  הסוברים  דטעם  האו"ה  שדעת  וכתב  או"ה,  שי'  לבאר  האריך  הנ"ל  הרה"ג  והנה 
אחרי אכילת בשר משום בשר שבין השיניים, וכדעת הרמב"ם, אין הכוונה שנשאר גוש קטן של 
בשר בין השיניים, שבזה פשיטא שצריך להמתין, אלא שהכוונה היא לשכבת שומן של בשר שנדבק 

בשיניים, וגם שכבת בשר זו נחשבת כבשר, וממנה נמשך טעם בשר בפה עד שש שעות יע"ש.

בו  ונחלקו  הפוסקים,  מחלוקת  הוא  לגבינה,  נחשבת  השיניים  שבין  גבינה  אי  זה,  דדבר  וכתב 
הראשונים או"ה והרשב"א. וא"כ לכאורה היה אפשר להקל ולומר, שהוא ספק משום מחלוקת זו. 
אך למעשה אין להקל בזה, משום דשיטת האו"ה בנויה על מהלך שונה בהבנת דברי הגמ' בבשר 
שבין השיניים. ולפי מה דקי"ל דלא כאו"ה אלא שהטעם הוא כפשוטו, שחוששים על גוש קטן של 
בשר שנשאר בין השיניים, א"כ גם בגבינה יש לחוש לזה, ולכן יש להחמיר ולהמתין ו' שעות, עכתו"ד.

אמנם המעיין באו"ה יראה בהדיא שמדבר על בשר ממש שמונח בין השיניים. וכמ"ש שם )אות ה'( 
בשם הסמ"ק אפי' בסעודה אחריתי אם יודע שיש בשר בשיניו צריך לנקרו משם, דהבשר בין שיניו 
י'( דברי המרדכי בשם  וכן ממה שהביא שם )אות  נידון כבשר, דכתוב הבשר עודנו בין שיניהם. 
מהר"ם שהחמיר בבשר אחר גבינה משום שפעם אחת מצא גבינה בין שיניו. וכן מבואר ממש"כ 
שם )אות ב'( דאחר תבשיל מבשר או משומן של בשר צריך להמתין אע"פ שלא נדבק בין השיניים 
מ"מ טעם של שמנונית נמשך בפיו, ואי כדברי הכותב דבשר בין שיניים היינו שכבת בשר, א"כ גם 

בתבשיל שייך בשר בין השיניים.

אלא דברי או"ה הם כפשוטן, דיש מציאות של בשר שבין השיניים, וס"ל דזה גזה"כ בבשר, אבל 
בגבינה דלא גלי לן קרא, אף אם נשאר גבינה בין שיניו לא מקרי גבינה.

הט"ז שם הביא דברי האו"ה שכתב דאין איסור בבשר אחר גבינה, דדוקא טעם בשר בפה, מאחר 
שעיקרו נקרא בשר שייך למגזר בו אטו בשר בחלב, ורק מצד מדת חסידות יש ליזהר. ואח"כ כתב 
זה  דין  שייך  לא  בשר שבין השיניים,  הוא משום  ו' שעות  המתנת  הט"ז דלדעת הרמב"ם שטעם 

14.  ואולי היד יהודה לשיטתו שכתב )פיה"א סק"א( בדעת הרמ"א דתופס לעיקר כשי' הראבי"ה דא"צ להמתין ו' שעות, 
דמסעודה לסעודה הוא מיד בסילוק וברכה. ולכן אף שכתב הרמ"א דיש מדקדקים להמתין שש שעות אחר אכילת בשר, וכן 
נכון לעשות, אבל בלועס לתינוק א"צ להמתין, דיש לצרף שי' רש"י דאינו חושש לבשר שבין השיניים עי"ש. וכמ"ש רעק"א 
)ס"ב(. ועפי"ז י"ל דה"ה בגבינה קשה שנתרככה, יש לצרף שי' הרמב"ם, דכיון שלא שייך ביה חשש של בין השיניים, סומכים 

על שי' הראבי"ה שכן ס"ל להרמ"א מדינא. 
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בגבינה, דגבינה שבין השיניים לא מקרי גבינה, אבל לשי' רש"י דטעם המתנת ו' שעות הוא משום 
שהבשר מוציא שומן ונמשך הטעם, פשיטא שיש לאסור גם בגבינה שהטעם שלה נמשך זמן רב.

וביד יהודה )פיה"א סק"ד( נתקשה בזה, דמש"כ הט"ז דגבינה שבין השיניים לא מקרי גבינה, הם 
דברי האו"ה, והאו"ה כתב דדוקא בבשר מאחר שעיקרו נקרא בשר שייך למגזר בו אטו בב"ח, היינו 
כיון שמה שבעין נקרא בשר, מקרא דהבשר עודנו בין שיניהם, לכן גם טעמו בפיו נקרא בשר, אבל 
גבינה כיון שגם מה שבעין בפיו לא נקרא גבינה, כש"כ טעמו. הרי שלסברת האו"ה גם טעם גבינה 
שנמשך בפיו לא נקרא גבינה, וכש"כ הוא מגבינה שבין השיניים, ואם הט"ז מקל בחשש גבינה שבין 
השיניים, כש"כ שיש להקל בחשש שהטעם נמשך בפיו, וא"כ למה החמיר הט"ז בגבינה שנמשך 

הטעם לחוש לשי' רש"י, הרי לפי שיטתו שגבינה בין השיניים לא נקראת גבינה, גם בזה יש להקל.

וכדי לבאר דברי הט"ז נקדים מקור הדברים בדברי הגמ' )חולין ק"ה(: "אמר רב חסדא אכל בשר 
אסור לאכול גבינה". ורש"י פי' משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו. והרמב"ם 

פי' הטעם מפני הבשר של בין השיניים שאינו סר בקינוח. 

ואח"כ ממשיך הגמ' שם: "א"ל רב אחא בר יוסף לרב חסדא: בשר שבין השיניים מהו? קרי עליה: 
'הבשר עודנו בין שיניהם'". ורש"י פי' שזהו שאלה חדשה, דרב חסדא קאי על טעם הבשר הנדבק 
בפה, ורב אחא שאלו מה דין של חתיכת בשר שנשאר בין השיניים, האם דינה כבשר, ואסור לאכול 
גבינה עד שיטלנה. וע"ז תי' לו רב חסדא מקרא דהבשר עודנו בין שיניהם, דבשר בין השיניים מקרי 
בשר. אבל לדעת הרמב"ם שדברי רב חסדא קאי על בשר שבין השיניים, א"כ אין כאן שאלה חדשה, 
אלא הוא המשך לתחילת דברי רב חסדא, וכמו שהסביר שם המהר"ם )וכעינ"ז ביד יהודה פיה"א 
סק"א(, דרב אחא הקשה לרב חסדא הלא בשר בין השיניים מהו, ר"ל שאינו נחשב לכלום, וע"ז תי' 

לו רב חסדא מקרא דנקרא בשר, לכן שפיר אמרתי דאכל בשר אסור לאכול אחריו גבינה.

ובדעת האו"ה נראה דפי' סוגית הגמ' כרש"י, שיש כאן שני דינים: מקודם אמר רב חסדא דאכל 
בשר אסור לאכול גבינה משום שבשר טעם שלו נמשך בפיו זמן ארוך; ואח"כ שאל רב אחא בשר 
שבין השיניים מהו, היינו מהו דין חתיכות בשר שבין השיניים, וע"ז תי' לו רב חסדא דנקרא בשר 
מקרא דהבשר עודנו בין שיניים. וס"ל להאו"ה דדין הראשון של רב חסדא תלוי בדין השני. דכיון 
דס"ל דבשר שבין השיניים נקרא בשר, מקרא דהבשר עודנו בין שיניהם, לכן גם טעם בשר שנשאר 
בפה זמן ארוך דינו כבשר, מאחר שחתיכת בשר שבין השיניים נקרא בשר, ה"ה טעם בשר שבפה 

נקרא טעם, ושייך לגזור בו אטו בשר בחלב.

ועפי"ז ס"ל להאו"ה, דכל זה בגבינה אחר בשר. אבל אכל גבינה מותר לאכול אחריו בשר. דדוקא 
בבשר מאחר שעיקרו נקרא בשר שייך לומר שגם טעמו בפיו נקרא בשר; אבל גבינה כיון שגם מה 
שבעין בפיו לא נקרא גבינה, כש"כ טעמו לא נקרא גבינה, ולכן מדינא ליכא איסור בגבינה אחר 

בשר, ורק משום מדת חסידות כתב להחמיר.

אבל הט"ז ס"ל בדעת רש"י שהשני דינים אינם תלוים זה בזה, וכדמשמע מדברי הגמ', דהא דאכל 
בשר אסור לאכול גבינה אחריו, כיון שבשר טעם שלו נמשך בפה זמן ארוך, אינו תלוי בזה דבשר 
שבין השיניים מקרי בשר, אלא ס"ל דטעם של בשר דינו כבשר, דכיון שהאדם מרגיש בפיו הטעם 
של בשר, הוי כאילו אוכל בשר עם חלב, ואפי' אי לאו דגלי לן קרא דבשר שבין השיניים מקרי בשר, 
ג"כ אסור לאכול גבינה אחר בשר, כיון דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו, הוי 

כאוכל בשר וחלב יחד.
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דבין  קרא  לן  גלי  לא  דבגבינה  דאף  טעמה.  שנמשך  ישנה  בגבינה  ה"ה  דא"כ  הט"ז,  כתב  ועפי"ז 
השיניים מקרי גבינה, מ"מ המציאות הוא דגבינה ישנה שהעמידה בקיבה או שהיא מתולעת נמשך 
טעמה, וא"כ דומה לבשר, דמה לי אוכל גבינה כשיש בפיו טעם בשר, לאוכל בשר כשיש בפיו טעם 
זמן רב,  גבינה. לכן ס"ל  להט"ז דלשי' רש"י פשיטא שיש לאסור גם בגבינה שטעם שלה נמשך 
ומשו"ה בעינן להמתין אחר גבינה קשה ו' שעות, משא"כ לשי' האו"ה מדינא א"צ להמתין, והוא 

רק מדת חסידות, ושפיר מובן דברי הט"ז.

ד. מסקנות למעשה15
א. סתם גבינות המצויות זמן ההתישנות שלהן הוא פחות מו' חדשים, וכל משך זמן עשייתן הוא 
בימים מועטים, ובתוכן גבינות מונסטר, מוצרלה וצ'דר, ואינן בכלל גבינה קשה לכו"ע. וכן גבינה 

שווצרית הנעשית במדינת וויסקונסין או בשאר מקומות בארה"ב, אינה בכלל גבינה קשה לכו"ע.

ב. בערים הגדולות, כמו ניו יורק וכדומה, בדרך כלל מגיעה הגבינה לחנויות מיד לאחר האריזה, 
ועד ג'-ד' חדשים לאחר הקניה עדיין לא עבר על הגבינה ו' חדשים, אינה בכלל גבינה קשה לכו"ע.

ג. באופן שכבר עברו על גבינות הללו ו' חדשים מזמן עשייתן, היינו שהיו מונחות זמן רב במקרר 
לאחר האריזה, נחלקו בזה. י"א כיון שזמן עשייתן היה בפחות מו' חדשים, א"צ להמתין ו' שעות; 
צריך  לכן  ההתישנות,  פעולת  נמשכת  המקרר  ובתוך  האריזה  בתוך  וגם  נתישנו,  דס"ס  כיון  וי"א 

להמתין ו' שעות.

ד. גבינה הנקראת גבינה אמריקאית, נעשית באופן שמתבשלת הגבינה בתוך תהליך עשייתה, וע"י 
הבישול נהרגות כל הבקטריות. וא"כ אף באופן ששהתה הגבינה בתוך האריזה יותר מו' חדשים, לא 

הוי בכלל גבינה קשה, דכיון שכבר התבשלה לא שייך שתתישן ותתקשה.

ה. גבינות ששמים אותן בתוך מקפיא, כיון שהן קפואות לא שייכת בהן פעולת היישון, ולא נשתנתה 
הגבינה כלל מכמות שהיתה. ולכן בפיצה וכדומה א"צ להמתין ו' שעות, דבתוך המקפיא לא שייך 

שתתישן הגבינה.

ואינה  וכיון שהגבינה בתוך משקה  גבינה הנקרא הנקרא פטה, מיישנים אותה בתוך מי מלח,  ו. 
גלויה לאויר העולם, אינה מתקשה כלל ונשארת רכה ממש, לכן י"ל דאין דינה כגבינה קשה.

זז. יש מיעוט גבינות שהן מתישנות ששה חדשים, כמו פרמז'ן וכן הגבינות הבאות מאירופה כמו 
וצריך  וחמוץ,  חריף  טעמן  מאד,  קשות  הם  הללו  גבינות  אמנטל.  או  חריף  צ'דר  שווצרית,  גבינה 

להמתין אחריהן ו' שעות.

ח. בגבינות קשות הנ"ל שצריך להמתין ו' שעות, אם נתרככו ע"י בישול, והן רכות בשעת האכילה, 
יש מורים שא"צ להמתין ו' שעות, עפ"ד היד יהודה. אך י"ל דכוונת היד יהודה היא דוקא בנתערב 

בתוך מאכל, וצ"ע.

15.  הערת מערכת - במאמר המקורי מופיע לאחר פרק זה פרוט כל הגבינות המשווקות בארה"ב וכיצד ניתן לדעת לגבי כל 
אחת ואחת האם כבר עברו עליה שישה חודשים מאז הייצור.
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פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
בענייני כשרות החלב בתנובה

א. כשרות החלב לאור ניתוחי פרות 
ב. העברות בייצור גבינות ויוגורט

ג. כשרות חלב שנחלב ע"י לא יהודים מפרות השייכות ליהודים
ד. השגחה באמצעות מצלמות 

זצ"ל, שפתח את  יוסף שלום אלישיב  לי להיות בקשר עם הגאון הגדול הרב  זכות גדולה הייתה 
ובפסח,  ואורחותינו בכל הנוגע לכשרות החלב בימות השנה  וכיוון את דרכנו  ביתו בפנינו  דלתי 
בעיקר, בכל הנוגע לכשרות ברמת מהדרין. שאלות עקרוניות רבות נתבררו בחדר הפנימי שבביתו 

הצנוע, ובשאלות רבות היינו אצלו כמה וכמה פעמים עד שנתלבנו הדברים על בורים.

אין ספק, שהנהגות ועדות הכשרות, בארץ ובעולם, בכל הנוגע לכשרות החלב, כמו בנושאים רבים 
אחרים, עוצבו ע"י הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שפסק והדריך את מורי ההוראה המובהקים בארץ ובעולם.

חיפשתי ברשימות שנמצאות אצלי סיכומי פגישות עם הגרי"ש אלישיב זצ"ל כדי לקבצם לזכרו 
הטהור, כשעלי לציין, שחלק מהפגישות והפסקים אינם זכורים לי והעתקתי את אשר רשמתי בעת 
הפגישה מתוך הערכה שהדברים שנרשמו בסמוך לפגישות משקפים נאמנה את אשר נאמר בפגישה, 
אבל מכיוון שהדברים לא עברו ביקורתו של הרב זצ"ל הרי שפשוט וברור שאי אפשר להסיק מהם 
על עמדתו ואי אפשר להקשות מהם על פסקים אחרים שנאמרו או נכתבו ע"י הרב זצ"ל. הדברים 
וממילא  אליו,  מדברי תשובתו לשאלות שהפנינו  אני  ממה שהבנתי  בלבד  שלי  הינם התרשמות 
ערך הדברים הללו מוגבל ביותר ודורש כמובן זהירות ואחריות רבה. אני לא כולל בהסתייגות זו 
פסקים שנהגו ונוהגים למעשה ופורסמו וגובו ע"י רבנים נוספים המקורבים לרב ושמעו ביחד איתי 

ובהזדמנויות אחרות את הדברים מפיו הלכה למעשה )כמו למשל בשני הפרקים האחרונים(.

כהונתי  בשנות  דרכנו  את  אלישיב  הגרי"ש  התווה  בהם  נושאים  לארבעה  אתייחס  זו  במסגרת 
כרב תנובה.

א. כשרות החלב לאור ניתוחי פרות 
ניתוחי  לגבי שאלת  כ-14 שנה שאלנו את הרב  לפני  בפגישה עם הגרי"ש אלישיב בקיץ תשנ"ט 
הפרות והשפעתן על כשרות החלב. לדעת הרב בהמה שנותחה ובמהלך הניתוח ניקבו את קיבתה 
הינה טריפה וודאי ואין כל מקום לראותה כספק טריפה מחמת שאולי מנקבים באלכסון, או מחמת 
ובוודאי  ע"י המחט.  יש חלב שסותם את הנקב, או מחמת הנימוק שהנקב חסום  הספק שאולי 
שאין לראותה כספק מחמת העובדה שבהמות אלו חיות מעל יב"ח וממליטות ואין בהן כל סימני 
טריפה. אדרבה, לדעת הרב עובדות אלו רק מחמירות את המצב, מכיוון שאם אנו רואים שבהמה 
חיה י"ב חודש גם במקרים בהם היא טריפה וודאית הרי שזה גורם לכך שגם במקרים של ספק 
טריפה אין אפשרות לסמוך כיום על יב"ח שהרי מוכח וחזינן שאף בהמות וודאי טריפה שניקבו 

את קיבתן חיות יב"ח.

הרב זאב וייטמן
רב תנובה
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אשר על כן, סבר הרב שלכתחילה עלינו לברר האם בעדר ממנו רוצים לקחת חלב יש פרות מנותחות 
שנקבו את קיבתן, וצריך להתאמץ להוציאן כדי לא להיכנס לשאלה. 

לגבי מצב של בדיעבד, כשפרות אלו לא הוצאו וייצרו מהחלב מוצרים הרי שיש לדעתו מקום להתיר 
מוצרים אלו גם למהדרין במקרים שבהם יש ספק ספיקא - ספק אם הניתוחים נעשו באופן מטריף 

וספק אם חלב המנותחות הללו בטל ב-60. 

בנושא זה שאלנו גם האם העובדה שאנו יודעים שחלק גדול מהפרות הנשחטות נמצאות טריפות 
המקרים  ברוב  שמדובר  מכיוון  חשש  כל  כאן  אין  שלדעתו  ענה  הרב  החלב.  כשרות  על  משפיעה 
ניכר של בהמות שתמיד  יכולה להתעורר רק אם היה מיעוט  והבעיה הייתה  בטריפות מחומרא, 

טריפות באופן וודאי1.

ב. העברות בייצור גבינות ויוגורט2
כדי לייצר גבינות ויוגורט החלב צריך לעבור תהליכי החמצה ותסיסה המתרחשים באמצעות חיידקים 
שמתרבים בחלב ובמהלך התרבותם הם ניזונים מסוכר החלב )הלקטוז( אותו הם מפרקים לחומצה 
לקטית )חומצת חלב( וכך הם גורמים להחמצת החלב והפיכתו ליוגורט ואח"כ לגבינה. בתעשיית 
חיידקים  להכניס  נהגו  החיידקים,  עולם  את  שהכירו  לפני  הקדומה,  בתקופה  והגבינה,  היוגורט 
לחלב לצורך החמצתו באמצעות הוספת חלב חמוץ או יוגורט שיש בהם מיליוני חיידקים שמזרזים 
את תהליך ההחמצה של החלב. בתקופה המודרנית למדו לבודד את החיידקים הרצויים לתהליכי 
ההחמצה ולגדל אותם באופן מבוקר וכיום משתמשים בתרביות חיידקים מזנים שונים שכל אחד 
מזני החיידקים מביא לתוצאה אחרת מבחינת הטעם, המרקם, המראה וכו'. תרביות אלו נקראות 
מחמצות והם מיוצרות בחו"ל, וכדי להכין מחמצות בכמויות מסחריות לתעשיית החלב משתמשים 
בזנים טהורים אותם מגדלים באופן סטרילי ומבוקר על גבי מצע גידול מתאים לכל זן חיידקים ומצע 
גידול זה כולל כמעט תמיד חלב או רכיבים מסוימים של החלב. בתקופה בה לא היו מחמצות שיוצרו 
על בסיס חלב ישראל נהגו וועדות המהדרין לעשות )על סמך דברי הב"י ביו"ד ס"ס קט"ו( העברות, 
כלומר, הכניסו את המחמצת לחלב ישראל ולאחר שהמחמצת החלה להתפתח העבירו את החלב 
לחלב נוסף שהחל אף הוא תהליך החמצה מחמת החלב המוחמץ שהוסף לו, ולבסוף העבירו העברה 
שלישית לחלב ישראל נוסף ומחלב זה השלישי החמיצו את החלב שמיועד להפוך לגבינה או ליוגורט. 

לי בשם הרב אלישיב, שלדעתו העברות אלו מועילות מדין תליה, שאנו  נאמר  לפני שנים רבות 
פעם  כל  יעבירו  אם  רק  יועילו  העברות  שלדעתו  משתמע,  וממילא  ברוב,  נותר  שהאיסור  תולים 
מיעוט של החלב המוחמץ לחלב החדש. לעומת זאת, אני סברתי שהעברות מועילות מטעם ביטול 
איסור או קליש איסורא או גידולי גידולים שעיקרן כלה, וממילא לא ראיתי צורך להשתמש רק 

במיעוט של החלב בכל העברה3.

1.  ראה את הדיון בנושא זה במאמריהם של הרב אשר וייס והרב סט בחוברת זו בעמודים 22 ומעמ' 32
2.  ראה בנושא זה גם את מאמרו של הרב יוסף מרדכי זילבר בחוברת זו בעמ' 89

3.  הבית יוסף ביורה דעה סימן קט"ו לומד את דין ההעברות מדברי התוספתא והירושלמי בעניין חמצן של כותים שמותר 
לאחר שלוש אפיות:

"חמץ של כותיים מאימתי מותר אחר הפסח? של בעלי בתים אחר שלש שבתות של אפייה, ושל נחתומין בכפרים עד שלשה 
ימים, ובכרכין עד שלשה תנורין...ושאמרו של נחתומין בכפרים עד שלשה ימים אם נדחק ואפה בשלשה תנורין זה אחר זה 

אפי' ביום אחד מותר"
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כאמור, המחמצת הינה מושבה ענקית של מליארדי חיידקים, שגודלו על גבי קרקע מזון מתאימה, 
ולאחר שנוצרו מיליארדים רבים מאוד של חיידקים כאלו, הפרידו את מצע הגידול מהחיידקים 
על  לחלב  מוכנסת  זו  תרבית  הגידול.  ממצע  שאריות  מעט  עם  מרוכזת  חיידקים  תרבית  ונותרה 
מנת שהחיידקים יחמיצו את החלב ויהפכו אותו ליוגורט או גבינה. בעולם הכשרות נהוג להתייחס 

משמעות ההלכה היא לכאורה כדין נ"ט בר נ"ט שהשאור האסור החמיץ את הבצק הראשון ובצק זה החמיץ בצק שני וכו', 
ולכאורה, לא מצינו שבעינן להשתמש רק בחלק מהבצק. ולכאורה, יסוד ההיתר הוא התקלשות האיסור המקורי מפעם 
לפעם שהחלב הראשון שהועמד בחלב נכרים חמוץ עדיין אסור מכיוון שחלב הנכרים החמוץ נתן בו טעם והעמידו ולכן 
נכרים אף הוא  המעמיד אוסר את כל החלב. החלב השני שהועמד בחלב ישראל שנאסר מחמת שהוא הוחמץ ע"י חלב 
נאסר, אע"פ שכאן כבר מדובר בחלב שהועמד ע"י חלב ישראל, שנאסר רק כתוצאה מקבלת טעם מחלב איסור, וכמוהו גם 
החלב השלישי אף הוא עדיין אסור באכילה, אך מחלב זה שכל איסורו נובע מחלב ישראל שהוחמץ והועמד ע"י חלב ישראל 
חמוץ קודם, שנאסר כתוצאה מהחמצתו ע"י חלב ישראל שהוא הועמד והוחמץ ע"י חלב חמוץ של נכרים, כבר ניתן לקחת 
ולהעמיד בו חלב ישראל מכיוון שהאיסור הראשון נקלש ונתבטל כתוצאה מכך שהווי כעין נ"ט בר נ"ט בר נ"ט )אלא שעדיין 
ייתכן שבסיס ההיתר הינו התקלשות האיסור, אך אם משתמש בכל הבצק יש לומר שהאיסור לא נקלש שהרי לא משתמש 
בחלק מהאיסור אלא בכולו וממילא גם אם יעביר מספר פעמים לא נקלש האיסור(. ואולי כך היא גם משמעות דברי הב"י 
שכתב: "ויש ללמוד מכאן למי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של גוים ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ומהאחר אחר שמותר 
ליקח מחלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ואוכלו דלאחר שלש פעמים כבר כלה חלב של גוים" )ואף כאן ניתן לחלוק 
ולומר שאע"פ שהב"י לא כתב שיש להקפיד להשתמש רק במיעוט החלב החמוץ, הרי שאם משתמש בחלב כולו אין לומר 

שלאחר שלוש פעמים כבר כלה חלב של גויים(. 

 חברי ועדת מהדרין בהתייעצות אחת מני רבות אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
מימין לשמאל: הגרש"א שטרן, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הרב זאב וייטמן והגר"מ גרוס, יו"ר ועדת מהדרין
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גם  כשר  איננו  זה  מצע  ואם  גדלו,  הם  שעליו  המזון  למצע  בהתאם  הללו,  החיידקים  לכשרות 
החיידקים אינם כשרים. ואם חיידקים לא כשרים אלו הוכנסו לחלב על מנת להופכו ליוגורט או 

לגבינה הרי המוצרים ייאסרו אף הם כדין נ"ט.

להבין  ביקש  הוא  זה  בנושא  אלישיב  הגרי"ש  עם  נוספים  רבנים  עם  ביחד  לי  שהייתה  בפגישה 
במדויק מה הם החיידקים ומהי פעולתם. לצורך זה, ביקשתי ממנהל ביה"ס לרוקחות בהדסה עין 
כרם פרופ' גרשון גולומב שיצטרף אף הוא לפגישה עם הרב ובפגישה זו הסביר פרופסור גולומב את 

מהותם של החיידקים ואת אופן התרבותם ופעילותם.

בעקבות פגישה זו ואחרי מספר דיונים בנושא הסכים הגרי"ש אלישיב שאע"פ שלדעתו פשטות 
הב"י הדן בג' העברות היא שאין להעביר בכל העברה אלא מיעוט מהחלב שהוחמץ, הרי שהלכה 
למעשה יש לחלק בין חלב חמוץ עליו דן הב"י שהוא באמת אסור מדין חלב נכרים ובין מחמצות 
שהן תרביות חיידקים, שלדעתו )בניגוד להתייחסות הרווחת בעולם הכשרות( הן אינן מוגדרות 
כלל כאיסור, אע"פ שגדלו על מצע אסור של חלב נכרים, ולכן ניתן להשתמש בהם למהדרין גם ע"י 
שלוש העברות בהם מעבירים בכל פעם את כל הכמות )ומעיקר הדין, סבר הרב שהמוצרים יהיו 

כשרים גם ללא כל העברות, וזאת מהנימוקים הבאים:

א. החיידקים אע"פ שהתרבו בחלב, אינם חלק מהחלב ולא נוצרו מהחלב אלא החלב משמש עבורם 
רק כקרקע מזון לצורך התפתחות והתרבות. ההוכחה לכך היא, שהחלב בתוך עטיני הפרה הינו 
סטירלי, דהיינו, נקי מכל חיידקים ורק עם יציאתו וכתוצאה מהמגע בפתח יציאת החלב ובלכלוך 

שבסביבה הוא קולט את החיידקים.   

ב. החיידקים כשלעצמם אינם נחשבים לאיסור ואינם כלום והם מצויים בכל מקום ועל כל דבר )באוויר, 
על השולחן, על הלשון, על כל מאכל וכו'( ומעולם לא שמענו שיש איסור לאכול מכיוון שכל אוכל נגוע 
ועוד. לחיידקים אין כל  יין  ולצורך תסיסת  בחיידקים, וכמו"כ, אנו משתמשים בהם כשמרים ללחם 
טעם משמעותי )הטעם אותו טועמים בתרביות הינו טעם שאריות מצע הגידול והחומרים המופרשים 
מהחיידקים(, וכאמור הם אינם בגדר יוצא מהחלב, שהרי הם אינם נוצרים מהחלב אלא הם נוצרים כל 

דור מהדור הקודם לו וכתוצאה מגידולם בעזרת חומרים אותם הם קולטים ממצע הגידול.

ג. החלב המשמש לגידול החיידקים מעוקר לפני הזרעת החיידקים לתוכו )כך שברור שלא מדובר 
מבחוץ  חיידקים  מובאים  מחיידקים  נקי  שהוא  לאחר  ורק  האסור(  בחלב  המצויים  בחיידקים 
ומוזרעים עליו על מנת שיתרבו ויעשו את הפעולה הרצויה בחלב. ניתן עקרונית לגדל את תרביות 

החיידקים על מצע שאיננו כלל חלב אלא שיהיו בו החומרים שיש בחלב )סוכר, חלבון וכו'(.

ד. לפי הסבר פרופ' גולומב יש משמעות מבחינת התרבות החיידקים בין מקרה בו הם מועברים 
מכמות קטנה לגדולה יותר שלוש פעמים לבין מקרה בו הם מוזרעים לכתחילה בכמות גדולה של 

מצע גידול והם מתפתחים עליו במשך זמן מקביל4. 

ההעברות  בין  כלשהו  וחילוק  הבדל  לראות  קשה  יחמיץ,  אמנם  שהחלב  עד  להעברה  העברה  בין  ממתינים  לא  אם    .4
האמורות להכנסת המחמצת הראשונה ישירות לכמות חלב הכוללת את כל החלב של שלושת ההעברות. דהיינו, אין הבדל 
בין הכנסת 1/2 הליטר של החלב החמוץ )המחמצת( הראשון ל26 ליטרים חלב, ובין הכנסתה לשני ליטר חלב, ומיד לאחר 
הליטרים  שמונת  את  להעביר  מיד  ושוב  אחרים,  ליטרים  לשישה  ולהעבירם  הללו  הליטרים  וחצי  שניים  את  לקחת  מכן 
והמחצה לשמונה-עשרה ליטרים. זאת, מכיוון שלמעשה תוצאת העברות כאלו היא שלמעשה המחמצת האסורה מחמיצה 
נראה שכדי שלהעברות תהיה משמעות  זאת,  ע"י המחמצת האסורה. לעומת  ישראל שהוחמץ  ולא החלב  את כל החלב 
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משמעותיות  אינם  הגידול  לאחר  מהחיידקים  להפרידן  מצליחים  שלא  הגידול  מצע  שאריות  ה. 
ואינן רצויות בתהליך ובוודאי שאינן חשובות כדבר המעמיד או נותן טעם.

ימיה באיסור אסורה, כאן מצע הגידול איננו מכיל רק חלב  כל  גם למ"ד שבהמה שנתפטמה  ו. 
נכרים, אלא יש בו חומרים נוספים שמוספים לחלב לצורך התפתחות והתרבות החיידקים.

ז. החיידקים מתרבים במהירות רבה והפעילות על טעם החלב נובעת רוב רובה מחיידקים שהם 
דורות מאוחרים יותר ושהם גדלו על חלב ישראל בלבד5. 

העמדה העקרונית והמחודשת שאולי אין צורך בכלל בהעברות מצויה כבר בשו"ת חקרי לב לרב 
רפאל יוסף חזן בסימן קל"ט שם דן המחבר בהרחבה רבה בנושא העמדת יוגורט וגבינות כשרים 
ביוגורט של נכרים ומסיק שלעניין חלב נכרים יש להתיר להשתמש כבר ביוגורט הראשון שמועמד 
כבר  זו  ובמחמצת  מחמצת  ממנה  ויעשה  האסורה  המחמצת  שייקח  כלומר,  הנכרים,  יוגורט  ע"י 
יכול להשתמש לצורך העמדת גבינות או יוגורט דלדעתו במקרה כזה הווי זה וזה גורם כיוון שיש 
וגם גורם היתר של היוגורט החמוץ שהתפתח  זו גם גורם איסור של היוגורט המקורי  במחמצת 
הרחיב  לב  חקרי  )הרב  נ"א  ס"ק  קט"ו  סימן  יו"ד  החיים  בכף  דבריו  את  וסיכם  ישראל6.  מחלב 

הלכתית יש להמתין עד שהחלב הראשון יחמיץ באופן שיהיה ראוי להחמיץ אחרים, וכך גם השני והשלישי. רק כך ניתן לומר 
שלמעשה ההחמצה נעשית ע"י דור שלישי של חלב ישראל שהוחמץ בדור הראשון ע"י מחמצת מחלב נכרים. 

למעשה  הינם  הפעילים  והחיידקים  נעלמים  הראשונים  הדורות  כאשר  החיידקים  התחלקות  ע"י  נעשית  ההתרבות    .5
החיידקים החדשים. למשל, אם לתוך ליטר חלב הוכנסו 1000 חיידקים הרי שכעבור שעה מרגע תחילת פעילותם ה-1000 
המקוריים כבר לא קיימים ופעילים, אך במקומם יהיו 8000 חיידקים פעילים חדשים. ואם הליטר חלב הזה יועבר כעת 
ל-10 ליטרים חלב אחרים הרי שכעבור ארבע שעות נוספות יהיו כבר קרוב ל-33 מיליון חיידקים שהם דור 15 מהחיידקים 
המקוריים ואם נעביר כעת את ה10 ליטרים לעוד 30 ליטרים אחרים ונמתין  עוד חמש שעות כבר יהיו   1,073,741,824,000 
חיידקים שהם דור 30 לחיידקים המקוריים וכאשר כל ה-29 דורות שלאחר הדור הראשון התרבו וגדלו על בסיס חלב 
ישראל. כאמור, בשלב מסויים בהתאם למזון שנשאר להתרבות החיידקים ההתרבות נפסקת וכמות החיידקים נשארת על 

רמה אחידה פחות או יותר, אם כי עדיין החיידקים מתחלפים והדורות החדשים מחליפים את הישנים.

מכיוון שכך אין למעשה הבדל אם במחמצת המקורית הוחמץ חלב במשך שעה ולאחר מכן מהחלב המוחמץ הזה החמיצו 
חלב שני במשך ארבע שעות ומהשני החמיצו שלישי כחמש שעות, או שמלכתחילה החמיצו חלב במשך 10 שעות. בשני 
המקרים החלב הסופי שהוחמץ הינו מחיידקים שהינם דור 30 לחיידקים המקוריים ושכל הדורות החדשים גדלו על בסיס 
הינם  והמשמעותי  העיקרי  הגורם  שכמובן  זוז"ג  הווי  בוודאי  המקוריים  מהחיידקים  משהו  נותר  אם  ואף  ישראל.  חלב 

החיידקים שגדלו על בסיס חלב ישראל )אך ראה בגוף הדברים בסעיף ד(.

כמו-כן אין כל הבדל אם כל פעם לקחו חלק מהחלב המוחמץ לצורך החמצת החלב החדש או שהעבירו את החלב החמוץ 
ולכן  חיידקים   800 רק  העבירו  הראשונה  שבפעם  הרי  מהחלב  עשירית  פעם  כל  לקחו  שאם  יהיה  ההבדל  כל  בשלמותו. 
כעבור ארבע שעות הם התרבו לקרוב ל3.3 מיליון חיידקים ואם לקחו רק עשירית מהחלב המוחמץ והעבירו אותו לשלישי 
הרי שבסוף יתקבלו רק  10,737,418,240חיידקים שאף הם דור 30 לחיידקים המקוריים, אך אין בהם כל ייתרון מבחינה 
הלכתית על פני החיידקים שהיו מועברים בשלמותם, כיוון ששניהם דור 30 לחיידקים המקוריים, לשניהם אותה מידת 

קשר לחיידקים המקוריים האסורים ושניהם גדלו באותה מידה על חלב ישראל.

ואולי יש לומר, שעל פי דעת הב"י שדור רביעי מהדור האסור יכול לבוא בקהל, הרי שלפי זה בכל מקרה בו ניקח מחמצת 
כבר  ניתן  החיידקים  פעילות  של  וחצי  כשעה  שלאחר  הרי  חמוץ  חלב  מכך  ייווצר  שאם  הרי  ישראל,  חלב  איתה  ונחמיץ 
להשתמש בחלב החמוץ שנוצר לצורך החמצת חלב ישראל )וראה להלן שכן סבר בעל החקרי לב(, מכיוון שלאמיתו של 
דבר החלב החמוץ הינו עצמו כבר תוצאת פעילותם של חיידקים מדור רביעי או חמישי לדור המקורי האסור, שזכרו כבר 
אבד. ולמעשה, החיידקים הפעילים כעת הינם חיידקים שהתפתחו על חלב ישראל, ורק כתוצאה מהחלב ישראל שגרם 
ולגידולם, והחיידקים המקוריים אמנם היו הגורם שממנו התפתחו החיידקים החדשים, אך הם עצמם כבר  להתרבותם 

עברו וחלפו מהעולם.
6.  מדבריו עולה שלדעתו הב"י החמיר כאשר השווה דין חמץ כותים לדין מחמצת חלב נכרים ובמחמצת כזו יש להקל בכל 
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בדין זה וכתב דלפי הירושלמי מותר להעמיד ביוגורט של גויים אפילו בפעם ראשונה ואשתמיט 
למרן דברי הירושלמי. וע"כ העלה דיכולים להעמיד ביוגורט של גויים אפי' לכתחילה אלא שכתב 

והמחמיר תע"ב(. 

וכן כתב גם בשו"ת מהריט"ץ בסימן פ"א7 ושם דיבר על כך שמותר להעמיד ישירות בחלב חמוץ 
של גויים ואין צורך ליצור קודם יוגורט חמוץ מחלב ישראל כדי להשתמש בו לצורך ייצור היוגורט 

הכשר8, ולדעתו מותר להשתמש לגבן ולהחמיץ בחלב חמוץ של נכרים ללא כל העברות10,9.    

אף שלמעשה הרב אלישיב לא התיר לייצר לכתחילה מהדרין ללא כל העברות אבל הוא כן התיר 
להשתמש בחיידקי בריאות המוכנסים לחלק ממוצרי החלב )מוצרי "ביו"( - חיידקים שגדלים על 
מצע מזון המכיל אבקת חלב נכרים. הגרי"ש אלישיב פסק )ולאור הדברים שלעיל נראים הדברים 
פשוטים( שהכנסת חיידקי בריאות אלו למוצר איננה פוגעת ברמת המהדרין של המוצר, שכולו 
נעשה על טהרת חלב ישראל כשר למהדרין ועם חומרי גלם כשרים למהדרין. וזאת, מכיוון שחומר 
זה בטל בששים ואינו מעמיד ואיננו נותן טעם במוצר, והוא כמו תרופה המעורבת במאכל. ובנוסף, 
החיידקים גדלים על מצע גידול המורכב מחומרים שונים שרק אחד מהם הינו אבקת חלב נכרים 
ניגר שלדעת הגרצ"פ פרנק  ולא בחלב  נכרים  גם את העובדה שמדובר באבקת חלב  צרף  )והרב 

אבקת חלב מותרת והיא איננה בכלל גזרת חלב נכרים(.

ג. כשרות חלב שנחלב ע"י לא יהודים מפרות השייכות ליהודים
הייתה  ובדחיפתו  וביוזמתו  אלישיב  הגרי"ש  בזכות  שנעשתה  בארץ  הכשרות  ממהפכות  אחת 
היהודים.  של  הפרות  את  חולבים  יהודים  לא  עובדים  שבהם  במקומות  החלב  ברפתות  השגחה 
ההלכה שנהגה עד לפני כעשרים שנה הייתה שבכל מקום בו הבעלים הינם יהודים אין חשש של 
חלב נכרים וזאת על סמך ההלכה ברמ"א שחלב שנחלב ע"י שפחות לא יהודיות החולבות בבית 
זו מתבססת על מירתת שיש  יהודי נחשב לחלב ישראל. עמדת הגרי"ש אלישיב הייתה שהלכה 
לשפחות מלערב חלב אחר כאשר הבעלים הינו יהודי, ולכן לדעתו, אם היהודי בעל הפרות איננו 
)שומר תורה  ישראל  ישראל אם  איננו חלב  - החלב  יהודי  לא  הינו  והחולב  ומצוות  שומר תורה 
ומצוות( לא יעמוד על גביו בעת החליבה. אע"פ שהגרי"ש אלישיב סבר שחלב שנחלב ע"י יהודי 
שאיננו שומר תורה ומצוות הינו חלב ישראל ואנו לא מתייחסים ליהודי כזה כאל גוי לעניין דין חלב 

מקרה של זוז"ג כאשר מחמיץ בחלב אסור ומותר כאחד.
7.  ואף הוא הובא בכף החיים שם.

8.  לאור האמור לעיל ייתכן שההיגיון שבבסיס עמדה זו הוא שהיוגורט מוחמץ והגבינה מועמדת בזכות חיידקים שהינם 
צאצאי צאצאיהם )לאחר עשרות דורות( של החיידקים המקוריים האסורים שהם אמנם אלו שהתחילו את כל התהליך 
אך הם עצמם כבר לא קיימים ולא פעילים כלל ורק בני בניהם - החיידקים שנולדו עשרות דורות לאחריהם - הם אלו 
שלמעשה מעמידים את הגבינה או היוגורט, כך שעצם תהליך ההחמצה הוא עצמו דומה ל"העברות" מכיוון שהחיידקים 

עצמם מתחלפים והדורות החדשים נולדים ומחליפים את הדורות הקודמים.
9.  אלא שהנימוק שמובא בדבריו איננו עומד במבחן המציאות, מכיוון שלדבריו אם קיימא לן שחלב טמא איננו עומד הרי 
קל וחומר שהגורם להעמדת הגבינה דהיינו החלב החמוץ איננו יכול להיות מחלב טמא. אולם כיום אנו יודעים שפעולת 
ההעמדה נעשית לא ע"י החלב אלא ע"י החיידקים שבחלב החמוץ וחיידקים אלו יכולים להתפתח באותה מידה בחלב 
טמא כמו בחלב טהור, אלא שההלכה שקבע המהריט"ץ במקומה עומדת ולא מטעמיה, מכיוון שאם מי שגורם להחמצה הם 

החיידקים הרי ק"ו שאין מקום לאסור מהנימוקים שהובאו לעיל שהחיידקים עצמם אינם אסור
10.  ויש להוסיף שבכף החיים שם כותב שכאשר מדובר לא על חלב חמוץ אלא על אבקה שהיא למעשה תרבית חיידקים - 

הרי שיש מקום רב הרבה יותר להתיר להשתמש בה שאין בה את החשש והנימוק של צחצוחי חלב.
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נכרים, הרי שלדעתו יהודי כזה שהינו בעל הפרות ואפילו הוא עומד על גבי החליבה לא יכול להפוך 
את החלב לחלב ישראל כאשר החלב נחלב בפועל ע"י לא יהודי, מכיוון שלגוי אין מירתת מלערב 

חלב אחר כאשר הבעלים איננו מקפיד על כך11. 

בהם  שאין  מרפתות  חלב  על  בעלזא"  הדת  "מחזיקי  בכשרות  להקפיד  התחילו  זו  פסיקה  לאור 
ועדת הכשרות היחידה שהקפידה על  היו  - הם  - לפני כעשרים שנה  יהודים. בזמנו  חולבים לא 
כשרות  עם  פעולה  לשיתוף  להגיע  האפשרות  על  חשבנו  כאשר  אלישיב.  הגרי"ש  של  זו  הנחייתו 
זו באחת מהמחלבות הגדולות בתנובה עמדה החמרה זו למכשול בפני ההתקשרות, מכיוון שיש 
מאות רפתות בארץ שהבעלים אינם שומרי תורה ומצוות ובהם חולבים לא יהודים והמשמעות של 
השגחה בכל חליבה בכל אחת מהרפתות הללו הינה מרחיקת לכת ויהיה צורך בגיוס של עשרות 

רבות של משגיחים עם רכבים במשרה מלאה. 

בעיה זו הביאה למספר מפגשים לברור סוגיה זו עם הגרי"ש אלישיב על מנת לראות אם יש אפשרות 
להקל בדרישה זו. מכיוון שעיקר טיעונו של הגרי"ש אלישיב היה שבמקרה והבעלים איננו שומר 
תורה ומצוות הרי שאין מירתת, טעננו, שאע"פ שאין לפועל הגוי מירתת בפני הבעלים היהודי בגלל 
בעיית כשרות, אך יש לו מירתת גדול מאוד מלערב חלב אחר בגלל בעיית איכות, שהרי אין ספק 
יושאר בעבודתו, מכיוון שבכך הוא מסכן את איכות  שפועל שיערב חלב אחר במיכל החלב לא 
כך  על  יעבור  לא  הרי שהבעלים  איכותו  פונקציה של  הינו  עבור החלב  ומכיוון שהתשלום  החלב 

לסדר היום.  

לאחר דיונים ארוכים בנושא ולאחר שנמצא שיש דעות מקלות בהשגחה על חלב ישראל שאינן 
מצריכות השגחה בכל חליבה וחליבה אלא בביקורים מזדמנים מפעם לפעם בעת החליבה כאשר 
הבעלים איננו יודע מתי המשגיח אמור להגיע12, הסכים הגרי"ש אלישיב שהמירתת הקיים בגלל 
מהדרין  כשרות  שלגבי  חשב  הרב  זאת  שלמרות  אלא  הלכתית,  מבחינה  מספקי  האיכות  נושא 
יש בכל אופן להקפיד על השגחה סמלית בזמני החליבה, כשלעניין זה ניתן לסמוך על המקלים 
בהשגחה כזו, ולפי זה נקבע על ידו, שאם יעשו ביקורים בחליבות פעם או פעמיים בשבוע בזמנים 
מתחלפים באופן שהגוי לא יודע מתי המשגיח עשוי להגיע - הרי בכך סגי להחשיב את החלב הזה 
כחלב כשר למהדרין. יש להדגיש שהגרי"ש אלישיב הקל בכך רק לגבי חומרתו בחלב שנחלב ברפת 
לגוי13.  יהודי אך לא הקל בכך כאשר מדובר בפרות השייכות  הינו לא  והפועל  ליהודים  השייכת 
בעקבות פסיקה זו התחלנו לבצע השגחה כזו על הרפתות שבהם חולבים לא יהודים ותוך מספר 
שנים  מספר  תוך  ובמקביל,  הזו,  ברמה  מפוקחות  היו  תנובה  של  הרפתות  שכל  לכך  הגענו  שנים 

נוספות הפכה חומרה זו לנחלתם של עוד ועדות כשרות רבות אחרות14.

11.  מכיוון שעיקר חששו של הגרי"ש אלישיב היה בגלל שביהודי שאיננו שומר תורה ומצוות אין מירתת מלערב חלב לא 
כשר, נראה לכאורה שהגדר של איננו שומר תורה ומצוות הוא שמירת כשרות ולא חילול שבת, כלומר, גם אם יש יהודי 
שמחלל שבת בחליבה או בהדלקת מכשירי חשמל בשבת או בנסיעה בשבת וכדומה אך הוא מקפיד לשמור על כשרות - הרי 

שקיים מירתת מלערב חלב לא כשר כמו ביהודי שומר תורה ומצוות. 
12.  שו"ת זקן אהרון ח"א סוף סימן מ"ו.

13.  ויעויין בשו"ת זקן אהרון שם שגם הרב אהרון וולקין בעל השו"ת רצה להתיר רק בצרוף לכך שיעשו מכירה של הפרות 
ליהודי באופן שיהיה נחשב שהפרות שייכות ליהודי.

14.  דיון נרחב בדעת הגרי"ש אלישיב בסוגיה זו נכתב ע"י הגר"י אפרתי שליט"א בחוברת בנתיב החלב א. בעיקר בפרק 
האחרון במאמרו החל מעמוד 32.
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ד. השגחה באמצעות מצלמות15 
לאחרונה נתעורר פולמוס בהקשר להשגחה באמצעות מצלמות. לפני שנים רבות כשהתחלנו לפקח 
באמצעות מצלמות )שהיו הרבה פחות משוכללות מהמצלמות של היום( סברתי שפיקוח כזה הינו 
הידור משמעותי בכשרות מכיוון שההשגחה באמצעות מצלמות הינה השגחה הדוקה ואינטנסיבית 
הרבה יותר מאשר ההשגחה של משגיח אנושי היוצא ונכנס. ובכל אופן, רבני ועדת מהדרין תנובה 
ביקשו לקבל את הסכמתם של הגרי"ש אלישיב והגר"ש הלוי ווזנר. ובדיון שהתקיים אצל הגרי"ש 
אלישיב הוא הסכים שהשגחה באמצעות מצלמות נחשבת להשגחה גמורה, אלא שהוא סבר שאין 
להסתפק במירתת הנוצר ע"י המצלמות, אלא יש צורך בצפייה של משגיח באמצעות המצלמות, 
כלומר, שמשגיח יראה את מה שצולם ואז הדבר נחשב להשגחה גמורה לעניין חלב ישראל כמו גם 
ווזנר  לעניין השגחה לגבי חלב שנחלב בשבת בהיתר. לעומת הגרי"ש אלישיב דעת הגר"ש הלוי 
הייתה שבנוסף להשגחה באמצעות המצלמות יש לבקר ברפתות המפוקחות באמצעות מצלמות 
מצלמות  באמצעות  השגחה  של  זה  שהיתר  מובן  בלבד16.  במצלמות  להסתפק  ולא  לפעם  מפעם 
מותנה בכך שמתקינים את המצלמות במקומות הנכונים ובאופן שלא ניתן להערים עליהן, ובתנאי 
שהצופה במצלמות יעשה מלאכתו נאמנה ושהוא מכיר היטב את הרפת ומערכותיה שיוכל להבין 

היטב את מה שרואה באמצעות המצלמות.

***

זכה הגרי"ש אלישיב זצ"ל להתוות לעם ישראל על כל מגזריו ועל כל פלגיו את הדרך אשר ילכו בה. 
בכל יום ויום הצטופפו בחדר הכניסה הקטן שלפני חדרו עשרות יהודים פשוטים ביחד עם הרבה 
כולל רבנים שעומדים בראשי מערכות  ומכל המגזרים  מאוד רבנים חשובים מכל קצוות העולם 
גדולות ורבנים האחראים על עיצובה של ההלכה במגזרים רחבים של עם ישראל, שהביאו בפני 
הרב את השאלות המסובכות והמורכבות והקשות ביותר בכל תחומי התורה כולה, כולל שאלות 
שזכה  הספורות  ובדקות  שלימות,  קהילות  ועיצבו  גורלות  שחרצו  עניינים  ושל  נפש  פיקוח  של 
כל שאלותיו,  ונענו  כל ספקותיו  נפשטו  כל אחד מהרבנים הללו להיכנס לחדרו הצנוע של הרב, 
וקביעותיו של הרב הפכו לנכסי צאן ברזל בהלכה הנוהגת כיום בעם ישראל – בארץ ובתפוצות. 
וזכה עם ישראל לרב ענק בתורה ובמידות שהליכותיו וצניעותו הביאו לכך שנפסקה הלכה כמותו 

והכרעותיו התקבלו כמעט ללא עוררין.

15.  ראה בקובץ זה מאמרו של הרב מרדכי גרוס בעמ' 19 ומאמרו של הרב זאב וייטמן החל מעמ' 43
16.  הרב אישר בכתב ידו שמספיק עשרים ביקורים בשנה כתוספת לצפייה הרצופה במצלמות.
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הרב יחזקאל דאום זצ"ל 
עשרים שנה להסתלקותו

הרב יחזקאל דאום זצ"ל – רבה הראשון של תנובה, נולד במושבה 
מגדיאל למשפחה חקלאית, שחינכה לעבודה קשה וגאולת אדמת 

הקודש מתוך אהבת ארץ ישראל. 

שימש בתפקידים רבניים בהתיישבות החקלאית כרבה של רמת 
של  התווך  מעמודי  והיה  כינר  הארחה  בית  גולן,  יקבי  מגשימים, 

מערכת הכשרות בארץ.

 – מכן  ולאחר  חנה   בפרדס  "נועם"  במדרשית  למד  דאום  הרב 
הצבאי  שירותו  ולאחר  כמד"ן  שירת  בצבא  הרב.  מרכז  בישיבת 
הוסיף ללמוד שנים רבות בישיבת מרכז הרב, גר בירושלים והקים 
בה את משפחתו. לאחר מלחמת יום הכיפורים עלה הרב דאום עם 

משפחתו לרמת הגולן בימי מלחמת ההתשה הקשים. דווקא בשעה קשה כזו, כאשר עתידה של 
ההתיישבות בגולן היה לוט בערפל; כשכולם היו מלאי חששות, הודיע הרב דאום על נכונותו לעלות 

לרמת הגולן ולחזקה. 

הרב דאום הקים בשיתוף חבריו כולל אברכים ברמת הגולן. בשנותיו הראשונות ברמת מגשימים, 
קצר   זמן  תוך  אליהו.  בשדה  המשותף  הספר  בבית  התושב"ע  מורי  לצוות  יחזקאל  הרב  הצטרף 
התחבב מאוד על התלמידים שהרבו לפקוד אותו גם בתום לימודיהם. גם כשסיים את ההוראה 
הסדירה בביה"ס המשיך לשמור  על קשר רצוף, וללמד בחוגים תורניים לתלמידי החטיבה והתיכון. 
החשיפה הציבורית שלו החלה כשבשנת השמיטה תשמ"ז מינתה אותו הרבנות הראשית ליושב 
ראש ועדת השמיטה ובכל בוקר לפני הנץ החמה יצא בדרכו מרמת הגולן לירושלים ובחזרה בערב 

כשהוא גומע מידי יום קילומטרים רבים.

משסיים את תפקידו כיו"ד ועדת השמיטה חזר הרב יחזקאל ללמד בישיבת הגולן בחיספין. בחורף 
תשמ"ז הגיעה הנהלת "תנובה" למסקנה שיש להיענות בחיוב להצעת הרבנות הראשית ולמנות רב 
לקונצרן. בחיפוש אחר רב  תבעה  "תנובה" שהוא יהיה איש ההתיישבות, המכיר ומסוגל להתמודד 
עם בעיות הכשרות החל מהייצור החקלאי, דרך התעשייה, וכלה בשיווק. חיפשו רב שחי את הבעיות 
החקלאיות, וכך איתרו את הרב דאום. הרבנים הראשיים לישראל  תמכו במועמדותו  והמינוי יצא 
לדרך. רמת מגשימים התקשתה לשחררו, וכך יצא שהרב דאום קיבל על עצמו להמשיך להיות רב 

במושב, בצד תפקידו החדש. 

מינויו של הרב דאום כרב תנובה היתה נקודת מפנה בגישה למכלול נושאי הכשרות,  כולל הכשרות 
למהדרין. הרב דאום היה כח מוביל ודוחף לשיפור הכשרות ואף להנהגת הידורים בכשרות, גם אם 

הדבר דרש מתנובה שינויים ארגוניים והקצאת משאבים כספיים לא מבוטלים.

כל  את  בידיו  לרכז  כמטרה  ראה  הוא  בשלבים.  עבודה  של  מדיניות  דאום  הרב  נקט  מלכתחילה 
ההכשרים כדי לקבוע אמות מידה אחידות לכשרות.  יצר מערכת יחסים קרובה עם ראשי מערכות 

הכשרות המהודרת בארץ ובחו"ל דבר שסייע בפיקוח הכשרות.
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בעיה רצינית במחלבות הייתה, בשעתו, השימוש במחמצת חלב מתוצרת חוץ שהיו בה חששות של 
חלב נוכרי. הרב דאום וצוות משגיחים נסעו לדנמרק, ושם תחת פיקוחם יוצרה לראשונה מחמצת 

כשרה למהדרין מחלב שנחלב תחת השגחה. 

מבצע פסח ברפתות היה מבצע לוגיסטי רב ממדים שהרב דאום יזם וביצע. הקיבוצים נדרשו לא 
מועד.  מבעוד  מהרפתות  חמץ  כל  ולבער  פסח  לפני  רב  זמן  חמץ  בתערובת  הפרות  את  להאביס 
הודות לכך כל החלב ששווק ע"י תנובה לקראת פסח היה כשר למהדרין, ללא חשש חמץ. מבצע זה 

היה מלווה בפיקוח יסודי בכל מקורות החלב של תנובה במשקים ובקיבוצים.

ואב"ד   רב  אוירבך,  דב  אברהם  הרב  שסיפר  במה  מתבטאת  מחמירות  מידה  אמות  על  הקפדתו 
טבריה והגליל: "באחד מימי חול המועד פסח הגיע אלי לביקור חג הרב דאום. בעודו יושב אצלי  
הורה הרב דאום  לשפוך  היסוס  ללא  שבאחד המשקים מצאו חמץ.  בביפר,  הודעה  הגיעה אליו 
אלפי ליטרים של חלב. הוא לא הלך לקולא, הוא הלך לחומרא. הוא הסביר לי את פשר החלטתו, 
כי צריכים להכניס את התודעה – מה זה חמץ בפסח. זה היה כשרות עם קידוש ה' משולב יחד. מה 

זה פסח אצל יהודי, ומה זה פחד מחמץ אצל יהודי". 

הרב דאום היה מעורב מאוד בכל הקשור להסדרת הפיקוח  על הפרשת תרומות ומעשרות ומניעת 
ערלה במחסני תנובה. ללא הודעה מראש היה הרב דאום  "נוחת" בשעת בוקר מוקדמת במחסני 

תנובה כדי לפקח אישית ולבדוק שאכן הופרשו תרומות ומעשרות כהלכה.  

לעמדות  למוצאם,  התייחסות  ללא  כישוריהם,  פי  על  נבחרו  השונים  לתפקידים  שבחר  האנשים 
הפוליטיות שלהם או להשתייכותם המפלגתית. הוא דאג לגולן והזדהה עם אנשיו. בשנים האחרונות 
הרחיבו את מכסת החלב למשקי רמת הגולן, והרב יחזקאל, יליד מגדיאל, שראה בחקלאות את 

הבסיס הבריא לקיום המדינה בעת הזאת, שמח שהבסיס החקלאי בגולן התרחב והתחזק.

עבודתו של הרב דאום, כמי שעסק בכשרות וברצינות, לא הייתה סוגה בשושנים. הוא לא נרתע 
מהקשיים שנערמו על דרכו, ידע לעמוד בתוקף על דרישות ההלכה והקרין על מקבלי ההחלטות 

כנות ויושרה רבה מאוד.

מעבר ומעל להיותו רבה של "תנובה" היה הרב יחזקאל רבם של העובדים. תכונותיו התרומיות 
סייעו לו להיות מחוץ לכל מחלוקת. אהוד ואהוב על הכל. הופעתו העממית וצניעותו קרבו אליו 
את כל שכבות העם. עובדי "תנובה" פנו אליו בבעיות אישיות רבות, ומעולם לא השיב את פניהם 
ריקם.  גם הנהגת "תנובה" נשבתה בקסמו, ואנשים רבים הרבו להתייעץ עימו גם בדברים שאינם 

נוגעים לכשרות. 

הרב דאום עלה לישיבה של מעלה ביום שבת קודש, פרשת חוקת, ז' בתמוז תשנ"ג בעיצומן של 
הכנות לשנת השמיטה דאז. לאחר פטירתו הספיד אותו הרב משה צבי נריה זצ"ל: "הרב ר' יחזקאל 
דאום ז"ל עמד בשורה הראשונה של דור הרבנים החדש. הדור הרענן של ישראל 'פרי הארץ לגאון 
ישראל  ארץ  ותורת  אצלו  טבעית  חיבתו  ברוחו,  נספגה  זצ"ל  הרא"ה  מרן  של  תורתו  ולתפארת'. 
הייתה כבר בגיל צעיר למד על מנת ללמוד, לשמור ולעשות, וגדול התלמוד שהביאו להוראה של 

חינוך ולהוראה של פסיקה.

בסיוע  שנכתבה  ורשימה  עמנואל  מרדכי  הרב  ע"י  לזכרו  ופורסמו  שנכתבו  דברים  מתוך  )לקט 
בנו דורון( 
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 מאות  בכינוס הכשרות השנתי
של ועדת מהדרין תנובה

ועדת  של  השני  השנתי   בכינוס  השתתפו  בכשרות  העוסקים  רבים  ובהם  רבנים  מאות  כארבע 
מהדרין תנובה, שהוקדש להיבטי כשרות בתעשיית החלב. הכינוס התקיים   ב-ג' ניסן, בירושלים, 

בהשתתפות יושבי הראש וחברי ועדת מהדרין ומרצים אורחים, מומחים בתחום הכשרות.

זו השנה השנייה שוועדת מהדרין תנובה מקיימת כינוס תורני בו נדונים נושאים מהותיים, הלכה 
למעשה, הקשורים לתעשיית החלב. הרב זאב וייטמן. רב תנובה, ציין כי הכינוס השנתי של תנובה, 
שהפך כבר למסורת, הינו הבמה המרכזית לברור נושאים הלכתיים העומדים על הפרק בתעשיית 
החלב. הנושאים ההלכתיים הנדונים בכינוס זוכים לתהודה גדולה בקרב כל העוסקים בכשרות, 

בארץ ובעולם. 

של  הכשרות  מועדת  בלוי  והגר"י  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  זכרם  הועלה  הכינוס  בתחילת 
בד"צ העדה החרדית – שני גדולי תורה שהתוו את הדרך למערכת הכשרות בתעשיית החלב בכלל 
ובתנובה בפרט. כן הועלה זכרו של הרב יחזקאל דאום זצ"ל, הרב הראשון של תנובה, אשר הניח 

את היסודות לייצור המהדרין.

הגר"מ גרוס, יו"ר ועדת מהדרין אמר, כי הנושאים שהועלו בכינוס  ועבודתה המסורה של מערכת 
הכשרות למהדרין בתנובה, הינם ביטוי לסייעתא דשמיא הרבה המתבטאת בכל פרט ופרט. מקורה 

גאב"ד חניכי הישיבות הרה"ג מרדכי גרוס שליט"א, יו"ר ועדת מהדרין תנובה



131

בנתיב החלב      ד

של הסייעתא דשמיא הוא בבקשת האמת וההקפדה על הכשרות ללא שום וויתור.

הרב יצחק יוסף, ראש ישיבת חזון עובדיה, דיבר על מהות איסור השימוש בחלב עכו"ם ואבקת 
חלב, שמקורם בחלב עכו"ם. בימינו כאשר אין כל בעיה בהשגת חלב ישראל אין כל היתר לחלב 
שאיננו חלב ישראל. הגרי"מ שטרן, יו"ר ועדת מהדרין והרב דוב לנדאו חבר ועדת מהדרין הקדישו 
דבריהם לאפשרות מריחת חמאה על מצה שמורה גם לאלה המקפידים על שרויה. שני הרבנים 
הדגישו, שחמאת תנובה אינה מכילה מים ולכן אפשר למרוח חמאה של תנובה למהדרין על מצה 
וייטמן, רבה של תנובה, הירצה על השלכות הלכתיות של מבצע "עמוד הענן"  שמורה. הרב זאב 

ברפתות באזור רצועת עזה. 

בכינוס נשאו הרצאות חברי ועדת מהדרין הרבנים הגאונים הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם סגל 
יוסף  יהונתן, הרב  הורוויץ, הרב חיים שמרלר ראש ישיבת אורייתא, הרב ישי סמואל רב הישוב 
מרדכי זילבר מומחה לחומרי גלם ויועץ ועדת מהדרין  והרב אברהם שלזינגר מרכז ועדת מהדרין. 
בטיפולים  בהרצאתו  התמקד  וטרינריים,  לשירותים  האגודה  של  הראשי  הרופא  שריר,  בני  ד״ר 
וטרינריים מצויים והשלכותיהם ההלכתית.  ד"ר שריר אמר, כי קיים שיתוף פעולה מלא בטיפולים 
המבוצעים ע"י הווטרינרים ומשגיחי הכשרות שהוכשרו במיוחד לפקח על הניתוחים מן ההיבט 
הכשרותי. "כל טיפול חודרני בפרה מבוצע בנוכחות משגיח כשרות מתמחה ומדובר בקרוב ל-800 
הכינוס.  את  הינחה  יוסי שטיינברגר, ממערכת הכשרות בתנובה,  הרב  ניתוחים בממוצע לשנה". 

בפני באי הכינוס הוקרן סרט המשקף את היקף פעילותה של ועדת מהדרין.

 מימין: הרב זאב וויטמן רב תנובה, הרה"ג דוב לנדאו
והרה"ג חיים שמרלר

  מימין: הרב זאב וייטמן,
הרה"ג יעקב מאיר שטרן והרה"ג דוב לנדאו

הקהל בכינוס

 מימין: הרב יוסי שטיינברגר, הרב זאב וייטמן רב תנובה,
הרה"ג מרדכי גרוס והרה"ג עמרם אדרעי, ברקע נואם הרב אברהם שלזינגר

 מימין: הרב זאב וייטמן, הרה"ג עמרם אדרעי
והרה"ג אברהם י. הלוי סג"ל הורוויץ


