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פת עכו"ם
האיסור:

אָ ְסרּו ֲחכ ִָמים ֶלאֱכֹ ל פַּת שֶ אַּ פָאֹו עַּּכּו"ם ִמּׁשּום חַּ ְתנּות.
עֹורה,
לאֹ אָ ְסרּו ֲח ַּז"ל אֶ לָא פַּת ְמחַּ מֶ שֶ ת ִמינֵי דָ גָן שֶ הֵ םִ :חטָ הְ ,ש ָ
ּכּוס ִמיןִ ,שּבֹולֶת שּועָל ,וְ ִשפֹון.
ְ

טעם האיסור:

יִסעַּד" שֶ לֶחֶ ם ְמהַּ ּוֶה ּבָ ִסיס ְמזֹונֹו שֶ ל
ּכָתּוב ּבִ ְתהִ לִ ים "וְ לֶחֶ ם לְ בַּ ב אֱנֹוש ְ
ּגֹור ִמים לְ הִ ְתקָ ְרבּות ְּבנֵי אָ דָ ם זֶה לְ זֶה.
הָ אָ דָ ם עַּל ּכֵן הִ ּנֹו ּבְ הֶ כְ ֵרחַּ אֶ חָ ד ִמן הַּ ְ
לְ פִ י ָכך אָ ְסרּו ֲחכ ִָמים ֶלאֱכֹ ל ַּפת נָכְ ִרים ּכְ דֵ י שֶ לאֹ נִ ְתחַּ ּבֵ ר לָהֶ ם וְ נָבֹוא לְ הִ ְתחַּ תֵ ן
עמהם אֶ לָא נִ בְ דַּ ל מֵ הֶ ם ּבַּ תַּ כְ לִ ית הַּ הֶ בְ דֵ לַּ .ואֲפִ לּו נָכְ ִרי שֶ אֵ ין לֹו ּבָ נִ ים אֹו ּבָ נֹות וְ לאֹ שַּ ָיך לְ ִה ְתחַּ תֵ ן עִ מֹו ִמּכָל מָ קֹום פִ תּוֹ
ֲסּורה ּכִ י לאֹ חָ לְ קּו ּבְ ָכך.
א ָ

:עכו"ם Definition of
אַּ ף שֶ ּבַּ לָשֹון הַּ ְמדֻּבֶ ֶרת נִקְ ָרא ִאּסּור זֶה פַּת "עַּּכּו"ם" שֶ פֵרּושֹו "עֹובֵ ד ּכֹוכָבִ ים ּומַּ זָלֹות"ִ ,מּכָל מָ קֹום ּגַּם פִ תֹו שֶ ל
ֲסּורה ִמ ִדין פַּת עַּּכּו"ם .וְ ָלכֵן ּבְ כָל מָ קֹום שֶ ּנִ ְמצָ א ְּב ִדינִ ים אֵ לּו לָשֹון "עַּּכּו"ם" הַּ ַּּכ ָּונָה
ּגֹוי שֶ אֵ ינֹו עֹובֵ ד עֲבֹודָ ה ז ָָרה א ָ
ל ְַּּסתָ ם ּגֹוי.

?Is one permitted to eat bread made by a Jew that does not keep Shabbos
מּומָ ר לְ הַּ כְ עִ יס ,אַּ פִ י' לַּדָ בָ ר אֶ חָ ד ,אֹו שֶ הּוא מּומָ ר ַּלעֲבֹודַּ ת ּכֹוכָבִ ים אֹו לְ חַּ לֵל שַּ ּבָ ת ְבפ ְַּרהֶ ִסיָאִ ...דינֹו ּכְ עֹובֵ ד
ּכֹוכָבִ יםִ .מּכָל מָ קֹום ּכ ְָתבּו הָ אַּ חֲרֹונִ ים ,שֶ פַּת שֶ ל מּומָ ר שָ ִריְ ,ד ִמשּום חַּ ְתנּות לֵיכָא דאע"פ שֶ חָ טָ א יִ ְש ָראֵ ל הּואּ ,ומֻתָ ר
לִ ישָ א ּבִ תֹו.
?1. What is the reason for the G’zeira of Pas Akum
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
?2. What is the din if you are Mechalel Shabbos in public
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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הגדרת פת:

ּכָל שֶ ְמבָ ְרכִ ים ָעלֶיהָ ּבִ ְרּכַּת "הַּ מֹוצִ יא" ּבְ אֵ יזֶה אֹ פֶן נִקְ ָרא פַּת.

לְ פִ י ָכך ָּכל ִמינֵי עּוגֹות שֶ ִאם קֹובֵ ַּע ְסעּודָ תֹו ֲעלֵיהֶ ן הָ יָה ְמבָ ֵרך ֲעלֵיהֶ ן "הַּ מֹוצִ יא" ,נ ְֶחשָ בֹות פַּת וְ נִ כְ לָלִ ין ּבְ ִאּסּור פַּת
עַּּכּו"ם( .אַּ ף שֶ עִ ּסָ תָ ן ְמעֹ ֶרבֶ ת ּבִ ְדבַּ שֻ ,סּכָר וְ תַּ בְ לִ ין ,שֶ ּבִ ְרכָתָ ן הּוא " ְמזֹונֹות"ִ ,אם לאֹ קָ בַּ ע ְסעּודָ תֹו ָעלֶיהָ ).

פת פלטר:

ִאּסּור פַּת עַּּכּו"ם לאֹ נִ ְתפַּּׁשֵ ט ּבְ כָל יִ ְש ָראֵ ל
ּבְ שָ עָה שֶ ָּגזְרּו ָעלֶיהָ ּבִ ימֵ י הַּ ְתנ ִָאים .וְ עֹוד שֶ הִ יא
ּגְ ז ֵָרה שֶ אֵ ין רֹ ב הַּ צִ ּבּור יְ כֹולִ ים ַּלעֲמֹ ד ּבָ ּה ּכִ י לֶחֶ ם
הּוא "חַּ יֵי ֶנפֶש" וְ יֵש ְמקֹומֹות שֶ אֵ ין נ ְַּחתֹ ם יִ ְש ָראֵ ל
יסּורה ֶלאֱכֹ ל
מָ צּוי שָ ם .לְ פִ י ָכך ָנהֲגּו לְ הָ קֵ ל בְ ִא ָ
"פַּת פַּלְ טֵ ר" (נ ְַּחתֹום הָ אֹופֶ ה לְ מָ כֹור ּבְ שּוק)
נָכְ ִריִ ,אם אֵ ין "פַּת יִ ְש ָראֵ ל" ְמצּויָה.
עֹוד טַּ עַּםּ ,כִ י אֵ ין ַּלחֲשֹ ש ּכָל ָּכך בְ הִ ְתחַּ ְתנּות
אֶ לָא ּבַּ פַּת שֶ ל ּבַּ עַּל הַּ ּבַּ יִ ת אֲ בָ ל הַּ ּנ ְַּחתֹום עֹוסֵ ק
ּגֹורמֶ ת לְ הִ ְתקָ ְרבּות ּכָל
ּבְ אָ מָ נּותֹו וְ אֵ ין אֲכִ ילַּת פִ תּו ֶ
ָּכךָּ .כל זֶה ַּרק ִאם ּבָ רּור שֶ אֵ ין ּבָ ּה תַּ עֲרֹ בֶ ת דָ בָ ר
אָ סּור.
אַּ ף שֶ ּבָ רֹ ב הַּ ְמקֹומֹות בְ אַּ ְשכְ נַּז ָנהֲגּו לְ הַּ ִתיר פַּת פַּלְ טֵ ר ִמּכָל מָ קֹום ּבְ הַּ ְרּבֵ ה ְמקֹומֹות ַּנהֲגּו לְ הַּ ְח ִמיר שֶ לאֹ ֶלאֱכֹ ל
אֲפִ לּו פַּת פַּלְ טֵ ר נָכְ ִריּ .גַּם חַּ כְ מֵ י הַּ קַּ ּבָ לָה הִ זְהִ ירּו שֶ ִמ ִמדַּ ת הַּ ח ֲִסידּות אֵ ין ֶלאֱכֹ ל פַּת פַּלְ טֵ ר ,וְ כֵן יֵש ַּרּבִ ים הַּ יֹום שֶ ִמנְ הָ ָגם
לְ הַּ ְח ִמיר שֶ לאֹ ֶלאֱכֹ ל פַּת פַּלְ טֵ רִ .מּכָל מָ קֹום עַּל פִ י ִדין מֻתֶ ֶרת הִ יא לְ ִמי שֶ אֵ ין ִמנְ הָ ג ְמקֹומֹו לְ הַּ ְח ִמיר.

?3. Is there a problem of Pas Akum with Pesach cookies
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?4. Is there a problem of Pas Akum with deep fried doughnuts
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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The Baking:
פַּת עַּּכּו"ם לאֹ נֶאֶ ְס ָרה אֶ לָא ִאם ּכֵן עָשָ ה הַּ ּנָכְ ִרי אֶ ת ּכָל מַּ עֲשֶ ה אַּ פִ ייַּת הַּ פַּת ,אֲבָ ל ִאם יִ ְש ָראֵ ל עָשָ ה אֶ חָ ד ְמ ְּׁשלשֶ ת
חֶ לְ קֵ י הָ אֲפִ יָה ,הַּ יְנּו שֶ יִ ְש ָראֵ ל:
א .הִ בְ עִ יר אֶ ת הַּ תַּ ּנּור ,אֹו
ב .שָ ם אֶ ת הַּ לֶחֶ ם ּבְ תַּ ּנּור ,אֹו
ג .חָ יְ תָ ה אֶ ת הַּ ּגֶחָ לִ ים,
ל ֹא נ ְֶחשֶ בֶ ת הַּ פַּת ּכְ פַּת עַּּכּו"ם אֶ לָא ּכְ פַּת יִ ְש ָראֵ ל .
הֵ קֵ לּו עֹוד ּבְ פַּת עַּּכּו"ם ,שֶ ֲאפִ לּו לאֹ עָשָ ה יִ ְש ָראֵ ל אֶ חָ ד מֵ אֵ לּו
אֶ לָא הִ ְשלִ יך ֶּגזֶר עֵץ ּכֹ ל שֶ הּוא לְ תֹוך הַּ תַּ ּנּור אֹו שֶ ָּנפַּח ּבְ אֵ שֲ ,אזַּי
הִ כְ ִשיר אֶ ת הַּ פַּת הַּ ֶּנ ֱאפֵית ּבָ ּה וְ נ ְֶחשֶ בֶ ת ּכְ פַּת יִ ְש ָראֵ ל ,שֶ ּכָל הֹוסָ ַּפת
ּומקָ ֶרבֶ ת אֶ ת ּגְ מַּ ר
מֹוסיפָה ְמעַּט ּבַּ ח ֲִמימּות הָ אֵ ש ְ
עֵץ אֹו נְ פִ יחַּ ת אֲוִ יר ִ
הָ אֲפִ יָה.
יֵש ִמי שֶ ּכָתַּ ב שֶ זֹו הִ יא קּולָא שֶ אֵ ין לְ הִ ְסתַּ מֵ ך ָעלֶיהָ אֶ לָא ּבִ ְשעַּת
הַּ ְדחַּ ק ,אֲבָ ל לְ כ ְַּת ִחלָה צָ ִריך שֶ יִ ְש ָראֵ ל יַּבְ עִ יר אֶ ת הָ אֵ ש אֹו י ִָשים
אֶ ת הַּ לֶחֶ ם ּבַּ תַּ ּנּור אֹו י ְַּחתֶ ה ּבַּ ּגֶחָ לִ ים .וְ ִאם לאֹ עָשָ ה ּכֵן נ ְֶחשֶ בֶ ת ּכְ פַּת
עַּּכּו"ם.

?When a Jew added fuel, for how long is it considered Pas Yisroel
תַּ ּנּור ּבְ מַּ אֲפִ יָה שֶ ל גֹויִ ם הַּ מּוסָ ק ע"י עֵצִ ים ,וְ הִ ְשלִ יך יִ ְש ָראֵ ל קֵ יסָ ם לְ תַּ ּנּורּ ,כָל מַּ ה שֶ יאֹ פּו לְ אַּ חֵ ר ִמּכֵן ּבְ אֹותֹו יֹום
ּבְ תַּ ּנּור ,מֻתָ ר .אע"פ שֶ הּוסַּ ק הַּ תַּ ּנּור עֹוד הַּ ַּפעַּםּ ,בַּ ְתנַּאי שֶ ּנִ ְשאֲרּו ּגֶחָ לִ ים ּבֹועֲרֹות ִמן הַּ הֶ יסֵ ק הָ ִראשֹון.

?5. What are 3 ways of a Jew’s involvement, to make bread Pas Yisroel
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?6. Is it ok for a Jew to just watch the non-Jew make the food
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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?If the oven was turned off, but is still hot, can a non-Jew turn the oven on again
הּודי לְ הַּ ְדלִ יק ּבְ עַּצְ מֹו אֶ ת הַּ תַּ ּנּור
נּורים הַּ ְמצּויִ ים ,הַּ פֹועֲיִ לם ַּע"י ּגּופֵי ִחימּום חַּ ְשמַּ לִ ייִ ם אֹו ְּבגַּז ,צָ ִריך יְ ִ
ּכְ יֹום ּבַּ תַּ ִ
ּבְ כָל ַּפעַּם מֵ חָ דָ ש ,אֲפִ לּו הַּ תַּ ּנּור עֲדַּ יִ ן חַּ ם.

?Until what stage of baking does involvement of a Jew help
ּכְ דֶ ֶרך שֶ הִ ְשתַּ ְתפּות יִ ְש ָראֵ ל ּבָ אֲפִ יָה מֹועִ ילָה לְ הַּ כְ ִשיר אֶ ת הַּ פַּת ּבִ ְת ִחלַּת הָ אֲפִ יָה אֹו בְ אֶ ְמצָ עָה ּכֵן הִ יא מֹועִ ילָה
ּבְ סֹופָּה.

May one buy dough or semi baked dough made by a
?non-Jew
ִאם אָ פָה נָכְ ִרי ַּפת ּבְ לאֹ הִ ְשתַּ ְתפּות יִ ְש ָראֵ ל ,אֲפִ לּו נִ גְ ְמ ָרה אַּ פִ יָתָ ה ְּוראּויָה
ּכְ בָ ר ַּלאֲכִ ילָהִ ,מּכָל מָ קֹום ִאם מַּ ְשּבִ יחָ ה הַּ פַּת ּבָ אֲפִ יָה נֹוסֶ פֶת יָכֹול יִ ְש ָראֵ ל
לְ הַּ כְ ִש ָירה עַּל יְדֵ י חַּ ִתיַּית הַּ ּגֶחָ לִ ים.

Bread Crumbs and Matzah Meal:
?Does the second baking by a Jew make it Pas yisroel
ִאם ּכְ בָ ר נֶאֶ פְ תָ ה הַּ פַּת לְ ג ְַּמ ֵרי וְ אֵ ינָּה ִמ ְשתַּ ּבַּ חַּ ת ּבָ אֲפִ יָה נֹוסֶ ֶפתּ ,כְ בָ ר נֶאֶ ְס ָרה ִמ ִדין פַּת עַּּכּו"ם
וְ ִאי אֶ פְ שָ ר לְ הַּ ִת ָירה עֹוד.

?Does the fact that it is only small pieces i.e. crumbs, make it Mutar
תֹורת פַּ ת עַּל יְדֵ י שֶ פִ ְיר ָרה אֹו פִ ְתתָ ה ּובִ ְּׁשלָה ,אֵ ינָּה חֹוז ֶֶרת לְ הֶ תֵ ָירה ּכִ י ִמּכֵיוָן שֶ חָ ל ָעלֶיהָ
אֲפִ לּו ִאם ּבָ טַּ ל ִממֶ ּנָה ַּ
סּורה עַּל יְדֵ י ּבִ ּׁשּול.
פַּת עַּּכּו"ם לאֹ נִ פְ קַּ ע ִא ָ
?7. can a yid light the pilot light in the morning and the entire day the Bread will be pas yisroel
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?8. if the bread was fully baked by a non-Jew, can a Jew bake it again to be considered pas yisroel
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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If the breadcrumbs were mixed in food, for example: Fish or Schnitzel:
הֹואיל וְ הִ קִ ילּו ּבְ ִאּסּור פַּת עַּּכּו"םִ ,אם נִ ְתע ְַּרבָ ה פַּת עַּּכּו"ם ּבְ מַּ ֲאכָל אַּ חֵ ר ּבָ ְטלָה ּבָ רֹ ב ּבֵ ין ִאם נִ ְתע ְַּרבָ ה ּבְ ִמינָּה
ִ
(הַּ יינּו ִמין פַּת הַּ דֹומֶ ה לָּה) ּוּבֵ ין ּבְ שֶ אֵ ינָה ִמיּנָה (הַּ יינּו ִמין פַּת שֶ אֵ ינָּה דֹומָ ה לָּה)ּ ,בֵ ין ּבְ לַּח ּוּבֵ ין ּבְ יָבֵ שַּ ,ואֲפִ לּו הִ יא
פַּת חֲשּובָ ה .אַּ ף עַּל פִ י שֶ ּבַּ ְּׁשאָ ר ִאיסּו ֵרי ְד ַּרּבָ נָן צָ ִריך פִ י ִש ִשים לְ בַּ ְטלֹוּ ,בְ פַּת ּובִ ּׁשּול עַּּכּו"ם הֵ קֵ לּו ,שֶ ּבָ טֵ ל ּבָ רֹ בּ .כָל
ֲסּורים.
ֵרּורים קְ טַּ ּנִ ים ,א ִ
זֶה ֶנאֱמַּ ר ִאם אֵ ין הַּ פַּת נִ ּכ ֶֶרת ,אֲבָ ל ִאם הַּ ח ֲִתיכֹות נִ ּכָרֹות אַּ ף שֶ נִ ְתפ ְַּררּו לְ פ ִ

?May one use a pan that had Pas Akum baked in it
אֵ ין ִאסּור פַּת עַּּכּו"ם אֶ לָא ּבְ פַּ ת ּבְ עַּיִ ן אֲבָ ל אֵ ין צְ ִריכִ ים לְ הַּ ְח ִמיר ּבְ טַּ ַּעם פַּת הַּ נִבְ לַּע ּבַּ ּכְ לִ י .לְ פִ י ָכך ֻמתָ ר ֶלאֱכֹ ל ִמּכְ לִ י
שֶ ּבִ ְשלּו ּבֹו פַּת עַּּכּו"ם.

9a. Write your own question based on the Halachos of Pas Akum that you learned:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
?_______________________________________________________________________________

9b. Write the answer to your above question:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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בישול עכו"ם
האיסור:

ּכְ דֶ ֶרך שֶ אָ ְסרּו ֲחכ ִָמים פַּת עַּּכּו"םּ ,כֵן אָ ְסרּו ּגַּם ִּבּׁשּול עַּּכּו"םָ ,לכֵן ּכָל מַּ ה שֶ ּבִ ּׁשֵ ל הַּ ּנָכְ ִרי אָ סּור שֶ יאֹ כְ לֶנּו
יִ ְש ָראֵ ל.

טעם האיסור:

ִירה ִמּׁשּום חַּ ְתנּות ,שֶ מָ א ַּיז ְִמינּו הַּ ּנָכְ ִרי ֶלאֱכֹ ל עִ מֹו ּבְ בֵ יתֹו ּובָ א לְ הִ ְתחַּ תֵ ן עִ מֹוָּ ,כך
ִאּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם ּגַּם הּוא ּגְ ז ָ
פֹוסקִ ים .יֵש אָ ְמנָם הַּ ּסֹובְ ִרים ּכִ י אָ ְסרּו ּבִ ּׁשּול עַּ ּכּו"ם מֵ חֲשָ ש שֶ מָ א ַּיאֲכִ ילֶּנּו הַּ ּנָכְ ִרי דָ בָ ר אָ סּור.
ֵפ ְרשּו רֹ ב הַּ ְ

הֶ ְח ִמירּו ּבְ ִאּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם יֹותֵ ר ִממַּ ה שֶ הֶ ְח ִמירּו ּבְ ִאּסּור פַּת עַּּכּו"םּ ,כִ י:
אּ .גְ ז ֵָרה זֹו שֶ ל ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם נִ ְתקַּ ּבְ לָה ּבְ כָל יִ ְש ָראֵ ל.
ב .אֵ ין ּבְ תַּ בְ ִשיל "חַּ יַּי ֶנפֶש" ּכְ מֹו שֶ יֵש ּבְ פַּת.
לְ פִ י ָכך ֲאפִ לּו נָכְ ִרי שֶ הּוא "פַּלְ טֵ ר" ,שֶ ּבִ ּׁשֵ ל ּבְ ַּכ ָּונָה לְ מָ כְ רֹו ַּלאֲחֵ ִריםִ ,מּכָל מָ קֹום
תַּ בְ ִשילֹו אָ סּור.

תנאים בבישול עכו"ם

שֵ נִ י ְתנ ִָאים הִ ְתנּו ֲח ַּז"ל ּבְ ִאּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם:
א .שֶ יְ הֵ א הַּ מַּ ֲאכָל דָ בָ ר הַּ צָ ִריך ּבִ ּׁשּול ,שֶ אֵ ינֹו ָראּוי לְ הֵ אָ כֵל חַּ י .שֶ ִאם ָראּוי הּוא לִ הְ יֹות נֶאֱ כָל ּבְ עֹודֹו חַּ י אֵ ין שּום
ח ֲִשיבּות לְ זֶה שֶ ּבִ ְשלֹו הַּ ּנָכְ ִרי וְ נ ְֶחּׁשַּ ב ּכְ ִאלּו לאֹ עָ שָ ה הַּ ּנָכְ ִרי ּכְ לּום.
ב .שֶ יְ הֵ א הַּ מַּ ֲאכָל "דָ בָ ר הָ עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים" (הַּ יְ ינּו שָ ִרים ַּו ֲאנ ִָשים חֲשּובִ ים) ,דָ בָ ר שֶ אֵ ינֹו חָ שּוב ּכָל ָּכך
אֵ ין דֶ ֶרך הָ אָ דָ ם לְ הַּ ז ְִמין אֶ ת חֲבֵ רֹו אֶ צְ לֹו לְ אָ כְ לֹו וְ לאֹ יָבֹואּו לִ ידֵ י הִ ְתחַּ ְתנּות (וְ לַּטַּ עַּם הַּ ּׁשֵ נִ י יֵש לְ פ ֵָרש שֶ ִמּכֵיוָן שֶ אֵ ין
הַּ דֶ ֶרך לְ הַּ ז ְִמין ָעלָיו לאֹ יָבֹוא לְ הַּ אֲכִ ילֹו דָ בָ ר אָ סּור).
ְ
נִמצָ א ,שֶ לאֹ ָּגזְרּו ִאּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם אֶ לָא ּבַּ דָ בָ ר שֶ אֵ ינֹו נֶאֱ כָל חַּ י ,וְ גַּם עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.
?1. Why is Bishul Akum stricter than Pas Akum
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
?2. Does the fact that it was made in a factory help
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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א .עולה על שלחן מלכים
Rice:
?עולה על שלחן מלכים Is cooked rice
א( .רמ"א) פַּת שֶ ל קִ טְ ִניֹות וְ שֶ ל אֹ ֶרז וְ דֹ חַּ ן אֵ ינֹו בִ כְ ַּלל פַּת ְסתַּ ם שֶ אָ ְסרּו ,וְ ַּגם אֵ ינֹו אָ סּור
ִמּׁשּום ּבִ ּׁשּולִ י עֹובְ דֵ י ּכֹוכָבִ ים ִאם אֵ ינֹו עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.
אֹורז וְ דֹ חַּ ן אֵ ינֹו עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ יםַּ ,רק ּבַּ תַּ בְ ִשיל שֶ ל
ב( .ב"ח) אֵ ין סָ פֵק ְדפַּת קִ טְ נִיֹות וְ ֵ
אֹ ֶרז אֶ פְ שָ ר שֶ עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.
ּובְ יָמֵ ינּו מ ְֻסּכָם ,שֶ תַּ בְ ִשיל שֶ ל אֹ ֶרז עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.

Potato Chips:
?עולה על שולחן מלכים Are potatoes
(ערוך השולחן) " ַּרק דַּ ַּלת הָ עָם אֹוכְ לִ ים אֹותָ ם ִמפְ ֵני עַּנִ יּותָ ם ...וְ עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים לאֹ ַּיעֲלּו ,וְ זֶה מַּ ֲאכָל פָשּוט
ְמאֹ ד" .אֲבָ ל הַּ חָ כְ מַּ ת אָ דָ ם חֹולֵק עַּל זֶהּ .כ ְָתבּו הָ אַּ חֲרֹונִ ים שֶ הַּ יֹום תַּ פּוחַּ אֲדָ מָ ה עֹולָה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.

?What about potato chips
אֹומ ִרים שֶ הַּ יֹום  Potato Chipsאֵ ינָם עֹולִ ים עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים .אֲבָ ל יֵש
יֵש ְ
חֹולְ קִ ים עַּל זֶה.

 based on the original food, orעולה על שולחן מלכים Do we define
?according to the final product
הָ עָרּוך הַּ ּׁשֻ לְ חָ ן ּכֹותֵ ב שֶ ּבְ בִ ּׁשּול עַּּכּו"ם לאֹ הֹולְ כִ ים לְ פִ י ִמין הַּ מַּ ֲאכָל אֶ לָא לְ פִ י אֵ יך
שֶ הֵ כִ ינּו אֶ ת הַּ מַּ ֲאכָלּ .ומֵ בִ יא ראי' ִמפַּת אֹ ֶרז ,שֶ תַּ ְב ִשיל שֶ ל אֹ ֶרז עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.
ואעפ"כ הרמ"א ּכֹותֵ ב שֶ ּׁשַּ ָיך שֶ פַּת אֹ ֶרז אֵ ינֹו עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים .אֲבָ ל יֵש חֹולְ קִ ים עַּל
זֶה.
סֹומכִ ים עַּל הָ עָרּוך הַּ ּׁשֻ לְ חָ ן ,אֲבָ ל יֵש לְ הַּ ְח ִמיר בּ Potato Chipsבִ פְ ָרט שֶ יֵש
לְ ִדינָא ְ
אֹומ ִרים שּ Potato Chipsכְ מֹו שֶ הֵ ם ,עֹולִ ים עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים.
ְ

3a. Write your own question based on the Halachos of Bishul Akum that you learned:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ב .נאכל כמות שהוא חי
Then and now:
Once upon a time Carrots were never eaten raw.
"דָ בָ ר הַּ ֶּנ ֱאכָל ּכְ מֹו שֶ הּוא חַּ י" שֶ הִ ִתירּו ֲחכ ִָמים אַּ ף שֶ ּבִ ְשלֹו נָכְ ִרי ,תָ לּוי ְּב ִמנְ הָ ג
פֹוסקִ ים שֶ ֶגזֶר אֵ ינֹו ֶנ ֱאכָל ּכְ מֹות שֶ הּוא חַּ י ,אֲבָ ל
אֲכִ ילַּת ּבְ נֵי אָ דָ ם .וְ ָלכֵן אַּ ף שֶ ּכ ְָתבּו הַּ ְ
זֶה הָ יָה ַּרק ּבִ זְמַּ ּנָם אֲבָ ל ּבִ זְמַּ ּנֵינּו ּבְ וַּדַּ אי ֶנ ֱאכָלִ ים חַּ יִ ין ,וְ אֵ ין ּבָ הֶ ם ִמּׁשּום ּבִ שּולֵי ּגֹויִ ים.

Me and you:

?דבר הנאכל כמות שהוא חי Does the fact that some people eat raw Eggs, categorize Eggs as

ִאם רֹ ב ּבְ נֵי אָ דָ ם אֹוכְ לִ ים אֹותֹו ַּרק ְמבֻּׁשָ ל ,אַּ ף שֶ הַּ י ִָחיד אֹוכְ לֹו חַּ יּ ,בָ ְטלָה דַּ עְ תֹו ,וְ גַּם לֹו אָ סּור הַּ מַּ ֲאכָל ִאם ּבִ ְשלֹו
נָכְ ִרי .וְ כֵן יִ הְ יֶה הַּ הֵ ֶפך ַּּכאֲשֶ ר רֹ ב ּבְ נִ י אָ דָ ם אֹוכְ לִ ים אֹותֹו חַּ י וְ הַּ י ִָחיד אֵ ינֹו אֹוכְ לֹו אֶ לָא ְמבֻּׁשָ לּ ,בָ ְטלָה דַּ עְ תֹוּ ,ומֻתָ ר
הַּ תַּ בְ ִשיל ּגַּם לֹו.

Here and there:

 inדבר הנאכל כמות שהוא חי Does the fact that in Russia people ate raw Beetroot, consider it
?America

ַּּכאֲשֶ ר ּבִ ְמ ִדינָה אַּ חַּ ת אֹוכְ לִ ים מַּ ֲאכָל ְמ ֻסיָם חַּ יּ ,ובַּ ְמ ִדינָה אַּ חֶ ֶרת אֵ ין אֹוכְ לִ ים אֹותֹו חַּ י ,הֹולְ כִ ים אַּ חֵ ר ִמנְ הָ ג אֹותָ ּה
ְמ ִדינָה שֶ הּוא שָ ם.

Not eaten raw by itself:

?דבר הנאכל כמות שהוא חי Does the fact that Fish is eaten raw with Sushi make Fish

מַּ ֲאכָל אֵ ינֹו נ ְֶחשָ ב דָ בָ ר הַּ ֶּנ ֱאכָל ּכְ מֹות שֶ הּוא חַּ י אֶ לָא ִאם ּכֵן אֹוכְ לִ ים אֹותֹו לְ בַּ ד
חַּ י ,אֲבָ ל ִאם אֹוכְ לִ ים אֹותֹו חַּ י ַּרק עִ ם ְטפֵילָה אֵ ינֹו נ ְֶחשָ ב דָ בָ ר הַּ ֶּנ ֱאכָל ּכְ מֹות שֶ הּוא.

3b. Write the answer to your above question:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
?4. in theory why would carrots in China require Bishul Yisroel, but not carrots in Africa
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Unhealthy to eat it raw:

דבר הנאכל It is unhealthy to drink Milk that has not been boiled. Does that consider it
?כמות שהוא חי
שֹותים חָ לָב חַּ י ִמפְ נֵי שֶ זֶה אֵ ינֹו ּבָ ִריא ,יֵש לְ הַּ ְח ִמיר לְ כ ְַּת ִחלָה שֶ חָ לָב נ ְֶחשָ ב מַּ ֲאכָל
ִ
ּבִ גְ לַּל שֶ רֹ ב בנ"א הַּ יֹום לאֹ
שֶ אֵ ינֹו ֶנ ֱאכָל ּכְ מֹות שֶ הּוא חַּ י .וְ ִאם ּבִ ְשלֹו ּגֹוי ,אָ סּור ִמּׁשּום ּבִ ּׁשּולֵי עַּּכּו"ם.

Mixed with other foods:
ֵירב מָ זֹון הַּ ֶּנ ֱאכָל חַּ י ּבַּ מַּ ֲאכָל הַּ צָ ִריך ּבִ ּׁשּול ,הֹולְ כִ ים אַּ חֵ ר רֹ ב הַּ מַּ ֲאכָלָ ,לכֵן ִאם הָ רֹ ב הּוא ִמ ִמין הַּ ֶּנ ֱאכָל חַּ י
ִאם ע ַּ
ּוּבִ ְשלֹו הַּ ּנָכְ ִרי ,הַּ ּכֹ ל מֻתָ ר .עֹוד הֵ קֵ לּו ְּב ִא ּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם שֶ אֲפִ לּו ִאם ְשנֵי הַּ ִמינִ ים שָ וִ ים ּבְ כַּמּותָ ם ,מֻתָ ר לְ אָ כְ לָם.
אָ ְמנָם ִדינִ ים אֵ לּו נֶאֶ ְמרּו ּבַּ ְתנַּאי שֶ אֵ ין הַּ מַּ ֲאכָל אָ סּור נִ בְ דָ ל וְ נִ ּכָר ּכְ שֶ לְ עַּצְ מֹו.

:בישול עכו"ם  that were used withכלים What is the din of
ִאם ּבִ יּׁשֵ ל נָכְ ִרי מַּ ֲאכָל אֲשֶ ר שַּ ָייך לִ כְ לָל ִאיּסּור ּבִ יּׁשּול עַּּכּו"ם יֵש ּבְ זֶה ְשתֵ י ִשיטֹות:
א .שֶ ֶּנאֱסָ ר ּגַּם הַּ ּכְ לִ י שֶ ּבֹו נִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל ( ִאם לאֹ שֶ יֵש ּבִ כְ לִ י רֹוב מַּ ֲאכָל אֲשֶ ר
אֵ ין שַּ ָיך ּבֹו ּבִ יּׁשּול עַּּכּו"ם ּכְ פִ י שֶ ּנִ ְתּבָ אֵ ר לְ עֵיל) ,שֶ ה ֲֵרי נִבְ לַּע ּבִ כְ לִ י טַּ עַּם
דָ בָ ר אָ סּורֲ .הגַּם שֶ לאֹ אָ ְסרּו ּבִ יּׁשּול עַּּכּו"ם אֶ לָא ִמּׁשּום ִה ְתחַּ ְתנּותּ ,ובְ וַּדַּ אי
אֵ ין ְחשַּ ש הִ ְתחַּ ְתנּות עַּל יְדֵ י טַּ עַּם מַּ ֲאכָל הַּ נִ בְ לַּע ּבִ כְ לִ יִ ,מּכָל מָ קֹום ּכִ יוָן
שֶ ֶּנאֱסַּ ר הַּ מַּ ֲאכָל עַּל יְדֵ י ּבִ יּׁשּול הַּ ּנָכְ ִרי ,שָ וֶוה ִדינֹו .לְ כָל הַּ מַּ אכָלֹות הָ אֲסּורֹות
וְ אֹוסֵ ר אֶ ת הַּ ּכֵלִ י.
אֹומ ִרים שֶ לאֹ ֶנאֱסָ ר הַּ ּכְ לִ יּ ,ולְ אַּ חֵ ר הַּ דָ חָ תֹו אֵ ין
ב .יֵש אָ ְמנָם הַּ חֹולְ קִ ים וְ ְ
צֹורך ּבְ שּום הֶ כְ שֵ רּ ,כִ י לאֹ שַּ יֵיך הִ ְתחַּ ְתנּות עַּל יְדֵ י טַּ עַּם וְ אֵ ינֹו ּבַּ ּכְ לָל ִאיּסּור
ֵ
ֲחכ ִָמים.
פֹוסקִ ים ִה ְסּכִ ימּו לְ הַּ ְח ִמיר ּכְ ִשיטָ ה הָ ִראשֹונָה שֶ צְ ִריכִ ים לְ הַּ כְ ִשיר אֶ ת הַּ ּכֵלִ ים עַּ "י הַּ גְ ָעלָה ,אֶ לָא שֶ הֵ קֵ לּו ּבְ הַּ כְ שָ ַּרת
הַּ ְ
תֹורהָ .לכֵן ֲהגַּם שֶ אֵ ין הֶ כְ שֵ ר לִ כְ לִ י חֶ ֶרס שֶ נִ ְתּבַּ ְשלּו ּבֹו ְשאָ ר מַּ אַּ כָלֹות אֲסּורֹות,
הַּ ּכְ לִ י ִמּכִ יוָן שֶ אֵ ין ִאיּסּור זֶה ּכָתּוב ּבַּ ָ
ִמּכָל מָ קֹום ּבָ ִאיּסּור ּבִ יּׁשּול עַּּכּו"ם דַּ י ִאם מַּ גְ עִ ילֹו שָ לש פְ ע ִָמיםּ .כְ מֹו כֵןּ ,כְ לִ י שֶ ִאי אֶ פְ שָ ר לְ הַּ כְ ִשירֹו מֵ חֲשָ ש שֶ יִ ּׁשָ בֵ ר
רֹות ִחים ,מּותָ ר לְ הִ ְשתַּ מֵ ש ּבֹו לְ אַּ חֵ ר מֵ עֵת ָלעֵת (ע ְֶש ִרים וְ אַּ ְרּבַּ ע שָ עֹות) ִמּבְ לִ י לְ הַּ כְ ִשירֹו.
ּבַּ מַּ יִ ם ְ
?5. In general, can you kasher earthenware pots
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?6. Do you need to kasher a plate that someone put Bishul Akum on
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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הבישול:
?What is considered cooking
Microwave:
לאֹ אָ ְסרּו ֲח ַּז"ל אֶ לָא ִאם ְמבַּ ּׁשֵ ל הַּ ּנָכְ ִרי ,שֶ ּבְ זֶה נִ כְ לַּל ּגַּם צְ לִ יָהִ ,טּגּון ַּואֲפִ יָה.
ּבִ ּׁשּול עַּל יְדֵ י ִמיקְ רֹוגַּל נ ְֶחשָ ב ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם( .אֲבָ ל ִאם זֶה ַּרק לְ חַּ מֵ ם אֶ ת הַּ מַּ ֲאכָל
אֵ ין ּבֹו ִמּׁשּום ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם).

Steamed food:

Sardines Process: Sardines are steam cooked then canned and then steamed again to
pasteurize.

ּבְ עִ נְ יָן קִ יטֹור וְ הֶ בֶ ל יֵש מַּ ֲחלֹוקֶ ת
אֹומ ִרים שֶ מַּ ֲאכָל אֲשֶ ר נִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל עַּל יְדֵ י קִ יטֹור וְ הֶ בֶ ל ,אֵ ין ּבֹו ִאסּור ִּבּׁשּול עַּּכּו"ם שֶ לאֹ נ ְֶחשָ ב הַּ קִ יטֹור
א .יֵש ְ
ּכְ אֵ ש הַּ ְמבַּ ּׁשֵ ל.
ב .וְ יֵש חֹולְ קִ ים עַּל זֶה.
ּנֹוטים לְ הָ קֵ ל ּכְ שֶ ַּּנעֲשָ ה ּבְ בֵ ית חֲרֹ שֶ ת וָלאֹ ְּבבַּ יִ ת פְ ָר ִטי.
ג .וְ יֵש שֶ ִ

Smoked food:

Salmon smoking process:

1. Cold smoked: Salmon is cured with spices and then is
placed in a Smoke box heated to a max of 80 Fahrenheit
(30c).
2. Hot smoked: salmon is cured and then placed in a hot
smoke box where the heat cooks the salmon and smokes
it.
3. Cured: salmon is cured in salt and spices; it is not smoked at all.
לאֹ אָ ְסרּו ֲח ַּז"ל אֶ לָא ִאם ְמבַּ ּׁשֵ ל הַּ ּנָכְ ִרי ,אֲבָ ל מַּ ה שֶ הּוכַּן לָאֲ כִ ילָה עַּל יְדֵ י הַּ ְמלִ יחָ ה ,עִ ּׁשּון ,אֹו ּכְ בִ ישָ ה אֵ ין ּבֹו
בּושים ּבַּ חֹ מֶ ץ אֹו ְמעּושָ נִ ים וְ כַּדֹומֶ הִ ( ,אם אֵ ין ּבָ הֶ ם ְחשַּ ש תַּ עֲרֹ בֶ ת ִאסּור) אֵ ין
ִאּסּור ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם .לְ פִ י ָכך דָ גִ ים ּכְ ִ
ּבָ הֶ ם ִאּסּור ִּבּׁשּול עַּּכּו"ם.

Airplane meals:
Food is reheated by a flight attendant in the plane’s oven:
ִאּסּור ּבִ יּׁשּולִ י גֹויִ ם אֵ ינֹו אֶ לָא ּבַּ מַּ ֲאכָל שֶ עֹוד לאֹ נִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל אֲ בָ ל מַּ ֲאכָל שֶ ּכְ בָ ר נִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל עַּל
יְדֵ י יִ ְש ָראֵ ל ,אֲפִ לּו לאֹ נִ תַּ ן לְ אֹוכְ לֹו ּכְ שֶ הּוא קַּ ר ,אֶ לָא ְמחּומָ ם ,אֵ ין בְ חִ ימּום עַּל יְדֵ י ּגֹוי ִאּסּור ּבִ ּׁשּול ּגֹוי.
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Pickled Herring:
 ּגַּם ּכָבּוש, ְדמָ לּוח אֵ ינֹו ּכְ רֹותֵ חַּ ּבִ גְ ז ֵָרה זֹו, ה ֲֵרי אֵ לּו מּותָ ִרין,דָ ג שֶ מָ לְ חֹו עֹובֵ ד ּכֹוכָבִ ים עַּד שֶ הִ כְ ִש ָירן ַּלאֲכִ ילָה
. דלא אָ ְסרּו אֶ לָא ּבִ ּׁשּול שֶ ל אֵ ש,אֵ ינֹו ּכִ ְמבֻּׁשָ ל

Dried Biltong: (South African delicacy).

Process: Meat is spiced then dried with no heat in a special
fan cupboard.
 אֲבָ ל יִ ּבּוש ּבַּ תַּ ּנּור ַּע"י. וַּדַּ אי מֻתָ ר,ּכָל שֶ הּוכַּן ַּע''י ּגֹוי ּבְ יִ יּבּוש ּבַּ חֹ ם הַּ ּׁשֶ מֶ ש
. אָ סּור,ּגֹוי

Pasta and Macaroni:
ּכּוסּכּוס וְ פ ְַּרפֶל הַּ ַּּנע ֲִשים ּבְ בֵ ית חֲרֹ שֶ ת אֵ ין ּבָ הֶ ם לאֹ ִאּסּור פַּת עַּּכּו"ם וָלאֹ ִאּסּור ּבִ ּׁשּול
ְ , מַּ קְ רֹונִ י,סּוגֵי פ ְַּסטָ ה
. וְ ִאם ּבְ שָ לָם יִ ְש ָראֵ ל מֻתָ ִרים,עַּּכּו"ם ּכִ יוָן שֶ אֵ ינָם ְראּויִ ם לָאֲ כִ ילָה ּבְ לִ י ּבִ ּׁשּול

Instant Soups:

Process: Noodles are cooked and then re-dried so that the
product can be easily rehydrated. However, they are not fit for a
king after they are cooked the first time.
 אֲבָ ל עִ ם,)(אם יֵש הַּ ְתנ ִָאים ְדלְ עִ יל
ִ ִאּסּור ּבִ ישּולֵי גֹויִ ם תָ לּוי ּבְ ִבּׁשּול הָ ִראשֹון
 ֲאזַּי אֲפִ לּו ִאם אַּ חֵ ר ּבִ יּׁשּול שֵ נִ י,אֵ ינֹו עֹולֶה ַּעל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים אַּ חֵ ר ּבִ יּׁשּול הָ ִראשֹון
. אֵ ינֹו צָ ִריְך ּבִ יּׁשּול יִ ְש ָראֵ ל,עֹולֶה עַּל שֻ לְ חָ ן ְמלָכִ ים

7. why would there be a problem a Bishul akum if a non-Jew cooked pasta in your house?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. if a non-Jew put filled up your tradition soup why would that not be a problem of Bishul akum?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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בישול ישראל:
?What must a Jew do to make it Bishul Yisroel
Putting the pot on the fire:
At the beginning of the cooking:
ל ֹא אָ ְסרּו ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם אֶ לָא ִאם ּכָל הַּ ּבִ ּׁשּול ַּנעֲשֶ ה עַּל יְדֵ י הַּ ּנָכְ ִרי וְ ל ֹא הָ יָה לְ יִ ְש ָראֵ ל חֵ לֶק ּבֹו .אֲבָ ל ִאם הַּ יִ ְש ָראֵ ל
הִ ּנִ יחַּ הַּ תַּ בְ ִשיל עַּל הָ אֵ ש (אע"פ שֶ הַּ ּנָכְ ִרי עָשָ ה אֶ ת ְשאַּ ר פְ עֻלֹות הַּ ּבִ ּׁשּול) ה ֲֵרי זֶה ּבִ ּׁשּול יִ ְש ָראֵ ל ּומֻתָ ר.

Towards the end of the cooking:
ִירה
הֹורידּו אֶ ת הַּ קְ דֵ ָרה ִמן הָ אֵ ש קֹ דֶ ם ּגְ מַּ ר הַּ ּבִ ּׁשּול ּולְ אַּ חֵ ר ִמּכֵן הֶ ְחז ָ
ִאם הִ ְשתַּ תֵ ף הַּ יִ ְש ָראֵ ל ּבְ חֵ לֶק מֵ הַּ ּבִ ּׁשּולּ ,כְ גֹון שֶ ִ
הַּ יִ ְש ָראֵ ל עַּל הָ אֵ ש ,אֵ ין לַּתַּ ְב ִשיל הַּ זֶה ִדין ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם.

Lighting the fire:
ִאם הִ ְדלִ יק יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הָ אֵ ש ,הַּ תַּ בְ ִשיל מֻתָ ר .אֲבָ ל יֵש שֶ ּכ ְָתבּו שֶ אֵ ין ּכְ דַּ אי לִ ְסמֹ ך ַּעל זֶה אֶ לָא ִאם ַּנעֲשָ ה הַּ ּבִ ּׁשּול
ּבַּ ּבַּ יִ ת הַּ יִ ְש ָראֵ ל.

Stoking the fire or stirring the pot:
ִאם ּבִ ְת ִחלַּת הַּ ִּבּׁשּול חָ יְ תָ ה הַּ יִ ְש ָראֵ ל ּבַּ ּגֶחָ לִ ים אֹו הֵ ּגִ יס ּבְ קְ דֵ ָירה ,מַּ ְספִ יק מַּ ה שֶ עָשָ ה הַּ יִ ְש ָראֵ ל לְ הַּ צִ ילֹו ִמ ִדין ּבִ ּׁשּול
עַּּכּו"ם ,שֶ ה ֲֵרי עַּכְ שָ ו יִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל ּבִ ְמהֵ ָרה .יֵש שֶ ּכ ְָתבּו שֶ אֵ ין ּכְ דַּ אי לִ ְסמֹ ך ַּעל זֶה אֶ לָא ִאם ַּנעֲשָ ה הַּ ּבִ ּׁשּול ּבַּ ּבַּ יִ ת הַּ יִ ְש ָראֵ ל.

Reheating Frozen Vegetables:
Process: vegetables are semi cooked then packaged and frozen.

הֹוסיף הַּ יִ ְש ָראֵ ל לְ בַּ ְשלֹו עֹוד ,לאֹ ִתקֵ ן אֶ ת
ִאם ּכְ בָ ר ִסיֵם הַּ ּנָכְ ִרי אֶ ת הַּ ּבִ ּׁשּול ,אַּ ף שֶ ִ
הַּ מַּ ֲאכָלּ ,כִ י ּכְ בָ ר חָ ל ָעלָיו הָ ִאסּור עִ ם ּגְ מַּ ר ּבִ ּׁשּול הַּ ּנָכְ ִרי .אֲבָ ל עִ ם הַּ מַּ ֲאכָל עֲדַּ יִ ן לאֹ ִסיֵם
אֶ ת הַּ ּבִ ּׁשּול ,אֵ ין לֹו ִדין ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם.

?9. Write 3 examples of a Jew’s participation in the cooking to make it Bishul Yisroel
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
?10. General Question: What are the 2 conditions for something to need Bishul Yisroel
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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;In modern contemporary ovens
?Is it enough if a Jew lights the pilot light of the oven

פֹות ִחים אֶ ת
ּנּורים שֶ יֵש לָהֶ ם אֵ ש קְ טַּ ּנָה ְת ִמ ִידית ,וְ ַּכאֲשֶ ר ְ
אֹותָ ם הַּ תַּ ִ
נִדלָק הַּ ּגַּז מֵ אֵ ש זֹו ,יֵש לֹומַּ ר שֶ ִאם הִ ְדלִ יק הַּ יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הָ אֵ ש
ּבֶ ֶרז הַּ ּגַּז ְ
הַּ קְ טַּ ּנָהֲ ,אזַּי מֻתָ ר שֶ יְ בַּ ּׁשֵ ל הַּ ּנָכְ ִרי ּבְ תַּ ּנּור זֶה ,שֶ יֵש לִ ְסמֹ ך עַּל מָ ה
פֹוסקִ ים שֶ ִאם ִה ְדלִ יק הַּ ּנָכְ ִרי אֶ ת הָ אֵ ש ,מֵ אֵ ש שֶ הַּ בְ עִ יר
שֶ ּכ ְָתבּו הַּ ְ
הַּ יִ ְש ָראֵ ל ,לאֹ נִקְ ָרא ּבִ ּׁשּול ַּעּכּו"ם .אָ ְמנָם ,אֵ ין לְ ִה ְסתַּ מֵ ך ַּעל הֶ יתֵ ר זֶה
אֹומ ִרים
אֶ לָא ִאם ְמבַּ ּׁשֵ ל הַּ ּנָכְ ִרי ּבַּ ּבַּ יִ ת הַּ יִ ְש ָראֵ לּ .וכְ בָ ר ּכָתַּ בְ נּו שֶ יֵש ְ
שֶ אֲפִ לּו ִאם הַּ ּבִ ּׁשּול הּוא ּבַּ ּבַּ יִ ת הַּ יִ ְש ָראֵ ל ,ה ֲֵרי זֹו קּולָא ּגְ דֹולָה ,וְ אֵ ין לִ ְסמֹ ך ָעלֶיהָ אֶ לָא ּבִ ְשעַּת הַּ ְדחַּ ק.

הֶ יתֵ ִרים אֵ לּו נֶאֶ ְמרּו ַּרק לִ בְ נֵי אַּ ְשּכְ נַּז ,אֲבָ ל ּבָ נַּי ְספ ַָּרד מַּ ְח ִמ ִירים ,שֶ אֲפִ לּו ִאם הִ בְ עִ יר יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת הָ אֵ ש ,וְ נָתַּ ן הַּ ּגֹוי
אֶ ת הַּ קְ דֵ ָרה ָעלֶיהָ  ,נִקְ ָרא עֲדַּ יִ ן ּבִ ּׁשּול עַּּכּו"ם.

An in-house nanny in a Jewish house

ּנּורים שֶ ּבְ יָמֵ ינּו שֶ אֵ ין
ּכָל הַּ נִ ְתּבָ אֵ ר ֶנאֱמַּ ר ּבִ ימֵ יהֶ ם ,שֶ הָ יָה דֶ ֶרך ּבְ ֵני הַּ ּבַּ יִ ת ל ְַּחתֹות אֶ ת הָ אֵ ש שֶ ּבַּ תַּ ּנּור ,אֲבָ ל הַּ תַּ ִ
מַּ ְח ִתים ּבָ הֶ ם אֶ ת הָ אֵ ש ,אֵ ין לְ הָ קֵ ל ּבַּ תַּ בְ ִשיל שֶ ִּׁשפְ חָ ה גֹויָה ּבִ ְשלָּה ּבְ בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל.
פֹוסקִ ים הִ זְהִ ירּו שֶ ּׁשֹומֵ ר נַּפְ שֹו ,יְ ַּרחֵ ק ִמלְ הַּ ּנִ יחַּ לְ ִשפְ חָ ה נָכְ ִרית לְ בַּ ּׁשֵ ל עֲבּורֹוּ ,כִ י
ִמלְ בַּ ד זֶה צָ ִריך שֶ תֵ דַּ עּ ,כִ י הַּ ְ
הַּ ְרּבֵ ה קִ לְ קּולִ ים עֲלּולִ ים לְ הִ יּוָוצֵ ר ִמזֶה .אֲפִ לּו עֹוז ֶֶרת ּבַּ יִ ת הַּ יֹודַּ עַּת אֵ יזֶה ּכְ לִ י חָ לָבִ י ,וְ אֵ יזֶה ּבְ שָ ִריּ ,ומַּ זְהִ ִירים אֹותָ ּה
אמינָה .זֶה נֶאֱמַּ ר אֲפִ לּו
שֶ אֵ ין לְ הַּ ְחלִ יפָם ,עִ ם ּכֹ ל זאֹ ת אֵ ינָּה נֶאמֶ נֶת לִ ְשמֹ ר עַּל ּכ ְַּשרּות הַּ מַּ ֲאכָלִ ים וְ הַּ ּכֵלִ ים ,וְ אָ סּור לְ הַּ ִ
הּודיָה ִאם אֵ ינָּה שֹומֶ ֶרת שַּ ּבָ ת.
ּבְ עֹוז ֶֶרת ּבֵ ית יְ ִ
הֹוראָ ה ּבְ אֵ יזֶה אֹופֶן מֻתָ ר.
מֹורה ָ
לְ פִ י ָכך ִמי שֶ יֵש לֹו צֹ ֶרך שֶ ְתבַּ ּׁשֵ ל עֹוז ֶֶרת ּבַּ יִ ת ,יִ ְת ַּיעֵץ עִ ם ֶ

?May one eat food cooked by a Jew that does not keep Shabbos

( ְראֵ ה לְ עֵיל ּבְ ִדינֵי פַּת עַּּכּו"ם ,מַּ ה שֶ ּנִ ְתּבָ אֵ ר שָ ם).

ִירה הָ יְ תָ ה ִמּׁשּום חַּ ְתנּות ּולְ פִ י טַּ עַּם זֶה שָ ִרי ּבִ ּׁשּול שֶ ל מּומָ ר ְד ִמשּום חַּ ְתנּות לֵיּכָא .אֶ לָא ,שֶ הָ יָה עֹוד
עִ יקָ ר הַּ ּגְ ז ָ
תֹורה ֻּכלָּה .וְ שֶ מָ א
ֲסּורים .ולפ"ז ּגַּם ּבִ יּׁשּול שֶ ל מּומָ ר אָ סּור ְדהֶ וֵי ּכְ ּכֹו ֵפר לְ כָל הַּ ָ
טַּ עַּם ְדשֶ מָ א ַּיאֲכִ ילֶּנּו ְדבָ ִרים א ִ
ֲסּורים.
ַּיאֲכִ ילֶּנּו ְדבָ ִרים הָ א ִ
11a. Write your own question based on the Halachos of Bishul Akum that you learned:
_________________________________________________________________________________
?________________________________________________________________________________
11b. Write the answer to your above question:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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חלב עכו"ם
האיסור:
אָ ְסרּו ֲחכ ִָמים חָ לָב שֶ חָ לְ בּו נָכְ ִרי וְ אֵ ין יִ ְש ָראֵ ל רֹואֵ הּו .

טעם האיסור:
ֲח ַּז"ל חָ ְששּו שֶ מָ א ע ֵֵרב ּבֹו הַּ ּנָכְ ִרי חַּ לַּב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה הָ אָ סּור ִמן
פֹוסקִ ים ְּב ִאּסּור זֶה ִאם יְסֹודֹו:
תֹורה נֶחֶ לְ קּו הַּ ְ
הַּ ָ
אֹוריְ יתָ א ,שֶ מָ א נִ ְתע ֵָרב ּבֹו חַּ לַּב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה (פֵרּוש שָ תַּ קְ נּו ֲח ַּז"ל ַּלחֲשֹ ש לְ זֶה).
אַּ .רק ְחשַּ ש ִאּסּור ְד ַּ
ב .אֹו שֶ הּוא גְ ֵזי ַּרת ֲחכ ִָמים ּגַּם ּכֵן ,שֶ ָּגזְרּו וְ אָ ְסרּו ּכָל חָ לָב שֶ ל נָכְ ִרים שֶ אֵ ין יִ ְש ָראֵ ל רֹואֶ ה אֶ ת הַּ חֲלִ יבָ הִ ,מּׁשּום
אֹוריְ יתָ א ,יֵש ּבֹו ּגְ ז ֵָרה ְד ַּרּבָ נָן ּגַּם ּכֵן.
שֶ יֵש לִ פְ ע ִָמים ְחשַּ ש ִאּסּור ְד ַּ
הַּ נַּפְ קָ א ִמּנָה יִ הְ יֶה ּבַּ מָ קֹום שֶ אֵ ין ּבָ ּה ּבְ הֵ מֹות ְטמֵ אֹות ,שֶ אֵ ין ַּלחֲשֹ ש ּכְ לָל שֶ מָ א הַּ ּנָכְ ִרי ֵע ֵרב ּבֹו חָ לָב טָ מֵ א ,שֶ אֵ ין
אֹוריְ יתָ א
לָחּוש ּבָ ּה לְ תַּ עֲרֹ בֶ ת חָ לָב טָ מֵ אִ ,אם ֶנאֱמַּ ר שֶ טַּ עַּם הָ ִאּסּור הּוא ַּרק ִמּׁשּום סָ פֵק ְד ַּ
שֶ ל חָ לָב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ הִ ,ממֵ ילָא ּבַּ מָ קֹום שֶ אֵ ין דָ בָ ר לִ לְ תֹות ּבֹו הַּ סָ פֵק ,לָמָ ה נֶאֱסֹ ר חָ לָב
עַּּכּו"ם.
אּולָם ִאם נֶאֱמַּ ר שֶ טַּ עַּם הָ ִאּסּור הּוא ִמּׁשּום גְ ז ֵַּרת ֲחכ ִָמים שֶ ָּגזְרּו וְ אָ ְסרּו ּכָל חָ לָב
נָכְ ִריִ ,אם ּכֵן אַּ ף ּבְ ִמקְ ֶרה ְמ ֻסיָם שֶ אֵ ין מָ ה ַּלחֲשֹ שִ ,מּכָל מָ קֹום לאֹ נּוכַּל לְ הַּ ִתיר חָ לָב
עַּּכּו"ם ּכִ י נִ ְשאַּ ר עַּדַּ יִ ן ִאּסּור ְד ַּרּבָ נָן.
ַּנהֲגּו ּכָל ּבְ ֵני אַּ ְשּכְ נַּז ּכְ דֵ עָה ְשנִ יָה ,לֶאֶ סֹור חָ לָב עַּּכּו"ם ּבְ כָל מָ קֹום ,אַּ ף שֶ אֵ ין ַּלחֲשֹ ש
לְ חָ לָב טָ מֵ אּ .כֵן דַּ ַּעת רֹ ב גְ דֹו ֵלי הָ אַּ חֲרֹונִ ים שֶ אֵ ין לְ הָ קֵ ל ּבְ זֶה.

טעם האיסור

משום חשש איסור דאורייתא של חלב טמא
גם משום גזירת רבנן

כשאין בהמה טמאה בכל העיר
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Today that there are very strict FDA regulations, on mixing other types of milk, why
?can’t we use unsupervised milk
א .דָ בָ ר הַּ ּנֶאֱסָ ר ּבַּ ִמנְ יָן:
נִמסָ ר ּבְ יָדֵ ינּו ,שֶ ּכָל מָ ה שֶ ָּגזְרּו ֲח ַּז"ל ּבַּ ִמנְ יָן הַּ ּסַּ נְ הֶ ְד ִרין ,וְ אָ ְסרּו דָ בָ ר ִמטַּ עַּם ְמ ֻסיָםּ ,ופ ְָשטָ ה תַּ קָ נָתָ ם ּבְ כָל
הַּ ּכְ לָל ְ
יסּורם ִּב ְמקֹומֹו עֹומֵ ד ,וְ אֵ ין ּבְ כֹ חַּ "ּבֵ ית ִדין שֶ ל
יִ ְש ָראֵ לֲ ,א ַּזי אֲפִ לּו ּבָ טַּ ל הַּ טַּ עַּ ם שֶ ּבִ ְשבִ ילֹו ָּגזְרּוִ ,מּכָל מָ קֹום ִא ָ
אַּ ח ֲֵריהֶ ם" לְ בַּ טֵ ל ִדבְ ֵריהֶ ם ,אֶ לָא ִאם ּכֵן ּבֵ ית ִדין הַּ ּׁשֵ נִ י ּגָדֹול ִמן הָ ִראשֹון.
מּוסים:
ב .טַּ עַּם ּכְ ִ
עָמים
עֹוד ּכ ְָתבּו טַּ עַּם לְ הַּ ְח ִמיר ,שֶ ּכָל ּגְ זֵרֹות ֲח ַּז"לִ ,מלְ בַּ ד הַּ טַּ עַּ ם שֶ נ ְָתנּו לְ תַּ קָ נָתָ ם ,הָ יּו לָהֶ ם עֹוד הַּ ְרּבֵ ה ְט ִ
מּוסים שֶ לאֹ ָרצּו לְ גַּלֹותָ ם ,וְ ִאם ּכֵן אַּ ף ּבַּ מָ קֹום שֶ טַּ ַּעם ְחשַּ ש חָ לָב טָ מֵ א לאֹ שַּ ָיך שֶ מָ א יֵש ִמ ְּׁשאַּ ר הַּ ְטע ִָמים
ּכְ ִ
שֹותים חַּ לַּב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה
שֶ ּׁשַּ יָכִ ים עֲדַּ יִ ןָ .לכֵן אֵ ין לְ הַּ ִתיר חָ לָב עַּּכּו"ם ּבְ שּום מָ קֹום .אַּ ף ּבַּ מָ קֹום שֶ אֵ ין הַּ ּנָכְ ִרים ִ
מֵ חֲמַּ ת ִמיאּוסֹו ,אֵ ין לְ הָ קֵ ל ּבְ ִאּסּור חָ לָב עַּּכּו"ם.
גְ .ט ֵריפֹות:

Today that there are many cows (DA cows) that have had operations which make
:טריפות them
תּוחים
מֵ עִ קָ ר הַּ ִדין ,אֵ ין ַּלחֲשֹ ש לְ גַּּבֵ י ְסתָ ם ּבְ הֵ מָ ה שֶ הִ יא ְט ֵריפָה ,שֶ רֹ ב הַּ ּבְ הֵ מֹות ּכְ שֵ רֹות .אּולָםּ ,כְ יֹום עָקֵ ב הַּ ּנִ ִ
ַּצֹורך הֵ יפּוך קֵ בָ ה וְ כַּדֹומֶ ה ,נִ ְת ַּרּבּו הַּ ְט ֵריפֹות בִ ְרפָתֹותּ ,וצְ ִריכִ ים לְ הַּ בְ ִטיחַּ שֶ חָ לָב ִמּבְ הֵ מֹות אֵ לּו ,לאֹ יִ ְתע ֵָרב עִ ם
ל ֵ
הֶ חָ לָב הַּ ּכָשֵ ר.

?What does the Jew need to do for it to be considered Cholov Yisroel
In the house of a non-Jew – Lichatchila:
לְ כ ְַּת ִחלָה צָ ִריך לִ הְ יֹות הַּ יִ ְש ָראֵ ל ּבִ ְת ִחלַּת הַּ חֲלִ יבָ ה .וְ י ְַּראֶ ה ּבַּ ּכְ לִ י ,שֶ לאֹ יִ הְ יֶה ּבַּ ּכְ לִ י שֶ חֹולְ ִבין ּבֹו חָ לָב טָ מֵ א.

In the house of a non-Jew – Bdiavad:
 animal in the herd:טמא If there is no
הָ יָה חֹולֵב ּבְ בֵ יתֹו וְ יִ ְש ָראֵ ל יֹושֵ ב ִמּבַּ חּוץִ ,אם יָדּו ַּע שֶ אֵ ין לֹו דָ בָ ר טָ מֵ א ְבע ְֶדרֹו ,מֻתָ ר ,אֲפִ לּו אֵ ין הַּ יִ ְש ָראֵ ל יָכול
לִ ְראֹותֹו ּבְ שָ עָה שֶ הּוא חֹולֵב.

 animal in the herd:טמא If there is a
עֶדרֹו ,וְ הַּ יִ ְש ָראֵ ל יֹושֵ ב ִמּבַּ חּוץ ,וְ הָ עֹובֵ ד ּכֹוכָבִ ים חֹולֵב לְ צֹ ֶרך יִ ְש ָראֵ ל ,אֲפִ לּו אֵ ינֹו יָכֹ ל לִ ְראֹותֹו
הָ יָה לֹו דָ בָ ר טָ מֵ א בְ ְ
ּכְ שֶ הּוא יֹושֵ בִ ,אם יָכֹול לִ ְראֹותֹו ּכְ שֶ הּוא עֹומֵ ד ,מֻתָ ר ,שֶ י ֵָרא שֶ מָ א ַּיעֲמֹ ד וְ יִ ְראֵ הּו ,וְ הּוא שֶ יֹודֵ ַּע שֶ חָ לָב טָ מֵ א אָ סּור
לְ יִ ְש ָראֵ ל.
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In the house of a Jew:
ְשפָחֹות שֶ חֹולְ בֹות הַּ ּבְ הֵ מֹות ּבַּ ּבַּ יִ ת יִ ְש ָראֵ ל אֹו ּבַּ ִדיר שֶ לָהֶ םּ ,כָל מָ קֹום שֶ אֵ ין ּבֵ ית עֹובֵ ד כֹוכָבִ ים מַּ פְ ִסיק ,וְ אֵ ין לַּחּוש
לְ דָ בָ ר טָ מֵ א ,מֻתָ ר אֲפִ לּו לְ כ ְַּת ִחלָה לְ הַּ ּנִ יחַּ אֹותָ ן ַּל ֲחלב אע"פ שֶ אֵ ין שָ ם יִ ְש ָראֵ ל ּכְ לָלְ ,דמֵ אַּ חַּ ר שֶ הּוא ּבַּ ּבַּ יִ ת יִ ְש ָראֵ ל אֹו
ּבִ ְשכּונָתֹו אֵ ין לַּחּוש לְ דָ בָ ר טָ מֵ א.
אֲבָ ל ִאם ּבֵ ית עֹובְ דֵ י ּכֹוכָבִ ים מַּ פְ ִסיק ,צָ ִריך לִ הְ יֹות יִ ְש ָראֵ לּ ,כְ ִאלּו חֹולְ בֹות ּבְ בֵ ית עֹובֵ ד ּכֹוכָבִ ים.

?May a child supervise the milking
ַּואֲפִ לּו יִ ְש ָראֵ ל קָ טָ ן אֹו קְ טַּ ּנָה מֹועִ ילִ יםְ ,דהָ עֹובֵ ד ּכֹוכָבִ ים מַּ ְרתֵ ת לִ פְ נֵיהֶ ם.
אֹורה ִאי אֶ פְ שָ ר לִ ְסמֹוך ַּעל קָ טָ ן.
אֲבָ ל הַּ יֹום שֶ צְ ִריכִ ם מ ְֻמ ִחיּות לִ בְ דֹ ק אֶ ת הַּ ּבְ הֵ מָ ה שֶ לאֹ יִ הְ יֶה טַּ ְרפָּה ,לִ כְ ָ

? was usedחלב עכו"ם  in whichכלים What is the din of
אֹוס ִרים ּכֵלִ ים שֶׁ נִ ְתבַ ְשלּו ּבָ הֶ םּ ,כִ ְשאָ ר ִאּסּור ,אע"פ שֶ אֵ ינֹו ַּרק
עֹובדֵ י ּכֹוכָבִ יםְ ,
חָ לָב שֶ ל ְ
סָ פֵק שֶ מָ א ע ֵֵרב ּבָ ּה דָ בָ ר טָ מֵ א .וְ כֵן ּגְ בִ ינֹותֵ יהֶ ם.

בבית של:

הדין:

והישראל:
יש לגוי בהמה טמאה

גוי

בחוץ ואינו רואה

גוי

אינו רואה אבל יכול
לעמוד ולראות

יש לגוי בהמה טמאה

ישראל

אינו רואה

יש בית של גוי מפסיק

ישראל

אינו רואה

אין בית של גוי מפסיק

אין לגוי בהמה טמאה
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Butter:
(Process: milk is warmed and agitated until the cream
separates from the milk, after which the cream is thickened and
becomes butter).
הַּ ּגְ אֹונִ ים (שֶ ּבָ אּו אַּ ח ֲֵרי זְמַּ ן שֶ ל ֲח ַּז"ל) ,אָ ְסרּו ּגַּם חֶ ְמאַּ ת ַּעּכּו"ם .

טעם האיסור:
? prohibit Butterחז"ל Why didn’t
ֵירתָ םּ .כִ י אֵ ין לַּחּוש שֶ מָ א ע ֵֵרב הַּ ּנָכְ ִרי
לאֹ אָ ְסרּו ֲח ַּז"ל אֶ לָא חָ לָב עַּּכּו"ם ּכְ מֹו שֶ הּוא ,אֲבָ ל חֶ ְמאָ ה לאֹ נִ כְ לַּל בִ גְ ז ָ
ּומ ְתקַּ ּׁשָ ה) וְ ִאי אֶ פְ שָ ר ַּלעֲשֹות ִממֶ ּנּו
חָ לָב טָ מֵ א ְּבתֹוך הַּ חֶ ְמאָ הּ ,כִ י חָ לָב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה אֵ ינֹו עֹומֵ ד (ּכְ לֹומַּ ר ,אֵ ינֹו נִקְ ָפא ִ
חֶ ְמאָ הַּ .על כֵן נָכְ ִרי הָ רֹוצָ ה ַּלעֲשֹות חֶ ְמאָ ה ,וַּדַּ אי לאֹ יְ ע ֵָרב חָ לָב טָ מֵ א ּבְ תֹוך הֶ חָ לָב .לְ פִ י ָכך לאֹ ָּגזְרּו עַּל חֶ ְמאַּ ת עַּּכּו"ם,
ּומֻתֶ ֶרת.

? prohibit butterגאונים Why did the
הַּ ּגְ אֹונִ ים אָ ְסרּו חֶ ְמאַּ ת עַּּכּו"ם ּכִ י חָ ְששּו אּו ַּלי הָ יָה ּבְ דַּ עַּת הַּ ּנָכְ ִרי ִמ ְת ִחלָה לִ ְשתֹות אֶ ת הֶ חָ לָב ּכְ מֹו שֶ הּוא ,וְ ע ֵֵרב
ּבְ תֹוכֹו ְמעַּט חָ לָב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה ,וְ ַּרק אַּ חַּ ר כך נמלך ַּלעֲשֹות ִממֶ ּנּו חֶ ְמאָ ה ,וְ שֶ מָ א נִ ְשאַּ ר קְ צָ ת ִמן הֶ חָ לָב שֶ לאֹ נִ קְ פָא
ּבְ תֹוך הַּ חֶ ְמאָ ה.

? in which butter of a goy was usedכלים What is the din of
חֶ ְמאַּ ת עַּּכּו"ם אֵ ינָּה חָ מּור ּכְ חָ לָב עַּּכּו"ם ,וְ אֵ ינָּה אֹוסֶ ֶרת אֶ ת הַּ ּכֵלִ ים שֶ נִ ְתבַּ ְשלָה ּבָ הֶ ם.

? was mixed inחמאת עכו"ם What is the din of food that
ִאם נִ ְתע ֵָרב חֶ ְמאַּ ת עַּּכּו"ם בְ הֶ יתֵ רּ ,בָ ְטלָה ּבָ רֹ ב.

? prohibit butterגאונים 1. Why did the
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Cheese:
(Process: Milk is left to sit until curds (solid part) and the whey
)(liquid part) separates, cheese is made from the curds.

אָ ְסרּו חז''ל ּבַּ זְמַּ ן הַּ ּגְ מָ ָרא ּגְ בִ ינֹות עַּּכּו"ם.

טעם האיסור:
הַּ טַּ עַּם הָ עִ קָ ִרי הּואִ ,מפְ נֵי שֶ ִּבימֵ י חַּ כְ מֵ י הַּ ִמ ְשנָה ,הָ יּו הַּ נָכְ ִרים מַּ ע ֲִמ ִידים אֶ ת ּגְ בִ ינֹותֵ יהֶ ם ּבָ עֹור הַּ קֵ בָ ה שֶ ל נְ בֵ ילָה
נֹותנִ ים ּבְ תֹוך הֶ חָ לָב קְ צָ ת מֵ עֹור הַּ קֵ בָ ה ,שֶ זֶה מַּ ע ֲִמיד אֶ ת הֶ חָ לָב וְ עֹושֵ הּו ּגְ בִ ינָה) ,וְ קֵ בָ ה שֶ ל ּבֶ הֱמַּ ת נָכְ ִרים הִ יא
(שֶ הָ יּו ְ
ֲסּורה,
נְבֵ ילָהּ ,כִ י ְש ִחיטָ תָ ם נְ בֵ ילָה .אַּ ף ִאם ַּיע ֲִמיד הַּ ּנָכְ ִרים אֶ ת ּגְ בִ ינֹותָ יו ּבַּ חֹ מֶ ר אַּ חֵ ר הַּ מֻתָ רִ ,מּכָל ְמקֹום הַּ ּגְ בִ ינָה א ָ
שֶ ּכְ בָ ר ָּגזְרּו ֲח ַּז"ל עַּל ּכֹ ל ּגְ בִ ינֹותֵ יהֶ ם מֵ חֲשָ ש שֶ מָ א ַּנעֲשּו עַּל יְדֵ י עֹור קֵ יבָ ת נְ בֵ ילָה.

?בטל בששים  that areאיסורים  just like all otherבטל Why is the Rennet not
ֲסּורה? הַּ ְתשּובָ ה הִ יא
יֵש לִ ְשאֹ ל ,הָ ֵרי נ ְָתנּו ּבַּ ּגְ בִ ינָה ַּרק ְמעַּט מֵ עֹור הַּ קֵ בָ ה ַּוה ֲֵרי הּוא ּבָ טֵ ל ְּב ִמעּוטֹו ,וְ לָמָ ה ִתהְ יֶה א ָ
שֶ ּבְ כָל זאֹ ת ,עֹור הַּ קֵ בָ ה שֶ הּוא מַּ ע ֲִמיד אֶ ת הַּ ּגְ בִ ינָה הּוא "דָ בָ ר הַּ מַּ ע ֲִמיד" ,וְ כָל דָ בָ ר הַּ מַּ ע ֲִמיד אֵ ינֹו ּבָ טֵ ל.

? milk in the cheeseטמא  may putגוי  also worried that theחכמים Were the
ּומ ְתקַּ ּׁשָ ה) ,וְ ִאם ּכֵן ּבָ רּור שֶ לאֹ נִ ְתע ֵָרב שּום חָ לָב טָ מֵ א
ּכְ בָ ר נִ ְתּבָ אֵ ר ,שֶ חָ לָב ּבְ הֵ מָ ה ְטמֵ אָ ה אֵ ינֹו עֹומֵ ד (אֵ ינֹו נִקְ פָא ִ
ּבְ תֹוך הַּ ּגְ בִ ינָה.

Nowadays that cheese is made with vegetarian rennet, and not with part of a non?גזירה בטל kosher animal, is the
יֵש ְשתֵ י ִשיטֹות:
א .דַּ עַּת רֹ ב הָ ִראשֹונִ ים ,שֶ ּגְ בִ ינֹות עַּּכּו"ם נֶאֶ ְסרּו ּבַּ ִמנְ יָן הַּ ּסַּ נְ הֶ ְד ִריןַּ ,ואֲפִ לּו ּבַּ טַּ ל הַּ טַּ עַּם שֶ ּבַּ עֲבּורֹו אֲסָ רּוהָ  ,אֵ ין
ּכֹ חַּ ּבֵ ית ִדין שֵ נִ י לְ בַּ טֵ ל ִדבְ ֵריהֶ ם ,אֶ לָא ִאם ּכֵן ּגָדֹול הּוא ִמן הָ ִראשֹון.
ּוממֵ ילָא
ב .יֵש ִמן הָ ִראשֹונִ ים שֶ הִ ִתירּו ּגְ בִ ינֹות נָכְ ִריםּ ,כִ י ִב ְמקֹומֹותֵ יהֶ ם לאֹ הָ יּו הַּ נָכְ ִרים .מַּ ע ֲִמ ִידים ּבְ עֹור קֵ בָ הִ ,
אֵ ין טַּ עַּם לֶאֶ סֹור ּגְ בִ ינֹותֵ יהֶ ם.
ָלכֵן הַּ ִמנְ הָ ג לֶאֶ סֹור ּגְ בִ ינֹות ַּעּכּו"ם ,אַּ ף ּבַּ מָ קֹום שֶ אֵ ין מַּ ע ֲִמ ִידים ּבְ קֵ בָ ה ,וְ אֵ ין לִ פְ רֹ ץ ּגָדֵ ר ּולְ הַּ ִתירֹו.
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?What does the Jew need to do for it to be considered Gvinas Yisroel
פֹוסקִ ים,
הּודי חֲלִ יבַּ ת הַּ ּבְ הֵ מֹותַּ ,וע ִַּשיַּית הַּ ּגְ בִ ינָה וְ ָראָ ה שֶ לאֹ נָתַּ ן ְּבתֹוכָּה שּום דָ בָ ר אָ סּור ,הִ ְתרּוהָ הַּ ְרּבֵ ה ְ
ִאם ָראָ ה יְ ִ
אַּ ף שֶ הִ יא ּגְ בִ ינָה שֶ ל נָכְ ִרי וָלאֹ עָסַּ ק יִ ְש ָראֵ ל ּכְ לָל בַּ ע ִַּשיָיתָ ה ,וְ כֵן הַּ ִמנְ הָ ג.
הּודי חֲלִ יבַּ ת הַּ ּבְ הֵ מֹות ִאם
בְ ִדיעָבַּ ד ,וְ ַּרק ְּבמָ קֹום הֶ פְ סֵ ד ְמרֻ ּבֶ ה ,יֵש שֶ הִ ִתירּו ּגְ בִ ינֹות הַּ ּנָכְ ִרי ּגַּם ִאם לאֹ ָראָ ה יְ ִ
נִ ְתקַּ ימּו ְש ֵני ְתנ ִָאים אֵ לּו:
ּוממֵ ילָא ּבְ וַּדַּ אי לאֹ עֵ בֵ ר ּבֹו חָ לָב
א .שֶ יֹודֵ ַּע שֶ חָ לַּב הַּ ּנָכְ ִרי אֶ ת הַּ ּבְ הֵ מָ ה ּכְ שֶ ּבְ דַּ עְ תֹו ַּלעֲשֹות ִמן הֶ חָ לָב ּגְ בִ ינָהִ ,
טָ מֵ אּ ,כִ י חָ לָב טָ מֵ א אֵ ינֹו עֹומֵ ד.
ּוממֵ ילָא אֵ ין ּבָ ּה מָ ה ַּלחֲשֹ ש
ב .וְ גַּם עָמַּ ד שָ ם יִ ְש ָראֵ ל ּבָ עֵת ע ִַּשיָית הַּ ּגְ בִ ינָה וְ ָראָ ה שֶ לאֹ נָתַּ ן ּבָ ּה שּום דָ בָ ר ִאּסּורִ ,
ֲסּורה).
(אֲבָ ל ְש ִתיַּת הֶ חָ לָב עַּצְ מֹו א ָ

Yogurt – Leben:
ּוממֵ ילָא אֵ ין ּבָ ּה ח ְֻמ ַּרת ִאּסּור
יֹוגּורט שֶ ל נָכְ ִרים ,יֵש לְ הִ ְסתַּ פֵק ּבָ ּה ִאם ִדינָה ּכְ חֶ ְמאָ הִ ,
שָ מַּ נְ תָ וְ ְ
פֹוסקִ ים.
ַּאֲסּורה ,וְ דַּ ּנּו ּבָ ּה הַּ ְ
חָ לָב עַּּכּו"ם ,אֹו שֶ מָ א ִדינָה ּכְ ִדין חָ לָב ו ָ

Milk powder or Baby formula
אֹומ ִרים שֶ אֵ ין ּבֹו ִאּסּור חָ לַּב עַּּכּו"ם (וְ צָ ִריך לְ בָ ֵרר שֶ אֵ ין ּבֹו
אַּ בְ קַּ ת חָ לָב שֶ ל נָכְ ִרים ,נֶחֶ לְ קּו ּבֹו ּגִ דו ֵלי הָ אַּ חֲרֹונִ ים יֵש ְ
אֹוס ִרים.
תַּ עֲרֹ בֶ ת ִאּסּור) וְ יֵש ְ

?2. Why isn’t the Rennet Botail Bshishim
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
? milk in the cheeseטמא  may putגוי 3. Were the Chachomim worried that the
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22

ראיית הישראל משעת החליבה והעשיה:

ראה הישראל רק העשי' ,ויודע שנחלב לגבינה:

כלי שנשתמש בו:

הדין:

חלב עכו"ם
חמאת עכו"ם
גבינת עכו"ם

איסור:

טעם:

חלב עכו"ם
חמאת עכו"ם
גבינת עכו"ם

7a. Write your own question based on the Halachos of Cholov Akum that you learned:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
?_______________________________________________________________________________
7b. Write the answer to your above question:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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דיני ביצים
הֹורים ,מּותָ רֹות ּבַּ אֲכִ ילָה ,וְ ֶנ ֱאכָלֹות עִ ם מַּ אַּ ָכלֵי
ּכֹ ל הַּ יֹוצֵ א ִמן הַּ טָ הֹור  -טָ הֹורָ ,לכֵןּ ,בֵ יצִ ים שֶ ה ְֻטלּו עַּל יְדֵ י עֹופֹות ְט ִ
תֹורה.
ֲסּורה ּבָ אֲכִ ילָה ִמן הַּ ָ
ּבָ שָ ר אֹו חָ לָב .אֲבָ ל ּבֵ יצָ ת עֹוף טָ מֵ א ,שֶ אֵ ינֹו ִמן הָ עֹופֹות הַּ ּכְ שֵ ִרים ַּלאֲכִ ילָה ,א ָ

?What are the signs of a kosher egg
יֵש ְשנֵי ִסימָ נִ ים מֻבְ הָ קִ ים לְ זִיהּוי ּבֵ יצָ ה מֵ עֹוף ּכָשֵ ר הַּ מֻתֶ ֶרת ּבָ אֲכִ ילָה:
א .ראֹ שָ ה הָ אֶ חָ ד חָ ד וְ הַּ ּׁשֵ נִ י ּכַּד.
בִ .מבְ נֶה הַּ ּבֵ יצָ ה ָּכזֶה ,שֶ הַּ חֶ לְ מֹון ִמּבִ פְ נִ ים ,וְ הַּ חֶ לְ ּבֹון ִמּבַּ חּוץ.

?טריפה  orנבילה What is the din of an egg from a
ֲסּורה ּבָ אֲכִ ילָה.
ּנִמצְ אָ ה ּבְ תֹוך תַּ ְרנְ גֹ לֶת מֵ תָ ה ,אֹו שֶ נִ ְתנַּּבְ לָה ּבִ ְש ִחיטָ ה ,א ָ
ּבֵ יצָ ת תַּ ְרנְגֹ לֶת שֶ הִ יא ְט ֵרפָה ,אֹו ּבֵ יצָ ה שֶ ְ

דם ביצים:
הֹורים ,אָ סּור.
דָ ם ּבְ הֵ מָ ה חַּ יָה וְ עֹוףּ ,בֵ ין ְטמֵ ִאים ּבֵ ין ְט ִ
צּורת הָ אֶ פְ רֹוחַּ ) חַּ יָבִ ים ָעלָיו ,אֲ בָ ל
דָ ם ּבֵ יצִ ים ִאם יָדּו ַּע שֶ הּוא ְמרּוקָ ם הָ אֶ פְ רֹוחַּ (פֵרּוש שֶ הִ ְת ִחילָה לַּהִ ְתהַּ ּוּות ּבֹו ַּ
ִאם אֵ ינֹו יֹודֵ ַּע שֶ הּוא ְמרּוקָ ם הָ אֶ פְ רֹוחַּ אֵ ין חַּ יָבִ ים ָעלָיו אֲבָ ל ֲחכ ִָמים אֲסָ רּוהּו.

?אסור What color does the spot have to be, for the Egg to be
דָ ם הָ אֹוסֵ ר ּבְ בֵ יצָ ה ,הַּ יְ ינּו ּכָל ּכֶתֶ ם אֹו ּגּוש ּבַּ צֶ בַּ ע אָ דֹ ם אֹו שָ חֹור ,אֲבָ ל ּבְ צֶ בַּ ע חֹ םָ ,לבָ ן ,אֹו ּבְ כָל צֶ בַּ ע אַּ חֵ ר ,אֵ ין
ַּלחֲשֹ ש לֹו ָּכלַּל.

1. If you find an egg that came from a non-kosher bird, but it has the above two Simonim, does that
?make it kosher
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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יֵש ְשנֵי סּוגֵי ּבֵ יצִ יםּ :בֵ יצִ ים שֶ אֶ פְ שָ ר שֶ יֵצֵ א ִממֶ ּנָה אֶ פְ רֹוחַּ ּ ,ובֵ יצִ ים שֶ ִאי אֶ פְ שָ ר שֶ יֵצֵ א ִממֶ ּנָה אֶ פְ רֹוחַּ  .יֵש ִחלּוקִ י
ִדינִ ים ּבֵ ינֵיהֶ ם ּכִ ְמפֹ ָרט לְ הַּ לָן.

– Fertilized Eggs

Eggs that can hatch into a chicken:
Checking:
בֹודקָ ה ִאם אֵ ין ּבָ ּה דָ ם.
עֹומ ִדים לְ טַּ גְ נָה אֹו לְ בַּ ְשלָה ּבְ לאֹ קְ לִ פָתָ ּה ,יֵש לַּּׁשָ פְ כָה בְ נִ פְ ַּרד לְ תֹוך ּכְ לִ י עַּל ְמנַּת לְ ְ
ּבֵ יצָ ה שֶ ְ

?If you found a blood spot what is the din
On the egg white:

יֵש מַּ ֲחלֹוקֶ ת:
זֹורק אֶ ת הַּ דָ ם וְ אֹוכַּל אֶ ת הַּ ְּׁשאָ ר .
אֹומ ִרים ֵ
א .יֵש ְ
נִמצָ א עַּל קֶ שֶ ר הַּ חֶ לְ ּבֹון וְ גַּם ִמּבַּ חּוץְ ( ,דהַּ יְנּו שֶ ּנִ ְתפַּּׁשֵ ט ִמן
ב .וי"א ְד ִאם ְ
ֲסּורה.
הַּ קֶ שֶ ר)ְ ,דכָל הַּ ּבֵ יצָ ה א ָ
ג .וְ יֵש מַּ ְח ִמ ִירין עֹוד ְדכָל שֶ ּנִ ְמצָ א עַּל הַּ קֶ שֶ ר שֶ ל חֶ לְ ּבֹון אֲפִ לּו לאֹ נִ ְתפַּּׁשֵ ט
ּכְ לָל אָ סּור.

נִ ְתפַּּׁשֵ ט הַּ ִמנְ הָ ג ִּב ְמ ִדינֹות אֵ לּו לָאָ סּור ּכָל ּבֵ יצָ ה שֶ יֵש ּבָ ּה דָ ם וְ אֵ ין ְמחַּ לְ קִ ין ּבֵ ין חֶ לְ מֹון לַּחֶ לְ ּבֹון.

If the egg was not checked and was mixed in food:
If no blood was found in the food:
סֹומכִ ים ,שֶ ּבֵ יצָ ה זֹו הִ יא
ּבֵ יצָ ה שֶ לאֹ נִבְ ְדקָ ה ּונְ תָ נּוהָ ּבַּ תַּ בְ ִשיל אֹו ּבְ מַּ ֲאפֶה ,הַּ תַּ בְ ִשיל וְ הַּ מַּ ֲאפֶה מֻתָ ִרים ּבָ אֲכִ ילָה ּכִ י ְ
סֹומכִ ים עַּ ל הָ רֹ ב ,אֶ לָא יֵש לִ בְ דֹ ק ּכָל ּבֵ יצָ ה שֶ ּנִ פְ ְתחָ ה ּבְ טֶ ֶרם ִתּנָתֵ ן
ּכְ רֹוב הַּ ּבֵ יצִ ים שֶ אֵ ין ּבָ הֶ ן דָ ם .אֲבָ ל לְ כ ְַּת ִחלָה אֵ ין ְ
ֲסּורה.
ּבְ תַּ בְ ִשיל ,פֶן יֵש ּבָ ּה ִטפַּת דָ ם ַּוא ָ

If blood was found:
ִמי שֶ לאֹ ּבָ דַּ ק ּבֵ יצָ ה וְ נ ְָתנָה ּבַּ תַּ בְ ִשיל אֹו ִּבקְ ע ָָרה עִ ם מַּ ֲאכָל אַּ חֵ ר ,וְ אַּ חַּ ר ָּכך ָראָ ה ִטפַּת דָ ם עַּ ל הַּ ּבֵ יצָ הּ ,כָל הַּ תַּ בְ ִשיל
אֲסּורה.
ָ
אָ סּורִ ,אם אֵ ין ּבַּ תַּ בְ ִשיל ִש ִּׁשים ֶנגֶד הַּ ּבֵ יצָ ה הָ
.

?כלי What is the din of the

ּכְ לִ י שֶ ּנִ ְתּבַּ ּׁשֵ ל ּבֹו ּבֵ יצָ ה שֶ ּנִ ְמצָ א ּבָ ּה דָ ם נֵאָ סֵ ר הַּ ּכְ לִ י.
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Hard-boiled Eggs:

If you found a blood spot in hard-boiled Eggs:
If 3 Eggs or more were cooked together:

ּושאַּ ר
ֲסּורהְ ,
ּנִמצָ א ּבָ ּה דָ ם א ָ
ִאם ּבִ שַּ ל שָ לש ּבֵ יצִ ים ,אֹו יֹותֵ רּ ,בִ קְ לִ פָתָ ן ּבַּ קְ דֵ ָרה אַּ חַּ ת ְּביַּחַּ דֲ ,אזַּי ַּרק הַּ ּבֵ יצָ ה שֶ ְ
הַּ ּבֵ יצִ ים מֻתָ רֹות .שֶ ה ֲֵרי ִמין ְּב ִמינֹו ּבָ טַּ ל ּבָ רֹ ב.
לְ פִ י ָכך ֵיש שֶ ִמנְ הָ גָם לְ בַּ ּׁשֵ ל תָ ִמיד לאֹ פָחֹות שָ לש ּבֵ יצִ ים ְּב ַּפעַּם אַּ חַּ ת.

If just 2 Eggs were cooked together:
ֲסּורים.
ּכְ שֶ ּבִ ּׁשֵ ל ַּרק שֵ נִ י ּבֵ יצִ יםּ ,ומָ צָ א ּבָ אֶ חָ ד מֵ הֵ ם דָ ם ,ה ֲֵרי ְשנֵיהֶ ם א ִ

?May one eat an egg whole, without checking it
הָ רֹוצָ ה ֶלאֱכֹ ל ּבֵ יצָ ה ְמבֻּׁשֶ לֶת ּכְ שֶ הִ יא ְשלֵימָ ה ,מֻתָ ר ַּלעֲשֹות ּכֵן אַּ ף שֶ אֵ ין הַּ ּבֵ יצָ ה
יְ כֹולָה לְ הִ ּבָ דֵ ק ִאם אֵ ין ּבָ ּה דָ ם( .וְ ֵכן ָר ִאינּו אֵ צֶ ל הָ ַּרּבִ י ּבְ לֵיל הַּ ּסֵ דֶ ר ,שֶ הָ יָה אֹוכֵל אֶ ת

הַּ ּבֵ יצָ ה ְשלֵימָ ה ּבְ לִ י לִ בְ דֹ ק אֹותֹו).

?2. What is the din if you cook 3 eggs in a pot and find blood in 2 of them
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?3. do you need to check a hard-boiled egg before you eat it
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Non-Fertilized Eggs:
Eggs that can never hatch into a chicken
ּכְ הַּ יֹום ּכִ ְמעַּט ּכָל הַּ ּבֵ יצִ ים הַּ ּנִ ְמצָ אֹות הֵ ם מֵ אֵ לּו שֶ ִאי אֶ פְ שָ ר לַּהִ ְתהַּ ּוּות ְממַּ ּנָה אֶ פְ רֹוחַּ .

?Does one need to check Non-Fertilized Eggs
נֹוהֲגִ ים לִ בְ דֹ ק ּכָל ּבֵ יצָ ה ּבְ טֶ ֶרם ִתּנָתֵ ן ּבַּ תַּ בְ ִשיל.

If one found a blood spot:
ּושאַּ ר הַּ ּבֵ יצָ ה מֻתֶ ֶרת.
אֲסּורה ְ
ָ
מֵ עִ קָ ר הַּ ִדין :נִ ְמצָ א ּבָ ּה ִטפַּת דָ םַּ ,רק ִטפַּת הַּ דָ ם

?What is the accepted Minhag
אֵ ין לְ הָ קֵ ל ּולְ הַּ ִתיר ּבֵ יצָ ה שֶ ּנִ ְמצָ א ּבָ ּה דָ םּ ,גַּם ִאם מַּ ְשלִ יך אֶ ת ִטפַּת הַּ דָ ם ,אֶ לָא י ְַּשלִ יך אֶ ת ּכָל הַּ ּבֵ יצָ ה .שֶ ּגַּם ּבְ בֵ יצִ ים
אֵ לּו ָּגזְרּו ִמּׁשּום מַּ ְר ִאית הָ עַּיִ ן.

If the Egg was mixed in something:
אֲבָ ל ּבַּ ִמקְ ֶרה שֶ נִ ְתע ְַּרבָ ה הַּ ּבֵ יצָ ה עִ ם ּבֵ יצָ ה אַּ חֶ ֶרת (אֲפִ לּו עִ ם ּבֵ יצָ ה יְ ִחידָ ה) ,יֵש לְ הָ קֵ ל וְ לֹומַּ ר שֶ ּנִ ְתּבַּ טֵ ל הָ ִאּסּור.

If you found a blood spot in Hard Boiled Eggs:
אֲסּורה,
ָ
ִאם נִ ְתבַּ ְשלָה הַּ ּבֵ יצָ ה ּבִ קְ לִ פָתָ ּה ּבַּ קְ דֵ ָירה עִ ם ּבֵ יצָ ה אַּ חֶ ֶרת ּומָ צָ א ּבָ ּה דָ ם ,אַּ ף שֶ צָ ִריך לְ הַּ ְשלִ יך אֶ ת הַּ ּבֵ יצָ ה הָ
ִמּכָל ְמקֹום הַּ ּבֵ יצָ ה הַּ ְּׁשנִ יָה ֻמתֶ ֶרת.

?What is the din of the pot
ּגַּם ִאם ּבִ ּׁשֵ ל אֲפִ לּו ּבֵ יצָ ה אַּ חַּ ת לְ בַּ דָ ּה ּבַּ קְ דֵ ָירה ּומָ צָ א ּבָ ּה דָ ם ,אַּ ף שֶ צָ ִריך לְ הַּ ְשלִ יך אֶ ת הַּ ּבֵ יצָ הִ ,מּכָל מָ קֹום אֵ ינֹו
צָ ִריך לְ הַּ כְ ִשיר אֶ ת הַּ ּכְ לִ י.

?If one found a lot of blood in a non-fertilized Egg
ּכָל זֶה ְמדַּ ּבֵ רִ ,אם לאֹ מָ צָ א אֶ לָא ִטפַּת דָ ם ,אֲבָ ל ִאם נִ ְתפַּּׁשֵ ט הַּ דָ ם ּבְ תֹוך הַּ ּבֵ יצָ הֲ ,א ַּזי יֵש לְ הִ ְסתַּ פֵק ,אּו ַּלי ּבֵ יצָ ה זֹו
ּבָ אָ ה ִמתַּ ְרנְגֹ לֶת שֶ הָ יְ תָ ה ּבְ קִ ְרבַּ ת ָזכָרִ ,מּכֵיוָן שֶ יֵש ּבָ ּה ּכָל ָּכך .דָ ם ,וְ יֵש לִ ְשאֹ ל ְשאֵ לַּת חָ כָם ּבַּ ִדן הַּ תַּ בְ ִשיל וְ הַּ קְ דֵ ָירה.
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Fertilized

Unfertilized

אסור מו התורה
צריך לבדוק ביצה לא מבושלת
צריך לבדוק ביצה מבושלת
נתערב במאכל – ולא מצא דם
נתערב במאכל – ומצא דם
נתבשל  3ביצים ביחד
נתבשל  2ביצים ביחד
הכלי

4a. Write your own question based on the Halachos of eggs that you learned:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
?_______________________________________________________________________________

4b. Write the answer to your above question:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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טבילת כלים
האיסור:
תֹורה ּבְ פ ָָרשַּ ת ּכְ לִ י ִמ ְדיָן" :וְ יאֹ מֶ ר אֶ לְ ָעזָר הַּ ּכֹ הֵ ן אֶ ל אַּ נְ שֵ י הַּ צָ בָ א הַּ ּבָ ִאים
ּכָתּוב ּבַּ ָ
תֹורה אֲשֶ ר צִ ּוָה ה' אֶ ת מֹ שֶ ה .אַּ ך אֶ ת הַּ זָהָ ב וְ אֶ ת הַּ ּכֶסֶ ף אֶ ת
לְ ִמלְ חָ מָ ה ,זאֹ ת חֻקַּ ת הַּ ָ
הַּ ּנְ חֹ שֶ ת וְ אֶ ת הַּ ּבַּ ְרזֶל אֶ ת הַּ ּבְ ִדיל וְ אֶ ת אֲ שֶ ר הַּ עֹ פ ֶֶרתּ .כָל דָ בָ ר אֲשֶ ר יָבאֹ ּבָ אֵ ש תַּ עֲבִ ירּו
ּבָ אֵ ש וְ טָ הֵ ר אַּ ך ּבְ מֵ י נִ דָ ה יִ ְתחַּ טָ א וְ כָל אֲשֶ ר לאֹ יָבאֹ ּבָ אֵ ש תַּ עֲבִ ירּו ּבַּ מַּ יִ ם".
ִממַּ ה שֶ ּנֶאֱמַּ ר "וְ טָ הֵ ר" (וָלאֹ וְ כָשֵ ר) ל ְָמדּו ֲחכָמֵ ינּו זִכְ רֹונָם לַּּבְ ָרכָה שֶ צָ ִריך הַּ ּכְ לִ י טָ ה ֳָרה אַּ חֶ ֶרתִ ,מלְ בַּ ד הַּ כְ שָ ָרתֹו,
וְ הִ יא הַּ ְטבִ ילָה ּבַּ מַּ יִ ם לְ הַּ כְ נִ יסֹו לִ קְ דֻּׁשַּ ת יִ ְש ָראֵ ל.

?May one use a Keli before it is Toiveld
ּנִטּבֹ ל ,אֲפִ לּו דֶ ֶרך ע ַַּּראיִ .אּסּור זֶה אֵ ינֹו אֶ לָא ִמ ְד ַּרּבָ נָן ּגַּם ּכְ לִ י שֶ ִאי אֶ פְ שָ ר לְ הַּ ְטבִ ילֹו
אָ סּור לְ הִ ְשתַּ מֵ ש ּבַּ ּכְ לִ י טֶ ֶרם שֶ ְ
מֵ חֲמַּ ת ּג ְָדלּו אֹו ּכ ְַּּבדּו ,אֵ ין ּבְ זֶה ּכָל הֶ יתֵ ר לְ הִ ְשתַּ מֵ ש ּבֹו ּבְ לִ י ְטבִ ילָה .אֲפִ לּו ּבִ ּׁשֵ ל ּכְ בָ ר ּבַּ ּכְ לִ י מֵ אָ ה פְ ע ִָמים ּבְ לִ י ְטבִ ילָה,
עֲדַּ יִ ן חַּ יָב ּבַּ ְטבִ ילָה וְ אָ סּור לְ ִה ְשתַּ מֵ ש ּבֹו.

הטבילה:
The Brocho:
לִ פְ נֵי ְטבִ ילַּת הַּ ּכְ לִ י ְמבָ ֵרך "ּבָ רּוך ...אֲשֶ ר קְ ִדשָ נּו בְ ִמצְ ֹותָ יו וְ צִ וָנּו
עַּל ְטבִ ילַּת ּכֶלִ י" ִאם טֹובֵ ל ְשנֵי ּכֵלִ ים אֹו יֹותֵ ר יְסַּ יֵם "עַּל ְטבִ ילַּת
ּכֵלִ ים".
ִאם הֶ חֱלִ יף אֶ ת נֻּסָ ח הַּ ּבְ ָרכֹותּ ,כְ לֹומַּ ר ּבֵ ֵרך עַּל הַּ ְרּבֵ ה ּכֵלִ ים " ַּעל
ְטבִ ילַּת ּכֶלִ י" אֹו עַּל ּכְ לִ י אֶ חָ ד "עַּל ְטבִ ילַּת ּכֵלִ ים" יָצָ א.
שָ כַּח לְ בָ ֵרך לִ פְ נֵי הַּ ְטבִ ילָה לאֹ יְבָ ֵרך לְ אַּ חַּ ָריו.

When there is a Sofek if you’re supposed to make a Brocho:
הַּ טֹובֵ ל ּכְ לִ י ִמּסָ פֵק ,אֵ ין לֹו לְ בָ ֵרך עַּל ְטבִ ילָתֹו ּכִ י "סָ פֵק ּבְ ָרכֹות לְ הָ קֵ ל"ִ .מן הַּ ּנָכֹון לְ הַּ ְמ ִתין קְ צָ תִ ,אם אֶ פְ שָ ר ,עַּד
שֶ יִ הְ יֶה לֹו ּכְ לִ י הִ צְ ִריך ְטבִ ילָה ּבַּ ּוַּדָ אּות וְ יִ ְטּבֹ ל ְשנֵיהֶ ם ,וִ יבָ ֵרך עַּל הַּ ּוַּדַּ אי וִ י ַּכּוֵן לִ פְ טֹור ּגַּם אֶ ת הַּ ּסָ פֵק ,וִ יבָ ֵרך אָ ז " ַּעל
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ְטבִ ילַּת ּכֵלִ ים" .אֲבָ ל ִאם נָחּוץ לְ הַּ ְטבִ ילֹו ִמיָד ,יאֹ מַּ ר אֶ ת ּבִ ְרּכַּת הַּ ְטבִ ילָה ּבְ לִ י שֵ ם ּומַּ לְ כּות ,אַּ ך יְ הַּ ְרהֵ ר אֶ ת הַּ ּׁשֵ ם ּבְ לִ ּבֹו
וְ לאֹ יֹוצִ יאּו ּבְ פִ יו.

חציצה:
ּומבַּ חּוץ .לְ פִ יכְָך צָ ִריְך לְ נַּקֹותֹו לִ פְ נֵי הַּ ְטבִ ילָה ִמּכֹ ל לִ כְ לּוְך ַּוחֲלּודָ ה
הַּ מַּ יִ ם צְ ִריכִ ים לִ נְגֹ עַּ ּבְ כָל חֶ לְ קֵ י הַּ ּכְ לִ י ִמּבִ פְ נִ ים ִ
שֶ ל ֹא י ְַּחצְ צּו ּבֵ ין הַּ מַּ יִ ם וְ הַּ ּכְ לִ י.

?חציצה Is a sticker a
לִ פְ נֵי הַּ ְטבִ ילָה צָ ִריְך לְ הָ ִסיר ִמן הַּ ּכְ לִ י ּכָל פֶתֶ ק הַּ דָ בּוק ּבֹו .וְ יֵש לְ הִ זָהֵ ר ּולְ הָ ִסיר
ּגַּם אֵ ת הַּ דֶ בֶ ק הַּ ּנִ ְשאָ ר לַּפְ ע ִָמים ִמתַּ ְחתָ יו ּכִ י ּגַּם זֶה נ ְֶחשָ ב חֲצִ יצָ ה .יֵש ּכֵלִ ים שֶ ְמדּוּבָ ק
ּבָ הֶ ם פֶתֶ ק קָ טַּ ן שֶ תַּ פְ קִ ידֹו לְ הַּ ְראֹות ע ֵֶרְך הַּ ּכְ לִ י ַּוח ֲִשיבּותֹו וְ אֵ ין הַּ דֶ ֶרְך לְ הָ ִסירֹו לְ עֹולָם
(דֶ ֶרְך מָ שָ ל; פֶתֶ ק שֶ מַּ ְדּבִ יקִ ים לַּפְ ע ִָמים עַּל ּכְ לִ י קריסטל חָ שּוב) ,אֵ ינֹו חֲצִ יצָ ה וְ יָכֹ ל
לִ ְטּבֹ ל אֶ ת הַּ ּכְ לִ י ּכְ מֹו שֶ הּוא .

?חציצה Is your hand a
צּורה הֲדּוקָ ה
ּכְ שֵ ם שֶ צָ ִריְך לְ דַּ קְ דֵ ק שֶ ל ֹא ִתהְ יֶה חֲצִ יצָ ה עַּל הַּ ּכְ לִ י ּכֵן יֵש לְ הִ זָהֵ ר ּבָ עֵת הִ ְטּבִ ילָה שֶ ל ֹא יֵאָ חֵ ז ּבִ כְ לִ י ּבַּ ָ
צּורה ְרפּויָה ּכְ כָל הָ אֶ פְ שָ רִ .אם טָ בַּ ל יָדֹו ְּבמֵ י ִמקְ וָה ְּבטֶ ֶרם אָ חַּ ז
ּכִ י אָ ז ל ֹא יִ ּכָנְ סּו הַּ מַּ יִ ם ּבֵ ין יָדֹו לִ כְ לִ י ,אֶ לָא יֵאָ חֵ ז ּבְ ָ
ּבַּ ּכְ לִ י אֵ ין ַּלחֲשֹ ש ַּלחֲצִ יצָ הּ ,כִ י ִמי הַּ ִמקְ וָה יִגְ עּו לְ כָל חֶ לְ קֵ י הַּ ּכְ לִ יּ .גַּם יָכֹ ול לְ שַּ ּנֹות אֶ ת מָ קֹום אַּ ִחיזָתֹו ּבְ עֹוד הַּ ּכְ לִ י ּבַּ מַּ יִ ם
וְ עַּל יְדֵ י ּכְָך יִגְ עּו הַּ מַּ יִ ם לְ כָל חֶ לְ קֵ י הַּ ּכְ לִ י ּבְ ַּפעַּם אַּ חַּ ת ,וְ זֹוהִ י הַּ דֶ ֶרְך הַּ מ ְֻבחֶ ֶרת.

? when Toiveling more than one Keli at a timeחציצה Is there a problem of
יָכֹ ול לְ הַּ כְ נִיס הַּ ְרּבֵ ה ּכֵלִ ים יַּחַּ ד ּבְ תֹוְך סַּ ל ְמנֻקָ ב ּכְ עֵין ֶרשֶ ת ּולְ הַּ ְטבִ ילָם ּכְָך ,אַּ ְך צָ ִריְך לְ הִ זָהֵ ר שֶ ל ֹא יַּּנִ יחַּ אֶ ת הַּ ּכֵלִ ים
זֶה עַּל זֶה פֶן יִ לְ חַּ ץ ּכְ לִ י אֶ חָ ד אֶ ת הַּ ּׁשֵ נִ י וְ ל ֹא י ְַּח ְדרּו הַּ מַּ יִ ם ּבֵ ינֵיהֶ ם וְ ִתהְ יֶה חֲצִ יצָ הַּ ,רק יַּנִ יחָ ם זֶה לְ צַּ ד זֶה.

1. What Brocho do you make when you Toivel two pots
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
?2. Are you allowed to Toivel a few Kelim together if they are touching each other
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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?May one Toivel half a Keli at a time, e.g. very large pot
צָ ִריְך לְ הַּ כְ נִיס אֶ ת הַּ ּכְ לִ י לְ תֹוְך הַּ מַּ יִ ם ּבְ אֹ פֶן שֶ ּכָל חֶ לְ קֵ י הַּ ּכְ לִ י יִ הְ יּו ּבְ תֹוְך הַּ מַּ יִ ם ּבַּ ַּפעַּם אַּ חַּ ת ִמּבְ לִ י שֶ יִ ּׁשָ אֵ ר ִמחּוץ

לַּמַּ יִ ם חָ לַּק ּכֹ ל שֶ הּואּ .כְ לִ י ּגָדֹול שֶ ִאי אֶ פְ שָ ר לְ הַּ כְ נִ יס ּכֻלֹו לַּמַּ יִ ם ּבְ ַּפעַּם אַּ חַּ ת אֵ ין לְ הַּ ְטבִ ילֹו לַּחַּ צָ ִאין.

?Which Kelim require Tevilah
ל ֹא ּכָל הַּ ּכֵלִ ים הַּ ּנִ ְרּכ ִָשים ִמן הַּ ּנָכְ ִרים חַּ יָבִ ים ּבִ ְטבִ ילָהּ ,כִ י חֹובַּ ת הַּ ְטבִ ילָה ְתלּויָה ּבִ פְ ָר ִטים אֵ לּו:
א .שֶ הּוא ּכְ לִ י ְסעּודָ ה.
בִ .אם נִקְ נֶה הַּ ּכְ לִ י ִמּגֹוי.
ג .שֶ ּבָ א הַּ ּכְ לִ י לִ ְרשּותֹו שֶ ל יִ ְש ָראֵ ל.

?כלי סעודה What is considered
ִמּכֵיוָן שֶ פ ָָרשַּ ת "ּכְ לִ י ִמ ְדיָן" עֹוסֶ קֶ ת ּבִ כְ לֵי ְסעּודָ ה (שֶ ה ֲֵרי נֶאֱמַּ ר "ּכָל דָ בָ ר אֲשֶ ר יָבאֹ ּבָ אֵ ש" ,וְ אֵ ין דֶ ֶרך לְ הִ ְשתַּ מֵ ש
ּבָ אֵ ש אֶ לָא ּבִ כְ לֵי ְסעּודָ ה ,וְ גַּםּ ,כִ י ַּרק ּכְ לֵי ְסעּודָ ה צְ ִריכִ ים אֹותֹו הֶ כְ שֵ ר הַּ ְמבֹ אָ ר ּבַּ פ ָָרשָ ה) עַּ ל כֵן ַּרק ּכְ לֵי ְסעּודָ ה חַּ יָבִ ים
ּבַּ ְטבִ ילָה.
הַּ ּכְ לִ י נִקְ ָרא "ּכְ לֵי ְסעּודָ ה" ַּרק:
אִ .אם נֹו ֵג ַּע הַּ ּכְ לִ י ְּבמַּ ֲאכָל עַּצְ מֹו.
ב .וְ גַּםְ ,משַּ מֵ ש אֶ ת הַּ מַּ ֲאכָל ל ְַּּסעּודָ ה.

?כלי סעודה Are oven and oven trays considered
יחים אֶ ת הַּ ִּסיר עַּל הִ ּכִ ָירה ,אֹו
ּבָ ִסיס הַּ ּכְ לִ י ,שֶ אֵ ינֹו ְמחֻּבָ ר לִ כְ לִ י ,אֵ ינֹו צָ ִריך ְטבִ ילָה .לְ פִ י ָכך ,חֲצּובָ ה שֶ ָעלֶיהָ מַּ ּנִ ִ
ּבְ תוך הַּ תַּ ּנּור ,אֵ ין צָ ִריך ְטבִ ילָה.

?כלי סעודה Is a pot lid considered
ּכִ ּסּוי הַּ ּכְ לִ יִ ,אם אֵ ין דֶ ֶרך הַּ ּכִ ּסּוי לִ נְגֹו ַּע ּבַּ מַּ ֲאכָל ,אֵ ין הַּ ּכִ ּסּוי צָ ִריך ְטבִ ילָה ( ִאם אֵ ינֹו ְמחֻּבָ ר לַּּכְ לִ י) ,וְ ִאם דָ ְרכּו לִ נְגֹו ַּע
ּומטַּ ּגְ נִ ים ּבֹו ,צָ ִריך ְטבִ ילָהּ ,כִ י דֶ ֶרך
ּבְ מַּ ֲאכָל צָ ִריך לִ ְטּבֹ ל אֶ ת הַּ ּכִ ּסּוי .עַּל כֵןּ ,כִ ּסּוי ִסיר שֶ ְמבַּ ְּׁשלִ ם ּבֹוְ ,
הַּ מַּ ֲאכָל לְ פַּעְ ֵפ ַּע לְ מַּ עְ לָהּ ,בָ ֵעת הַּ ּבִ ּׁשּול וְ הַּ ִטּגּון וְ נֹו ֵג ַּע ּבַּ ּכִ ּסוי.

?כלי סעודה Is a corkscrew and bottle opener considered
יּועָדים לִ נְגֹועַּ
צֹורך לְ טָ בְ לָןּ ,כִ י אֵ ינָם ְמ ִ
פֹותחָ ן ּבַּ קְ ּבּוקִ ים אֹו קֻ פְ סָ אֹות וְ כֵן ְמחַּ לֵץ פְ קָ קִ ים ,אֵ ין ֵ
ְ
ּבַּ מַּ ֲאכָל.
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?כלי סעודה Is a potato peeler considered
מַּ ְטחֵ נַּת יְ ָרקֹות חַּ יֶבֶ ת ּבִ ְטבִ ילָה ּבַּ ּבְ ָרכָהּ ,כִ י טֹוחֲנִ ים ּבָ ּה ּגַּם יְ ָרקֹות הַּ ֶּנ ֱאכָלִ ים חַּ יִ ים ,וְ כֵן ְמקַּ לֵף תַּ פּוחֵ י אֲדָ מָ ה ,צָ ִריך
ּומלָפְ פֹון.
ְטבִ ילָה ּבַּ ּבְ ָרכָה ּכִ י ְמקַּ לְ פִ ים ּבֹו אַּ ף יְ ָרקֹות הַּ ֶּנ ֱאכָלִ ים חַּ יִ ים ּכְ גֹון ֶגזֶר ְ

?כלי סעודה Are storage containers considered
ּכְ לִ י הַּ ְמשַּ מֵ ש לְ הַּ ְחזָקַּ ת ִמצְ ָרכִ י מָ זֹון ,שֶ שָ ִמים ּבְ תֹוכֹו מַּ ֲאכָלִ ים ,אַּ ך אֵ ין ִמ ְשתַּ מֵ ש ּבֹו ּבָ עֵת
שֹותים ִממֶ ּנּו ,וְ גַּם אֵ ין ְמבַּ ְּׁשלִ ים ּבֹו ,יֵש לְ הַּ ְטבִ ילֹו ּבְ לאֹ ּבְ ָרכָהּ ,כִ י
הַּ ְּסעּודָ ה ,שֶ אֵ ין אֹוכְ לִ ים וְ ִ
יֵש סֹובְ ִרים שֶ אֵ ינֹו נ ְֶחשָ ב ּכְ לֵי ְסעּודָ ה וְ אֵ ין צָ ִריך ְטבִ ילָה.

?3. Why do we need to toivel kelim before using them

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
?כלי סעודה 4. What are the 2 requirements to be considered
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5a. Write your own question based on the Halachos of Tevilas Kelim that you learned
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
?______________________________________________________________________________
5b. Write the answer to your above question:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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