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לח ¨¦סימן

עכּ וּ "ם וחלב עכּ וּ "ם  בּ �וּ לי עכּ וּ "ם, ּפ ת ©¨¨§©¥¦©©§¦הלכוֹ ת

מקוֹ מ וֹ תא א. ויׁש  וּ מזּ לוֹ ת. כּ וֹ כבים עוֹ בד ּפ ת לאכל  חכמים ּפ ת ב אסר וּ  ולוֹ קחין ׁש ּמ קלּ ין ¨§£¨¦¤¡Ÿ©¥¨¦©¨§¥§¤§¦¦§§¦©

זה. כּ מ וֹ  יפה  הּפ ת ׁש אין אלּ א יׁש  אפלּ וּ  א וֹ  ישׂ ראל, נחּת וֹ ם ׁש אין בּ מקוֹ ם עכּ וּ "ם ¤§¤¨©©¥¤¨¤¥¦£¥¨§¦§©¥¤¨§©§©¦מנּ חּת וֹ ם

ׁש ה וּ א וּ מי הדּ חק בּ ׁש עת �א מקלּ ין. היוּ  לא  וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים  עוֹ בד בּ ית בּ על  ׁש ל  בּ פת ¤¦¨§©©§¦©¦¦§¨Ÿ¨©¦¨¥¦©©©¤©§¨£אבל 

א לּ א בּ ית בּ על ּפ ת מקרי ולא ּפ רסה . עד להמ ּת ין �צרי כּ ׁש ר ּפ ת לה!יג יכוֹ ל  אם  ,�¨¤¦©©©©¥§¦Ÿ§¨§©©¦§©§¦¨¥¨©¦©§¨¦¤¤©בּ דּ ר

.�בּ כ דּ רכּ וֹ  ׁש אין ּפ י על  אף נחּת וֹ ם מקרי למ כּ ר עשׂ א וֹ  אם  אבל בּ יתוֹ , בּ ני בּ ׁש ביל עשׂ א וֹ  ¨§§©¥¤¦©©§©¥§¦Ÿ§¦¨£¦¨£¥¥§¦§¦¨£¦אם 

מצוּ י  נח ּת וֹ ם  ׁש אין דּ במקוֹ ם  ׁש א וֹ מר מי ויׁש  בּ ית. בּ על מקרי בּ יתוֹ  לבני ׁש עשׂ א וֹ  נחּת וֹ ם ¨§©¥¤¨§¦¥¤¦¥§¦©©©¥§¦¥¥§¦¨£¤§©¥§וכן

נ וֹ הגין. וכן כּ ׁש ר, ּפ ת על להמ ּת ין �צרי ואין בּ ית בּ על ׁש ל  בּ פת אפלּ וּ  ¦£¥§¥¨©©¦§©§¦¨¥§¦©©©¤©§¦£¨ªמ ּת ר

בּ הּס קוֹ ד ישׂ ראלגאםב. הּת נּ וּ ר  �לתוֹ  אחד עץ רק אפלּ וּ  �עכּ וּ "ם.ו מ ּת רה הׁש לי ּפ ת הוי ולא  ¦¦§¨¥¦§¦£¦©¥¤¨§©©§¤¥ª¨§Ÿ£¥©©
_______________________________________mixe`iae zetqed_______________________________________

א' סעיף
עכו"ם  ע "י שנאפה פת

חכמים.[א ] שמא אסרו  חתנות משום האיסור טעם
גורם  עמהם וסעודה אכילה ע"י כי  בהם יתחתן

בהם להתחתן שיבואו עד  וכדו' קי"ב,קירבה סי' (שו"ע

ט "ז  ילדים, לו שאין בגוי אפילו אופן בכל אסור פלוג לא ומשום

.סק "א )

זרה נכרי של  עבודה עובד שאינו ישמעאלים של  אפילו

אסור חתנות )ג "כ  משום דהטעם כיון סק "ב שפ "ה .(פמ"ג

דפתו שבתומחללמומרישראלשלפת אומרים יש
ואסור עכו"ם כיון כפת והפרמ"ג הפר"ח  ע"ג סי' (קיצשו"ע

רפא ) סי' או"ח  שי"ק  מהר"ם ממש , כגוי מתירים דדינו ויש

חתנות משום דהטעם כיון למשה  התפארת  בשם סקא  (פ "ת

חשש ) אין לכן במומר להתחתן אפילו ומותר אוסרים ויש

שנשבו דעיקר תינוקת ת "ע, סימן ח"א והנהגות תשובות  (שו"ת 

להתרחק לנו וגורם ביננו קירוב יהיה שלא חתנות  של  האיסור

שנשבו) בתינוקות ג"כ שייך  וזה התורה  מתירים מחיי ויש

כישראל  דדינו שנשבו א"י)בתינוקות סוס"י (חזו"א

סומכים  ולא לכתחלה בזה מחמירים בזמנינו ולמעשה

ישראל ע"י האש ומדליקין שנשבו תינוקות שהם ע"ז

שהחמירו) ישראל גדולי בשם אפרים כבר (כרם אם ובדיעבד
חכם שאלת בזה ישאל יור"ד בישל לוי מבית קובץ (ועי'

עי' בראשית  במעשה  מאמין אי להקל  דיש ב' הערה מ"ד עמ'

פ "ו) סי' ח"ב ציון בנין .בשו"ת

פת שמקילין .[ב] לקנות אופן בשום להקל  אין בזמנינו
שום  שאין מוחלט  בירור לאחר אלא עכו"ם

שמן  בלחם מוסיפים שהיום כיון בלחם איסור תערובות

תולעים  חשש יש וכן שונים ווייטאמינען ומארגרין
ואפילו  בשומן הבעקעלעך  את מושחים וגם בהקמח 

להקל אין פלטר מפת ביוקר יותר ישראל  שפת באופן
מ"ז) עמוד יור"ד לוי מבית מאוד(קובץ  החמיר והאריז"ל 

פת  בספק ואפילו חשש שום בו אין אפילו פלטר בפת

ב')פלטר אות  ב' חוקת  פרשת חי איש  .(בן

ב' סעיף

התנור  ישראל  הסיק 

וכן ישראל .[ג] מהני, הקיסם שהשליך קטן ואפילו

את  להכשיר כדי  הוא האש שחיתוי שמבין קטן
התנור את שהכשיר לומר נאמן יור"ד הפת ערוגה"ב (שו"ת 

קט "ז) .סי'

כחיתוי השליך .[ד] נחשבת בהאש נפח  אם וה"ה
שם) נחשב (רמ"א  ג "כ  התנור חום מגביר אי  וכן

סקפ"ח )כחיתוי  התנור (חלב"י את סגר הישראל אם וכן

כחיתוי נחשב נאפהג"כ והפת  חום מוסיף שעי"ז מפני (שם,

מועט) מותרבזמן טעלפאן ע"י התנור ידליק אם (כיון וכן

כהדליק הוה  הישראל מעשה  עם מיד נעשית  התנור שהדלקת

ע') סי' ח "ט ישראל אבן שו"ת .בעצמו,



a

אסרוּ ג. אבל ז לא  דּ גן, מיני חמ ׁש ת ׁש ל  אלּ א עכּ וּ "ם  ׁש ל קטנ יּ וֹ תח ּפ ת קוּ קרוּ ץ,ּפ ת (טענגרא, Ÿ¨§©¤©¤¨¤£¥¤¦¥¨¨£¨©¦§¦¤§§¨§

ׁש לחן מעלייא ) על עוֹ לה  אינ וֹ  דּ הא עכּ וּ "ם  בּ 'וּ לי מ 'וּ ם  אסוּ ר אינוֹ  וגם ּפ ת, בּ כלל  אינ וֹ  ¤©¥¦§©©§©¥¨¦¦¥©§¨¥¤©ª§©

¦¨§מלכים.

ׁש ּפ ניו ד. ואוֹ תן ט ּפ ת עכּ וּ "ם . בּ 'וּ לי ליּה  דּ הוי ׁש עליו, הבּ יצים  מ'וּ ם אס וּ ר  בּ ביצים ט וּ חים ©¤¨¨¦§¥¦¨¦©¥¦¤¨¨§£¥¥¦¥©§¨

ה בּ רזל  ׁש נּ מׁש ח  לח וּ ׁש  ויׁש  בּ רזל על ׁש נּ אפים מ 'וּ םי רקיקים  ענין בּ כל אסוּ רים  ׁש ּמ ן, בּ איזה  §¦¦¤¤¡¦©©§¤§¥¨¤¦§©©©§¤§¥¤ª¨£¦§¨¦§¨¦

א ּס וּ ר. ¦©¦§בּ ליעת

עכּ וּ "ם,ה. ׁש אפאוֹ  ישׂ ראל  לאיא ּפ ת אם עכּ וּ "ם בּ 'וּ לי מ'וּ ם ואס וּ ר  עכּ וּ "ם  מּפ ת גּ רוּ ע ©¦§¨¥¤£¨©¨©¦©©§¨¦¦¥©¦Ÿ
_______________________________________mixe`iae zetqed_______________________________________

להשביחמותר .[ה] לתנור צריך עדיין הפת אם ודוקא 
פניה קומו כבר אם ואפילו י"ב)אפייתו, סעי' (שו"ע

ולחתות  להחזירו יכול  התנור מן הוציאו כבר ואפילו

הפת את ישביח עי"ז אם שנעשה (שם)באש אחר אבל
ישראל ע"י  טאוס'ט עשאה אפילו עכו"ם ע"י  גמור פת

להכשירו מהני  משביחלא דאינו יור"ד, לוי מבית  (קובץ

חדש ) לדבר הפת את  משנה  רק .האפיה
עכו"ם.[ו] פת  הוי  התנור ולא  להכשיר יש ולכתחלה

בכל הישראל  שידליקו דהיינו שאופה פעם בכל
הראשונה  מהדלקה חום נשאר עדיין אם ובדיעבד פעם,

מכשירין שם)יש .(רמ"א

ג' סעיף
קטניות  פת

עוגות פת .[ז] כגון בכיסנין הבאה פת בזה נכלל וכן
עלייהו וכדומה קבעי דאי כיון ו', סעי' ורמ"א  (שו"ע

כפת ) דינו כן על  המוציא  מברך מתיקה סעודה מיני  אבל 
עלייהו  קבעי  דאפילו באופן נאפה והוא קמח בהם שיש

של בגדר אינם אז המוציא עליהם מברכים אין סעודה

נכרי מ"ד)פת עמ' יור"ד לוי מבית בהם (קובץ אין ולכן
דכל עכו"ם בישולי  משום בהם ויש פלטר פת של היתר

אפילו  אסור עכו"ם דפת שלו וקולא חומרא לו יש אחד 

מלכים שולחן על עולה אופן אינו בכל חשיבות לו יש (דפת 

בו) תלוין דחייו פת כיון של  היתר לו יש אחר מצד  אבל

חז"ל )פלטר הקילו בה תלוי אדם של דחיותו אין (כיון ואם

לו  יש אבל פלטר פת של  היתר לו אין אז כפת דינו
שולחן  על עולה ואינו חי שהוא כמו נאכל של  היתר

שם)מלכים כלל(שו"ע פת צורת להם שאין דבר כל  וכן
פת בכלל  הוי לא פערפע'ל  או לאקשי 'ן מביתכגון (קובץ

מה ) עמוד ראוין לוי דאינם עכו"ם בישול  משום בו ואין

בביתו אח"כ  הישראל אותם שמבשל עד  (דרכ"תלאכילה

.סקנ "ה )

קטניות .[ח] עלפת  שמברכין אע"פ אורז פת וכן
ומשביע  שסועד  מפני מזונות מיני  בורא תבשילו

בכלל אינו ולכן פת תורת שם עליו אין מזונות כמו
פת שם)גזירת .(שו"ע

ד ' סעיף
בשמן  משיחה  או  ביצים עם  פת

בביצים.[ט ] בכללטוחים אינו בעין שהביצים דכיון

עכו"ם, בישולי  איסור בו ויש פלטר פת של היתר
בביצים  העיסה שנילוש ע"י  ביצים בו עירב אם אבל

באכילה וממילאמותר הפת לגבי דבטילים סקט"ו שם (ש"ך

עכו"ם) פת מצד ומותר עכו"ם בישול שם עליהם חל  וי"א לא 

בערב  כמו הפת על בחושות ביצים מעט משהו דאם

החשש  רק ממש בזה דאין משום מותר וודאי  דאז שבת
עליהם  אותם שופכים ואז ביצים מרתיחים אי דוקא הוא

הפת על  בעין ודאי כ"א )שיהא סעי' שם ויש (ערוה "ש 

בעלמא במשיחה אפילו .(כנה"ג)מחמירים

שמן .[י] זה באיזה בבעקעלע העכו"ם אופה אם וכן
לחשוש  יש ג "כ  אסורים דברים שאר בתנור או

הכלים  של  איסור מפליטת או איסור של  בעין משום

ואסורים. בהפת ונבלע שנתערב

ה' סעיף
ישראל פת שאפה  נכרי

עכו"ם.[יא ] מפת  התירו גרוע עכו"ם דבפת משום

יכולים  הציבור רוב שאין גזירה שהוא כיון חכמים
טעמא  האי שייך דלא ישראל בפת משא"כ  בה לעמוד

אסור לכן בהיתר לעשותו סק"כ)דיכולין אם (ש "ך  לפ"ז



b

אצל לצלוֹ ת אוֹ  לאפוֹ ת כּ ׁש 'וֹ לחין בּ זה ל זּ הר וּ צריכין עץ. בּ ה ׁש לכת הּת נּ וּ ר  את ¤¥§¦¡¤¦§¤§¤¨¥¨¦¦¦§¥©¨§©§©©¤¦§¦הכׁש יר 

עץ �יׁש לי ׁש ה יּ שׂ ראל עכּ וּ "ם אוֹ יב נח ּת וֹ ם הּפ ת את היּ שׂ ראל  ׁש יּ נּ יח  אוֹ  ה ּת נּ וּ ר, �לתוֹ  ©§©¤©¦§¨¥©§¦¥§©©¤©¦©©¦§¨¥¤©©

ה ּת נּ וּ ר. �לתוֹ  ©©§©£©©הּמ חבת

נאכל יד דּ בר יגו. מלכים טו ׁש אינוֹ  ׁש לחן על עוֹ לה וגם  חי ׁש הוּ א ה ּפ ת טז כּ מ וֹ  את בּ וֹ  ללּפ ת ¨¨¤¥¤¡¨§¤©§©¤©ª§©§¨¦§©¥¤©©
מ 'וּ םיז  אסוּ ר ישׂ ראל, וּ בבית ישׂ ראל בּ כלי אפלּ וּ  עכּ וּ "ם, צלאוֹ  א וֹ  ׁש בּ 'ל וֹ  לפרּפ רת, ¦¨¥¨§¦¥§¥¨§¦¥§¦¦£©¨§§¦¤¤¤§©§א וֹ 

ׁש הוּ א דּ בר  אבל עכּ וּ "ם . ח ׁש וּ ביח בּ 'וּ לי ׁש אינוֹ  דּ בר  ׁש הוּ א אוֹ  חי ׁש הוּ א כּ מוֹ  ואינ וֹ יט נאכל  ¦¥©£¨¨¨¤¤¡¨§¤©¤¨¨¤¥¨§¥
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הוא  שהבעה"ב אחד  בעקערי  בעקערייע'ן ב' בעיר יש

והפ  שהבעה"ב עכו"ם אחד  ובעקערי  עכו"ם הם ועלים
ישראל שאין באופן עכו"ם הם והפועלים ישראל הוא

הוא  שהבעה"ב מהבעקעריי לקנות עדיף האש מדליק

שם  שאין ובתנאי פלטר, פת של ההיתר יש דשם נכרי
יתירה  זהירות צריך  לכן איסור, תערובות של חשש

האש). הישראל  שידליקו ישראל  של בבעקעריי

התנור .[יב] התנור לתוך את הנכרי  הדליק אם ודוקא

ישראל אפיית הוי  אז הפת את ישראל  הכניס ואח"כ 

הדליקו  ואח"כ  תחלה הפת את הכניס הישראל  אם אבל
של אפיה זו אין שהרי  אסורה הפת התנור את הנכרי

כלל ז')ישראל סעי' פ "ז כהלכה  .(עזרה

ו' סעיף
נכרי  בישולי משום אסור מה 

בישולדבר .[יג] על  איסור ז"ל  חכמינו שגזרו טעם

אכילה  ע"י דשמא חתנות משום גזירה הוא עכו"ם

עם  להתחתן ויבואו הלבבות יתקרבו עמהם ושתיה
ח "ו ע"ב)הגוים לה  דף יאכלנו (ע"ז שמא דגזרו טעם ועוד 

אסורים דברים ע"א )הנכרי ל "ח  שם אינו (רש "י אם ואפילו

הגוי  שבישלו להודיעו יש הגוי  שבישלו הישראל  יודע
לו  אין זה  שבאופן ואע"פ ה', סעי' פ"ה  לעמים ישראל  בין (ספר

עומד  באיסורו הגוי שבישלו כיון אעפ "כ אליו הדעת  קירוב

בשעת ואסור) גביו על עומד  שישראל מה מהני  ולא

דברים האפייה שיאכלנו שייך שאין ואע"ג תקי"ד סי' (ריב"ש 

על עומד שישראל מה  מהני ולא הטעמים לב' חוששים אסורים

שם) עי' .גביו

אסורמומרישראל ובישולו כעכו"ם דדינו (פ"תי "א

שיאכילו  רש"י לטעם דחוששין למשה  התפארת בשם סקי"א

אסורים) שנשבו דברים בתינוקות אפילו מחמירים ויש

וגדולי  החזו"א שרבינו רמ"ט, סי' ח "ב והנהגות תשובות (שו"ת

שמותר  אפילו לקירבה  יבואו שלא  בזה מאוד החמירו האחרונים

עצמו  שמחזיק  כיון ההתקרבות גרע ובמומר בהם להתחתן

מפיתם  ולהרחיק לאסור יותר וצריך  ממנו ומתקלקלים כיהודי

שהוא בזמנינו שבת במחלל אפילו לגזור ראוי ולכן ויינם בישולם

לומדים  אליהם שבקירבה היות שנשבה תינוק  בגדר אפשר

במומרממעשיהם) ומתירים חולקים הריב"שויש (שו"ת

מ"ו) סי' ח"א יור"ד אגר"מ בשו"ת לומר נוטה וכן רצ"ד סוס"י

שנשבה בתינוק מקילים יש קי"ב וכן סי' ביאורים (חלב"י

עממים) חיתוי ד"ה  לעשות אפשר אם להחמיר הראוי ומן

שומתו"מ כז)ע"י עמ' אפרים .(כרם

נאכל .[יד] זה שאינו  בלא לאוכלו דא"א דכיון והטעם
שיתרגל גורם וכן התקרבות, ומביא חשוב  בישולו

חשוב בישולו כשאין משא"כ סק"ג)אצלו .(חלב"י

חי .[טו] שהוא  רק כמו  חי  שהוא כמו נאכל  אם אבל
שולחן  על עולה והוא חשוב נעשה שמבשלו עי "ז

עכו"ם בישול  משום חשש אין קיג מלכים סי' (שו"ע

.ס"א )
הפת .[טז] את  בו  וי"א ללפת הפת, עם שנאכל פירוש

מאכל שהוא דבר אבל ליפתן במיני  דוקא דכ"ז
על שעולה וכדומה אורז של  תבשיל  כגון עצמו בפני 

בא  שאינו אע"ג חשוב כמאכל נחשב מלכים שולחן

כעיקרי  ונחשב להשביע שבא כיון הפת את ללפת
עכו"ם בישול  משום ואסור קע"ז הסעודה סי' (מ"ב

שם) .ובביה"ל

לפרפרת .[יז] נאסר או ג"כ סעודה לקינוח  פירוש
לעצם  שייך  אינו ואפילו עכו"ם בישולי משום

עכו"ם. בישול משום בו יש הסעודה
חי .[יח] שהוא  כמו ע"י נאכל רק חי נאכל  ואם

נקרא  וכדו' בסאלאט  שנאכל  בצלים כגון תערובות

עכו"ם  בישולי משום בו ואין חי  שהוא כמו נאכל ג "כ 
סק"ד) ר"ג סי' אברהם אדם (מגן בני רוב אחר והולכין

בני  המיעוט  חי  כשהוא אותו אוכלין אם מקום באותו

בישול אוסר אינו ג "כ  להם ואפילו דעתן בטלה אדם
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צג)העכו"ם סי' ח"ה שבה"ל שו"ת סק "ג קיג סי' (פר"ח 

לאוכלו  אסור חי נאכל  שאינו ממקום שבא ובאורח
שם) .(שבה"ל

אחר מאכל למקום והביאו אחד  במקום שנאכל 

חי  נאכל  אינו אחד  ובמקום חי  נאכל אחד  ובמקום

שנתבשל מקום בתר הליכותאזלינין והנהגות תשובות  (שו"ת

ק"ג) ע"ח  ח"ז .עולם

אח"כדבר ונשתנה חי שהוא כמו לאכול  ראוי  שהיה
דחיטין  מחיטין שנעשה דייסא כגון  חי  נאכל ואינו

חי  נאכל  אינו דייסא שעשאו וע"י  חי נאכל  עצמן
עכו"ם  בישולי  משום בו יש אי  האחרונים מחלוקת

סק"ד) .(דרכ"ת 

מיקרי מים סכנה משום לבשלן שצריך במקומות אפילו

חי  קכה )נאכל  סי' ח"י שבה "ל  .(שו"ת 

פעסטערייז"דחלב לעשותו שצריכין בחלב הדין וכן

עכו"ם בישול משום חשש אין הסכנה מנח"י מפני  (שו"ת 

סז) סי' .ח"י

או שמן  שומשמים שמן זית שמן בין שמנים מיני כל 

משום  בו ואין חיין נאכלין כולן פשתן מזרע שמן

עכו"ם בשם בישולי סק "ו דרכ"ת  כ', סעי' השולחן (ערוך

בזה ) שהחמיר ש "י ערך על שחולקין מיני אחרונים כל  וכן

מיקרי  חיין כשהן סאלאט בתערובת שאוכלים  ירקות
חי  שהוא כמו בבצלים)נאכל  לעיל .(כמ"ש

מלכים.[יט ] שולחן על עולה דאין ואינו  והטעם

חשש  דעיקר הוא בזה עכו"ם לבישול חוששין

אבל אצלו לסעוד  הישראל  את הנכרי יזמין שמא חתנות
חשוב  שאינו כיון מלכים שולחן על עולה שאינו בדבר

שיתרגל לחוש אין וגם עליו חבירו את מזמן אדם אין
חשוב. במאכל רק טמא דבר ויאכילו אצלו

להזמין מלכיםשולחןגדר שדרך מה הוא שהגדר י"א
אורחים משה )עליו באר בעל  בשם הלכה דכל(פתחי וי"א

נכלל ג"כ הבוקר בסעודת אפילו אוכל  שמלך  מאכל

מלכים שולחן על שעולה עמ'בכלל  ח"א המסורה  (קובץ 

החזו"א ) בשם שרים פ"ו אפילו אלא דוקא מלך  וא"צ

מלכים שולחן מיקרי  ג "כ  סי'אוכלים ח "י שבה"ל (שו"ת 

שהמלךקכד) כיון זה מאכל  אוכל  ג "כ  שהציבור ואפילו

חשוב נקרא זה מאכל  אוכל  דוקא (שם)ג "כ  וי"א

וכדומה  שמחה סעודת כמו חשובות בסעודות כשמוגש

מכובדים אנשים שפ "ג)של  עמ' מלכים .(שולחן

עלמקומותשינוי עולה אחת שבעיר הוא המאכל  אם
אחר  הולכים עועש"מ אינו אחרת ובעיר מלכים שולחן

שאינו  ובמקום אסור שעועש"מ שבמקום המקום מנהג
מותר כ"ט)עועש"מ סוס"י ח "ג האפוד חשב .(שו"ת 

שעועש"מאחרממקוםהובאוואם במקום שנתבשל 

להלכ להיפך  או שו"מ על  עולה שאינו למקום ה והובאו

בזה להחמיר אחר יש הולכין אי הפוסקים מחלוקת  שיש  (כיון

סי' ח "ח  אליהו מחזה שו"ת  האכילה, מקום או הבישול מקום

או מא ) מלכים שולחן על עולה הוא אם ספק הוא ואם

להקל  דיש י"א שבה "ל )לא בעל בשם אפרים ויש (כרם
בזה מחזהמחמירין בעל בשם ת"צ עמוד ישראל בישול (ספר

.אליהו)

מיוחדעש"מ שעולהמאכל באופן כשנעשה דוקא
שאם  הוא הדין עועש"מ  אינו אחר באופן נעשה ואם

באופן  נעשה ואם אסור שו"מ על  שעולה באופן נעשה

עולה  שאינו בשר מין כגון מותר שו"מ על עולה שאינו
עולה  שאינו אדמה תפוחי מין או בצלויין רק שו"מ  על

תבלין  מחוסרים רק אי  אבל  מבושלים, רק שו"מ  על
בתבלינים  מתובל שהוא אחר רק שו"מ  על  עולה ואינו

אין  שעדיין בשעה אפילו עכו"ם בישול משום אסור

התבלינים לאברהם)עליו חסד שו"ת  בשם תשובה  .(דרכי

עכו"םפא 'פ-קארן בישול משום דאסור בישולי "א (ספר

שו"מ) על שעולה  כיון שבה "ל  בעל  בשם מקילין ישראל ויש

באכילת נאכל רק  מלכים בסעודת  עולה  דאינו ח"ב שבת  (נשמת

.ארעי)

רייז )CEREALS(סיריעל'ס כגון חלב עם שאוכלים

מתירין יש וכדו' מלכים קריספי 'ס אצל  נאכל שלא (כיון

רמ"ט) סי' ח "ה  תשוה "נ  שו"ת המשביעה, ויש בסעודה 
לאסור,מחמירין יש  הבוקר לסעודת  מלכים אצל שנאכל (כיון

.שם)

עכו"ם קענדיסאו טשוקל'ד  בישול משום בו אין

ארעי  רק אותו שאוכלים כיון שבה "ל , בעל  בשם לוי מבית  (קובץ 

אותו  אוכלים שהמלכים ואפילו חשוב אינו בעלמא  לטעימה

חשובה ) אינו ארעי האכילה דרך  שאוכלים המינים בכל וכן
ואין  חשיבות לו אין לטעימה רק שהוא נאשערי "י כגון

עכו"ם. לבישול חוששים



מצוה בר בשמחת דרשה

אומר היה הוא
הנרות את ב)בהעלותך ח, רש"י(במדבר ופירש ,

מאליה'. עולה שלהבת שתהא עד להדליק 'שצריך

הנרות, את ומדליק מטיב שהיה הכהן אהרן הנה

פטירתו לאחר ביה כט)כתיב כ, את(במדבר 'ויבכו

משה לגבי ואילו ישראל', בית כל יום שלושים אהרן

ח)נאמר לד, משה'(דברים את ישראל בני 'ויבכו

מתוך באהרן אבל הזכרים, ישראל' 'בני רש"י ופירש

ובין לרעהו איש בין שלום ונותן שלום רודף שהיה

נאמר לבעלה כט)אשה כ, ישראל',(במדבר בית 'כל

ונקבות. זכרים

ישראל בית שכל הסיבה אם כי קשה, ולכאורה

וכי שלום, משכין שהיה בגלל היא אהרן את הספידו

לחבירו אדם בין מחלוקת להם היה ישראל בית כל

לאשתו. איש ובין

הכהן שאהרן שליט"א הגאב"ד מו"ח כ"ק ותירץ

בית לכל טובות מידות משפיע היה מידותיו בנועם

שלום אוהב שהיה הנהגתו את רואים שהיו ישראל

שהיה הוותרנות במידת מופלג היה וכן שלום, ורודף

אע"פ ישראל למנהיג שנתכהן אחיו במשה שמח

כדכתיב ממנו צעיר יד)שהוא ד, ושמח(שמות 'וראך

רש"י שפירש כמו בשפלות מתנהג היה וכן בלבו',

ז) ט, לו(ויקרא אמר לגשת. וירא בוש אהרן 'שהיה

ידי שעל ונמצא נבחרת'. לכך בוש, אתה למה משה

ישראל, בית כל בקרב טובות מידות הכניס הנהגתו

בית בכרם מחלוקת יהיה שלא מונע היה ובזה

וריעות, ושלום ואחוה אהבה ביניהם ישראלוהיה

ולתורתו, לה' נאמנים בתים בונים כולם היו ועי"ז

היה כי אהרן, של תלמידיו נחשבים כולם היו ולכן

טובות מידות לידי להרגילם ישראל כלל של המחנך

אהרן של שמהותו אומר', היה 'הוא בבחינת וישרות,

ישראל. לכל ומשפיע מדבר היה

כנטיעים בנינו

עד השלהבת את להדליק החינוך, יסוד וזהו

הילדים את להרגיל והיינו מאליה, עולה שתהא

עד הכהן, אהרן של בדרכו טובות במידות מקטנותם

כי המידות, בעבודת מעצמם הילדים יתעלו שבסוף

בהם ולנטוע להכניס אפשר רכים הילדים כאשר

אבל ליישרו שאפשר רך אילן כמו הטובות, המידות

שאמר וכמו עקמימותו, לתקן מאוד קשה כך אחר

יב)הכתוב קמד, מגדלים(תהלים כנטעים בנינו 'אשר

טובות לא מידות עם שנולד הנער וכן בנעוריהם',

הכתוב כא)כמאמר ח, האדם(בראשית לב יצר 'כי

הכתוב אמר וכן מנעוריו', יב)רע יא, פרא(איוב 'עיר

בימי המיודת בעבודת משקיעים וכאשר יולד', אדם

בימי להתפאר ידי מעשה מטעי נצר אזי הקטנות,

שצריך 'הנעורים' בני כן גיבור ביד וכחיצים הגדלות,

ז"ל אמרם בהם מ"א)להאיר פ"ד גבור(אבות 'איזהו

יצרו'. את הכובש

בזמנינו בפרט הסבלנות, מידת הוא לכל ותחילה

להמתין כח ואין ומיד תיכף הכל לעשות שרגילים

כאשר רק היא הנפש מנוחת כי היא האמת אך כלל,

כאשר טוב' כי מנוחה וירא - לסבול שכמו 'ויט

שרוצה, כמו הולך אינו אפילו דבר כל לסבול מתרגל

חייו כל אזי זה, באופן לחיות מתרגל כאשר ואז

ובנעימים. בטוב

d



תברכו כה
יעקב 'תולדות בעל מפולנאה בהרה"ק ומעשה

זי"ע, דהבעש"ט בהיכלא ראשונה מהיושבים יוסף'

לו והיה עליו המתינו ולא מילה לברית שהגיע

מילה, ברית מצות שהפסיד זה בענין קפידא

האם אותו ושאלו עני, נכנס הברית סעודת ובאמצע

אזוי', זיין 'זאל העני השיב לסעודה, להתישב תרצה

וכאן, כאן לישב ירצה אם אותו ושאלו כן'. 'שיהיה

השיב אותו ששאלו דבר וכל כן', 'שיהיה השיב

הסעודה ולאחר גדול. צחוק מזה ונתעורר כן' 'שיהיה

לפלא. ויהי העני נעלם

זה עני כי השמים, מן ה'תולדות' להרה"ק וגילו

הנב אליהו שא"צהיה ללמדו אליו במיוחד וירד יא,

ואפילו ובאהבה, בתמימות הכל לקבל אלא להקפיד

שצריך ואף להקפיד, א"צ ברוחניות עני הוא באם

שיש במה לשמוח גם צריך אך ה', בעבודת שאיפות

לו.

אהרן של בברכתו דכתיב הא לפרש יש ובזה

דרחמנא שלוחא ובניו כג)הכהן ו, תברכו(במדבר 'כה

ביטול, על רומז 'כה' כי להם', אמור ישראל בני את

מידת ידי על כה' 'שיהיה תמיד לעצמו שאומר

ידי על כי שלום' לך 'וישם יתקיים ובזה הסבלנות,

ואינו וריעות, ושלום ואחוה אהבה שורה זו מידה

מה רצונו, נגד שעשו אדם בני על ומקפיד מתכעס

כלום' אין - שלום אין 'אם כן בחוקותיאין (ספרא

הנרותא) כל שהיו המנורה, במעשה שהיה וזה .

לזה, זה עצמם ומבטלים האמצעי לנר כפופים

ללא מאליה לעלות השלהבת יכולה זה ובאופן

מניעות.

קה שלהבת אש רשפי
שאז מצוה בבר מתחיל ההתלהבות אש ותחילת

הקדושה אש ידי ועל הנער, בקרב הטוב היצר נכנס

כמאמר בדורינו, והולך המתגבר הטומאה אש דוחה

יח)הכתוב א, יוסף(עובדיה ובית אש, יעקב בית והיה

יהיה ולא ואכלום בהם ודלקו לקש, עשו ובית להבה,

יוסף 'בית ידי על כי דיבר, ה' כי עשו לבית שריד

'בית יהפוך השי"ת, עבודת וחמימות באש להבה'

קול "הקול כאשר כי בימינו, במהרה לקש' עשיו

ידי "אין אזי כוחו, בכל והתלהבות חיות עם יעקב"

ומחבלי המשחיתים הכלים כל אלו שולטות" עשו

ומחוץ. מבית כרמים

מויזניצא ישראל האהבת הרה"ק על ומסופר

קרירות שמרגיש לו ואמר יהודי אליו שנכנס זי"ע

עובדי יהודים שם ואין בכפר דר והוא מאחר גדולה,

לו ואמר ב"ה. הבורא בעבודת לבו את שיחממו ה'

היהודי לו אמר חמימות, עצמו הוא שיעשה הרבי

בכך, ומה הרבי, לו אמר זו, במדריגה אוחז שאינו

אביהם כיצד רואים הילדים אבל כן, התחלתי אני גם

אביהם. כמו כן גם ועושים הבורא בעבודת מתלהבת

שנאמר ואביהוא נדב לענין הסמיכות פירש ובזה

ד)בהם ג, ה'',(במדבר לפני זרה אש 'בהקריבם

היה שלא כיון כי להם', היו לא 'ובנים בתריה וכתיב

זרה' 'אש בגדר הוא ההתלהבות כן אם בנים, להם

לו יש אם אבל באמת, זו בדרגה אוחז אינו באם

זו, בדרגה אוחז שאינו אע"פ להתלהב מותר בנים

אבל אלקינו' לה' 'הנסתרות צדיקים שאמרו וכדרך

להעלים צריך אין הבנים שלגבי ולבנינו' לנו 'הנגלות

שהבנים בכדי בגלוי, לעשותם צריך אלא מעשיו את

בקרבם ויחקק בהתלהבות למצוה ניגשים כיצד יראו

עולם. למזכרת

בם "ודברת הסמיכה שהתורה מהחת"ס ומובא

עיקר כי לבניך", "ושננתם ליד בביתך" בשבתך

יושב האב ואם האב, בהנהגת תלוי חינוך מצות

האב אין אם אך ללמוד. שצריך בנו רואה ולומד,

כי מוסר, תוכחת שום יועיל לא בתורה, והוגה יושב

האב. במעשה הוא החינוך עיקר

לה' נאמנים בנים לגדל שנזכה יעזור השי"ת

נתבייש לא צדקינו משיח יבוא וכאשר ולתורתו,

כדכתיב דורותינו, את לו יב)להראות עו, (תהלים

המשיח, למלך שי יביאו שישראל למורא' שי 'יובילו

עמלינו את אליו להגיש היא ביותר הגדולה והמתנה

כאשר גם וטהרה בקדושה שנתגדלו הבנים אלו

לשעה, משעה גוברים והנסיונות ארץ יכסה החושך

העתידה הנבואה בנו יתקיים ב)ובמהרה יג, (זכריה

בב"א. הארץ' מן אעביר הטמאה רוח 'ואת
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