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 :האיסור

ת ֶלֱאֹכל ֲחָכִמים ָאְסרּו ָפאֹו פַּ ּכּו ֶשאַּ ְתנּות ִמּׁשּום ם"עַּ  .חַּ

ת ֶאָלא ל"ֲחזַּ  ָאְסרּו לאֹ  ֶמֶשת פַּ , ְשעֹוָרה, ִחָטה: ֶשֵהם ָדָגן ִמיֵני ְמחַּ

 .ְוִשפֹון, שּוָעל ִשּבֹוֶלת, ּכּוְסִמין

 :האיסור טעם

ב ְוֶלֶחם" ִּבְתִהִלים ָּכתּוב ד ֱאנֹוש ְלבַּ ֶּוה ֶשֶלֶחם" ִיְסעַּ  ֶשל ְמזֹונֹו ָּבִסיס ְמהַּ

ל ָהָאָדם ּגֹוְרִמים ִמן ֶאָחד ְּבֶהְכֵרחַּ  ִהּנֹו ֵּכן עַּ . ְלֶזה ֶזה ָאָדם ְּבֵני ְלִהְתָקְרבּות הַּ

ת  ֶלֱאֹכל  ֲחָכִמים  ָאְסרּוך  ְלִפיכָ  ֵּבר  ֶשלאֹ   ְּכֵדי  ָנְכִרים   פַּ ֵתן  ְוָנבֹוא  ָלֶהם  ִנְתחַּ  ְלִהְתחַּ

ל  ֶאָלא  עמהם ְכִלית  ֵמֶהם  ִנְבדַּ תַּ ֶהְבֵדל  ּבַּ ֲאִפלּו  .הַּ יָ   ְולאֹ   ָּבנֹות  אֹו  ָּבִנים  לֹו  ֶשֵאין  ָנְכִרי  וַּ ֵתןך  שַּ  ִפתּוֹ   ָמקֹום  ִמָּכל  ִעמֹו  ְלִהְתחַּ

 .ךְּבכָ  ָחְלקּו לאֹ  ִּכי ֲאסּוָרה

 Definition of עכו"ם:

ף ָלשֹון אַּ ְמֻדֶּבֶרת ֶשּבַּ ת ֶזה ִאּסּור ִנְקָרא הַּ ּכּו" פַּ ָזלֹות ּכֹוָכִבים עֹוֵבד" ֶשֵפרּושֹו" ם"עַּ  ֶשל ִפתֹו ּגַּם ָמקֹום ִמָּכל", ּומַּ

ת ִמִדין ֲאסּוָרה ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוֵבד ֶשֵאינֹו ּגֹוי ּכּו פַּ ּכּו" ָלשֹון ֵאלּו ְּבִדיִנים ֶשִּנְמָצא ָמקֹום ְּבָכל ְוָלֵכן .ם"עַּ ָּוָנה" ם"עַּ ּכַּ  הַּ

ְּסָתם  .ּגֹוי לַּ

 

Is one permitted to eat bread made by a Jew that does not keep Shabbos? 

ְכִעיס מּוָמר ִפי, ְלהַּ ָדָבר' אַּ ת מּוָמר ֶשהּוא אֹו, ֶאָחד לַּ ֲעבֹודַּ ֵלל אֹו ּכֹוָכִבים לַּ ְרֶהִסָיא ָּבתשַּ  ְלחַּ  ְּכעֹוֵבד ִדינֹו... ְבפַּ

ֲחרֹוִנים  ָּכְתבּו  ָמקֹום  ִמָּכל  .ּכֹוָכִבים ת,  ָהאַּ ְתנּות  ְדִמשּום,  ָשִרי  מּוָמר  ֶשל  ֶשפַּ  ּוֻמָתר,  הּוא  ִיְשָרֵאל ֶשָחָטא  פ"דאע  ֵליָכא  חַּ

 .ִּבתֹו ִליָשא

 

 

 

 

 

 פת עכו"ם

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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 :פת הגדרת

ת ָעֶליהָ  ֶשְמָבְרִכים ָּכל מֹוִציא" ִּבְרּכַּ ת ִנְקָרא ֹאֶפן ְּבֵאיֶזה" הַּ  .פַּ

מֹוִציא"  ֲעֵליֶהןך  ְמָבֵר   ָהָיה  ֲעֵליֶהן  ְסעּוָדתֹו  קֹוֵבעַּ   ֶשִאם  עּוגֹות  ִמיֵני  לּכָ ך  ְלִפיכָ  ת  ֶנְחָשבֹות",  הַּ ת  ְּבִאּסּור  ְוִנְכָלִלין  פַּ  פַּ

ּכּו ף. )ם"עַּ ש ְמֹעֶרֶבת ֶשִעָּסָתן אַּ ְבִלין ֻסָּכר, ִּבְדבַּ ע לאֹ  ִאם", ְמזֹונֹות" הּוא ֶשִּבְרָכָתן, ְותַּ  (.ָעֶליהָ  ְסעּוָדתֹו ָקבַּ

 

 :פלטר פת

ת ִאּסּור ּכּו פַּ ֵּׁשט לאֹ  ם"עַּ  ִיְשָרֵאל ְּבָכל ִנְתפַּ

ְתָנִאים ִּביֵמי ָעֶליהָ  ֶשָּגְזרּו ְּבָשָעה  ֶשִהיא ְועֹוד. הַּ

ִצּבּור  ֹרב  ֶשֵאין  ְּגֵזָרה ֲעֹמד  ְיכֹוִלים  הַּ  ֶלֶחם  ִּכי  ָּבּה  לַּ

ֵיי"  הּוא  ִיְשָרֵאל  נְַּחֹתם  ֶשֵאין  ְמקֹומֹות  ְוֵיש"  ֶנֶפש  חַּ

 ֶלֱאֹכל ְבִאיסּוָרה ְלָהֵקל ָנֲהגּוך ְלִפיכָ . ָשם ָמצּוי

ת" ְלֵטר פַּ ( ְּבשּוק ְלָמכֹור ָהאֹוֶפה נְַּחתֹום" )פַּ

ת" ֵאין ִאם, ָנְכִרי  . ְמצּוָיה" ִיְשָרֵאל פַּ

ם עֹוד עַּ ֲחֹשש ֵאין ִּכי, טַּ ְתנּותך ּכָ  ָּכל לַּ  ְבִהְתחַּ

ת ָלאאֶ  פַּ ל ֶשל ּבַּ עַּ ִית ּבַּ ּבַּ ּנְַּחתֹום ֲאָבל הַּ  עֹוֵסק הַּ

 ָּכל  ְלִהְתָקְרבּות  ּגֹוֶרֶמת  ִפתּו  ֲאִכילַּת  ְוֵאין  ְּבָאָמנּותֹו

ק ֶזה לך. ּכָ ּכָ  ֲעֹרֶבת ָּבּה ֶשֵאין ָּברּור ִאם רַּ  ָדָבר תַּ

 .ָאסּור

ף ְמקֹומֹות ֶשָּבֹרב אַּ ז הַּ ְשְכנַּ ִתיר ָנֲהגּו ְבאַּ ת ְלהַּ ְלֵטר פַּ ְרֵּבה ָמקֹום ִמָּכל פַּ ְחִמיר נֲַּהגּו ְמקֹומֹות ְּבהַּ   ֶלֱאֹכל ֶשלאֹ  ְלהַּ

ת  ֲאִפלּו ְלֵטר  פַּ ְכֵמי  ּגַּם.  ָנְכִרי  פַּ ָּבָלה  חַּ קַּ ת  ִהְזִהירּו  הַּ ֲחִסידּות  ֶשִמִמדַּ ת  ֶלֱאֹכל  ֵאין  הַּ ְלֵטר  פַּ ִּבים  ֵיש  ְוֵכן,  פַּ יֹום  רַּ  םֶשִמְנָהגָ   הַּ
ְחִמיר ת ֶלֱאֹכל ֶשלאֹ  ְלהַּ ְלֵטר פַּ ל ָמקֹום ִמָּכל. פַּ ְחִמיר ְמקֹומֹו ִמְנָהג ֶשֵאין ְלִמי ִהיא ֻמֶתֶרת ִדין ִפי עַּ  .ְלהַּ

  

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: 

ת ּכּו  פַּ ָּנְכִרי  ָעָשה  ֵּכן  ִאם  ֶאָלא  ֶנֶאְסָרה  לאֹ   ם"עַּ ֲעֶשה  ָּכל  ֶאת  הַּ ִפייַּת  מַּ ת  אַּ פַּ  תלשֶ ְמּׁשְ   ֶאָחד  ָעָשה  ִיְשָרֵאל  ִאם  ֲאָבל,  הַּ
ְינּו, ָהֲאִפָיה ֶחְלֵקי  : ֶשִיְשָרֵאל הַּ

ּנּור ֶאת ִהְבִעיר. א תַּ  אֹו, הַּ

ֶלֶחם ֶאת ָשם. ב ּנּור הַּ  אֹו, ְּבתַּ

ֶּגָחִלים ֶאת ָחְיָתה. ג  ,הַּ

ת ֶנְחֶשֶבת לֹא פַּ ת הַּ ּכּו ְּכפַּ ת ֶאָלא ם"עַּ   .ִיְשָרֵאל ְּכפַּ

ת עֹוד ֵהֵקלּו ּכּו ְּבפַּ  ֵמֵאלּו ֶאָחד ִיְשָרֵאל ָעָשה לאֹ  ֶשֲאִפלּו, ם"עַּ

ּנּורך ְלתֹו ֶשהּוא ֹּכל ֵעץ ֶּגֶזריך ִהְשלִ  ֶאָלא תַּ ח אֹו הַּ  ֲאזַּי, ְּבֵאש ֶשָּנפַּ

ת ֶאת ִהְכִשיר פַּ ֶּנֱאֵפית הַּ ת ְוֶנְחֶשֶבת ָּבּה הַּ ת ֶשָּכל, ִיְשָרֵאל ְּכפַּ  הֹוָספַּ

ת  אֹו  ֵעץ ט  מֹוִסיָפה  ֲאִויר  ְנִפיחַּ ֲחִמימּות  ְמעַּ ר ֶאת  ּוְמָקֶרֶבת  ָהֵאש  ּבַּ  ְּגמַּ

 . ָהֲאִפָיה

ב  ִמי  ֵיש מֵ   ֶשֵאין  קּוָלא  ִהיא  ֶשזֹו  ֶשָּכתַּ ת  ֶאָלא  ָעֶליהָ ך  ְלִהְסתַּ  ִּבְשעַּ

ק ְדחַּ ְתִחָלה ֲאָבל, הַּ  ָיִשים אֹו ָהֵאש ֶאת יְַּבִעיר ֶשִיְשָרֵאלך ָצִרי ְלכַּ

ֶלֶחם  ֶאת ּנּור  הַּ תַּ ֶּגָחִלים  יְַּחֶתה  אֹו  ּבַּ ת  ֶנְחֶשֶבת  ֵּכן  ָעָשה  לאֹ   ְוִאם.  ּבַּ  ְּכפַּ

ּכּו  .ם"עַּ

 

 

When a Jew added fuel, for how long is it considered Pas Yisroel? 

ּנּור ֲאִפָיה תַּ מּוָסק גֹוִים ֶשל ְּבמַּ ּנּור ֵקיָסם ִיְשָרֵאל ך ְוִהְשִלי, ֵעִצים י"ע הַּ ה ָּכל, ְלתַּ ֵחר ֶשיֹאפּו מַּ  יֹום ְּבאֹותֹו ִמֵּכן ְלאַּ

ּנּור ק פ"אע. ֻמָתר, ְּבתַּ ּנּור ֶשהּוסַּ תַּ ם עֹוד הַּ עַּ פַּ ְתנַּאי, הַּ ֶהיֵסק ִמן ּבֹוֲערֹות ֶּגָחִלים ֶשִּנְשֲארּו ּבַּ  .ָהִראשֹון הַּ

  

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?  

נּוִרים ֹוםיּכְ  תַּ ְמצּוִיים ּבַּ פֹוֲעִילם, הַּ ִליִים ִחימּום ּגּוֵפי י"עַּ  הַּ ְשמַּ ז אֹו חַּ ְדלִ י הּודִ יך יְ ָצִר , ְּבגַּ ְצמֹו קיְלהַּ ּנּור ֶאת ְּבעַּ תַּ  הַּ

ם ְּבָכל עַּ ּנּור ֲאִפלּו, ֵמָחָדש פַּ תַּ ִין הַּ ם ֲעדַּ  .חַּ

 

Until what stage of baking does involvement of a Jew help? 

ְתפּותך שֶ ְּכֶדרֶ  ְכִשיר מֹוִעיָלה ָּבֲאִפָיה ִיְשָרֵאל ִהְשתַּ ת ֶאת ְלהַּ פַּ  מֹוִעיָלה  ִהיא ֵּכן ְבֶאְמָצָעה אֹו ָהֲאִפָיה ִּבְתִחלַּת הַּ

 .ְּבסֹוָפּה

 

May one buy dough or semi baked dough made by a 

non-Jew? 

ת ָנְכִרי ָאָפה ִאם ְתפּות ְּבלאֹ  פַּ ִפָיָתה ִנְגְמָרה ֲאִפלּו, ִיְשָרֵאל ִהְשתַּ  ּוְראּוָיה אַּ

ֲאִכיָלה ְּכָבר ְשִּביָחה ִאם ָמקֹום ִמָּכל ,לַּ ת מַּ פַּ  ִיְשָרֵאל ָיכֹול נֹוֶסֶפת ָּבֲאִפָיה הַּ

ְכִשיָרה ל ְלהַּ ִתיַּית ְיֵדי עַּ ֶּגָחִלים חַּ  .הַּ

 

Bread Crumbs and Matzah Meal: 

Does the second baking by a Jew make it Pas yisroel?  

ת  ֶנֶאְפָתה  ְּכָבר  ִאם פַּ ְמֵרי  הַּ ת  ְוֵאיָנּה  ְלגַּ חַּ ּבַּ ת  ִמִדין ֶנֶאְסָרה  ְּכָבר,  נֹוֶסֶפת  ָּבֲאִפָיה  ִמְשתַּ ּכּו פַּ  ם"עַּ
ִתיָרה ֶאְפָשר ְוִאי  .עֹוד ְלהַּ

 

Does the fact that it is only small pieces i.e. crumbs, make it Mutar? 

ל ִאם ֲאִפלּו ת ִמֶמָּנה ָּבטַּ ת תֹורַּ ל פַּ  ָעֶליהָ  ֶשָחל ִמֵּכיָון ִּכי ְלֶהֵתיָרה חֹוֶזֶרת ֵאיָנּה, ּוִבְּׁשָלה ִפְתָתה אֹו ֶשִפיְרָרה ְיֵדי עַּ

ת ּכּו פַּ ע לאֹ  ם"עַּ ל ִאסּוָרה ִנְפקַּ  ל.ִּבּׁשּו ְיֵדי עַּ

  
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: 

ת ְּבִאּסּור לּויְוִהקִ  ליהֹואִ  ּכּו פַּ ְרָבה ִאם, ם"עַּ ת ִנְתעַּ ּכּו פַּ ֲאָכל ם"עַּ ֵחר ְּבמַּ ְרָבה ִאם ןיּבֵ  ָּבֹרב ָּבְטָלה אַּ  ְּבִמיָנּה ִנְתעַּ

י) ת ִמין נּויהַּ דֹוֶמה פַּ י) ָּנהימִ  ְּבֶשֵאיָנה ןיּוּבֵ ( ָלּה הַּ ת ִמין נּויהַּ ח ּוּבֵ ן יּבֵ (, ָלּה דֹוָמה ֶשֵאיָנּה פַּ ֲאִפלּו, ן ְּבָיֵבשיְּבלַּ  איהִ  וַּ
ת ף. ֲחשּוָבה פַּ ל אַּ ְּׁשָאר יפִ  עַּ ָּבָנן ירֵ ִאיסּו ֶשּבַּ ְטלֹו םיִששִ  יפִ יך ָצִר  ְדרַּ ת, ְלבַּ ּכּו ּוִבּׁשּול ְּבפַּ  ָּכל. ָּבֹרב ֶשָּבֵטל, ֵהֵקלּו ם"עַּ

ר ֶזה ת ןיאֵ  ִאם ֶנֱאמַּ פַּ ֲחתִ  ִאם ֲאָבל, ִנֶּכֶרת הַּ ף ִנָּכרֹות כֹותיהַּ ְררּו אַּ ּנִ  םיְלֵפרּוִר  ֶשִנְתפַּ  ים.ֲאסּוִר  ,םיְקטַּ

May one use a pan that had Pas Akum baked in it? 

ת  ִאסּור  ןיאֵ  ּכּו  פַּ ת  ֶאָלא  ם"עַּ ִין  ְּבפַּ ְחמִ   םיְצִריכִ   ןיאֵ   ֲאָבל  ְּבעַּ ם  ריְלהַּ עַּ ת  ְּבטַּ ִנְבלַּע  פַּ ְּכלִ   הַּ  יִמְּכלִ   ֶלֱאֹכל  ָתרך מֻ ְלִפיכָ .  יּבַּ
ת ּבֹו ּולֶשִּבשְ  ּכּו פַּ  .ם"עַּ

 

 

  

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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 :האיסור

ת ֲחָכִמים ָאְסרּושֶ ך ְּכֶדרֶ  ּכּו פַּ ּכּו ִּבּׁשּול ּגַּם ָאְסרּו ֵּכן, ם"עַּ ה ָּכל ָלֵכן, ם"עַּ ָּנְכִרי ֶשִּבֵּׁשל מַּ  ֶשיֹאְכֶלנּו ָאסּור הַּ

 .ִיְשָרֵאל

 :האיסור טעם

ּכּו ִּבּׁשּול ִאּסּור ְתנּות ִמּׁשּום ְּגִזיָרה הּוא ּגַּם ם"עַּ ָּנְכִרי יְַּזִמינּו ֶשָמא, חַּ ֵתן ּוָבא ְּבֵביתֹו ִעמֹו ֶלֱאֹכל  הַּ ך ּכָ , ִעמֹו ְלִהְתחַּ
פֹוְסִקים ֹרב ְרשּופֵ  ּסֹוְבִרים ָאְמָנם ֵיש. הַּ ּכּו ִּבּׁשּול ָאְסרּו ִּכי הַּ ָּנְכִרי יֲַּאִכיֶלּנּו ֶשָמא ֵמֲחָשש ם"עַּ  .ָאסּור ָדָבר הַּ

ּכּו ִּבּׁשּול  ְּבִאּסּור ֶהְחִמירּו ה יֹוֵתר ם"עַּ ת ְּבִאּסּור ֶשֶהְחִמירּו ִממַּ ּכּו פַּ  :ִּכי, ם"עַּ

ּכּו ִּבּׁשּול ֶשל זֹו ְּגֵזָרה. א ְּבָלה ם"עַּ  .ִיְשָרֵאל ְּבָכל ִנְתקַּ

ְבִשיל ֵאין. ב יַּי" ְּבתַּ ת ֶשֵיש ְּכמֹו" ֶנֶפש חַּ  .ְּבפַּ

ְלֵטר"  ֶשהּוא  ָנְכִרי  ִפלּוך אֲ ְלִפיכָ  ָּוָנה  ֶשִּבֵּׁשל",  פַּ ֲאֵחִרים  ְלָמְכרֹו  ְּבכַּ  ָמקֹום  ִמָּכל,  לַּ

ְבִשילֹו   .ָאסּור תַּ

 תנאים בבישול עכו"ם

ּכּו ִּבּׁשּול ְּבִאּסּור ל"ֲחזַּ  ִהְתנּו ְתָנִאים ֵשִני  :ם"עַּ

ֲאָכל ֶשְיֵהא. א מַּ ָצִרי ָדָבר הַּ י ְלֵהָאֵכל ָראּוי ֶשֵאינֹו, ִּבּׁשּולך הַּ י ְּבעֹודֹו ֶנֱאָכל ִלְהיֹות הּוא ָראּוי ֶשִאם. חַּ  שּום ֵאין חַּ

ָּנְכִרי ֶשִּבְשלֹו ְלֶזה ֲחִשיבּות ב הַּ ָּנְכִרי ָעָשה לאֹ  ְּכִאלּו ְוֶנְחּׁשַּ  .ְּכלּום הַּ

ֲאָכל ֶשְיֵהא. ב מַּ ל ָהעֹוֶלה ָדָבר" הַּ ְיינּו" )ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ ֲאָנִשים ָשִרים הַּ ך ָּכל ּכָ  ָחשּוב ֶשֵאינֹו ָדָבר(, ֲחשּוִבים וַּ
ְזִמין ָהָאָדםך ֶדרֶ  ֵאין ְתנּות ִליֵדי ָיבֹואּו ְולאֹ  ְלָאְכלֹו ֶאְצלֹו ֲחֵברֹו ֶאת ְלהַּ ם) ִהְתחַּ עַּ טַּ ֵּׁשִני ְולַּ  ֶשֵאין ֶשִמֵּכיָון ְלָפֵרש ֵיש הַּ

ֶדרֶ  ְזִמיןך הַּ ֲאִכילֹו ָיבֹוא לאֹ  ָעָליו ְלהַּ  (.ָאסּור ָדָבר ְלהַּ

ּכּו ִּבּׁשּול ִאּסּור ָּגְזרּו ֶשלאֹ , ִנְמָצא ָדָבר ֶאָלא ם"עַּ י ֶנֱאָכל ֶשֵאינֹו ּבַּ ל עֹוֶלה ְוגַּם, חַּ  .ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

  

עכו"ם בישול  

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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 מלכים שלחן על עולה .א

Rice:  

Is cooked rice מלכים שלחן על  עולה ? 

ת (רמ"א). א ן ֹאֶרז ְוֶשל ִקְטִניֹות ֶשל פַּ ת  ל לַּ כְ בִ  ֵאינֹו  ְוֹדחַּ  ָאסּור ֵאינֹום גַּ וְ  ,רּוסְ אָ שֶ ם תַּ סְ  פַּ

ל עֹוֶלה ֵאינֹו ִאם ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ִּבּׁשּוִלי ִמּׁשּום  .ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

ת ָסֵפק ֵאין (ב"ח ) .ב ן ְואֹוֵרז ִקְטִניֹות ְדפַּ ל עֹוֶלה ֵאינֹו ְוֹדחַּ ק, ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ ְבִשיל רַּ תַּ  ֶשל  ּבַּ

ל ֶשעֹוֶלה ֶאְפָשר ֹאֶרז  .יםְמָלכִ  ֻשְלָחן עַּ

ְבִשיל, ֻמְסָּכם ּוְבָיֵמינּו ל עֹוֶלה ֹאֶרז ֶשל ֶשתַּ  .ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

Potato Chips: 

Are potatoes על שולחן מלכים עולה ? 

ִניּוָתם יִמְפנֵ  אֹוָתם םיאֹוְכלִ  ָהָעםת לַּ דַּ ק רַּ ( "ערוך השולחן) ל... עַּ ֲאָכל ְוֶזה, יֲַּעלּו לאֹ  םיְמָלכִ  ֻשְלָחן ְועַּ  ָפשּוט מַּ

ת ֲאָבל". ְמֹאד ָחְכמַּ ל חֹוֵלק ָאָדם הַּ ֲחרֹונִ  ָּכְתבּו. ֶזה עַּ פּוחַּ  ֹוםיֶשהַּ  םיָהאַּ ל עֹוָלה ֲאָדָמה תַּ  .ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

 

What about potato chips? 

יֹום םיאֹוְמִר  ֵיש ל םיעֹולִ  ֵאיָנם Potato Chips ֶשהַּ  ֵיש  ֲאָבל. םיְמָלכִ  ֻשְלָחן עַּ

ל םיחֹוְלקִ   .ֶזה עַּ

 

Do we define מלכים  שולחן  על  עולה  based on the  original food, or 

according to the final product? 

ֻּׁשְלָחןך ָהָערּו ּכּו ֶשְּבִבּׁשּול ּכֹוֵתב הַּ ֲאָכל ִמין ְלִפי הֹוְלִכים לאֹ  ם"עַּ מַּ יך  אֵ  ְלִפי ֶאָלא הַּ
ֲאָכל ֶאת ֶשֵהִכינּו מַּ ת' ראי ּוֵמִביא. הַּ ְבִשיל, ֹאֶרז ִמפַּ ל עֹוֶלה ֹאֶרז ֶשל ֶשתַּ . ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

יָ   ּכֹוֵתב  א"הרמ  כ"ואעפ תך  ֶשּׁשַּ ל   עֹוֶלה  ֵאינֹו  ֹאֶרז  ֶשפַּ ל   חֹוְלִקים  ֵיש  ֲאָבל.  ְמָלִכים  ֻשְלָחן  עַּ  עַּ

 .ֶזה

ל סֹוְמִכים ְלִדיָנא ֻּׁשְלָחןך ָהָערּו עַּ ְחִמיר ֵיש ֲאָבל, הַּ  ֶשֵיש ִּבְפָרטPotato Chips ב ְלהַּ

ל עֹוִלים, ֶשֵהם ְּכמֹו Potato Chipsש אֹוְמִרים  .ְמָלִכים ֻשְלָחן עַּ

  

3a. Write your own question based on the Halachos of Bishul Akum that you learned: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 חי שהוא כמות נאכל ב. 

Then and now:  

Once upon a time Carrots were never eaten raw. 

ֶּנֱאָכל ָדָבר" י ֶשהּוא ְּכמֹו הַּ ף ֲחָכִמים ֶשִהִתירּו" חַּ  ְּבִמְנָהג ָתלּוי, ָנְכִרי ֶשִּבְשלֹו אַּ

ף  ְוָלֵכן  .ָאָדם  ְּבֵני  ֲאִכילַּת פֹוְסִקים  ֶשָּכְתבּו  אַּ י  ֶשהּוא  ְּכמֹות  ֶנֱאָכל  ֵאינֹו  ֶשֶגֶזר  הַּ  ֲאָבל,  חַּ

ק  ָהָיה  ֶזה ָּנם  רַּ ֵּנינּו  ֲאָבל  ִּבְזמַּ אי  ִּבְזמַּ דַּ ִיין  ֶנֱאָכִלים  ְּבוַּ  .ּגֹוִיים  ִּבשּוֵלי  ִמּׁשּום  ָּבֶהם  ְוֵאין,  חַּ

 

Me and you:  

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

ק אֹותֹו אֹוְכִלים ָאָדם ְּבֵני ֹרב ִאם ף, ְמֻבָּׁשל רַּ ָיִחיד אַּ י אֹוְכלֹו ֶשהַּ ְעתֹו ָּבְטָלה, חַּ ֲאָכל ָאסּור לֹו ְוגַּם, דַּ מַּ  ִּבְשלֹו ִאם הַּ

ֵהפֶ  ִיְהֶיה ְוֵכן. ָנְכִרי ֲאֶשר ך הַּ י אֹותֹו אֹוְכִלים ָאָדם ְּבִני ֹרב ּכַּ ָיִחיד חַּ ְעתֹו ָּבְטָלה, ְמֻבָּׁשל ֶאָלא אֹוְכלֹו ֵאינֹו ְוהַּ  ּוֻמָתר, דַּ

ְבִשיל תַּ  .לֹו ּגַּם הַּ

 

Here and there: 

Does the fact that in Russia people ate raw Beetroot, consider it  הנאכל כמות שהוא חידבר  in 

America? 

ֲאֶשר ת ִּבְמִדיָנה ּכַּ חַּ ֲאָכל אֹוְכִלים אַּ י ְמֻסָים מַּ ְמִדיָנה, חַּ ֶחֶרת ּובַּ י אֹותֹו אֹוְכִלים ֵאין אַּ ֵחר הֹוְלִכים, חַּ  אֹוָתּה ִמְנָהג אַּ

 .ָשם ֶשהּוא ְמִדיָנה

 

Not eaten raw by itself: 

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

ֲאָכל ֶּנֱאָכל ָדָבר ֶנְחָשב נֹויאֵ  מַּ ד אֹותֹו םיאֹוְכלִ  ֵּכן ִאם ֶאָלא יחַּ  ֶשהּוא ְּכמֹות הַּ  ְלבַּ

ק יחַּ  אֹותֹו םיאֹוְכלִ  ִאם ֲאָבל, יחַּ  ֶּנֱאָכל ָדָבר ֶנְחָשב נֹויאֵ  ְטֵפיָלה ִעם רַּ  .ֶשהּוא ְּכמֹות הַּ

  

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: 

It is unhealthy to drink Milk that has not been boiled. Does that consider it הנאכל   דבר
 ?כמות שהוא חי

ל יֹום א"בנ ֶשֹרב ִּבְגלַּ י ָחָלב שֹוִתים לאֹ  הַּ ְחִמיר ֵיש, ָּבִריא ֵאינֹו ֶשֶזה ִמְפֵני חַּ ְתִחָלה ְלהַּ ֲאָכל ֶנְחָשב ֶשָחָלב ְלכַּ  מַּ

י ֶשהּוא ְּכמֹות ֶנֱאָכל ֶשֵאינֹו ּכּו ִּבּׁשּוֵלי ִמּׁשּום ָאסּור, ּגֹוי ִּבְשלֹו ְוִאם. חַּ  .ם"עַּ

 

Mixed with other foods: 

ֲאָכל, ָלֵכן ִאם ָהֹרב הּוא ִמִמי מַּ ֵחר ֹרב הַּ ָצִריך ִּבּׁשּול, הֹוְלִכים אַּ ֲאָכל הַּ מַּ י ּבַּ ֶּנֱאָכל חַּ ב ָמזֹון הַּ י ִאם ֵעירַּ ֶּנֱאָכל חַּ ן הַּ
ֹּכל ֻמָתר. עֹוד ֵהֵקלּו ְּבאִ  ָּנְכִרי, הַּ מּוָתם, ֻמָתר ְלָאְכָלם. ּוִּבְשלֹו הַּ ִמיִנים ָשִוים ְּבכַּ ּכּו"ם ֶשֲאִפלּו ִאם ְשֵני הַּ ּסּור ִּבּׁשּול עַּ

ְצמֹו. ֲאָכל ָאסּור ִנְבָדל ְוִנָּכר ְּכֶשְלעַּ מַּ ְתנַּאי ֶשֵאין הַּ  ָאְמָנם ִדיִנים ֵאלּו ֶנֶאְמרּו ּבַּ

 

What is the din of כלים that were used with בישול עכו"ם: 

ֲאָכל ָנְכִרי ִּביֵּׁשל ִאם יָ  ֲאֶשר מַּ ּכּו ִּביּׁשּול ִאיּסּור ְכָלליך לִ שַּ  :ִשיטֹות ְשֵתי ְּבֶזה ֵיש ם"עַּ

ְּכִלי ּגַּם ֶשֶּנֱאָסר. א ֵּׁשל ֶשּבֹו הַּ ֲאָכל רֹוב ִּבְכִלי ֶשֵיש לאֹ  ִאם) ִנְתּבַּ  ֲאֶשר מַּ

יָ  ֵאין ּכּו ִּביּׁשּול ּבֹוך שַּ ם ִּבְכִלי ִנְבלַּע ֶשֲהֵרי (, ְלֵעיל ֶשִּנְתָּבֵאר ְּכִפי ם"עַּ עַּ  טַּ

ּכּו ִּביּׁשּול ָאְסרּו ֶשלאֹ  ֲהגַּם. ָאסּור ָדָבר ְתנּות ִמּׁשּום ֶאָלא ם"עַּ אי, ִהְתחַּ דַּ  ּוְבוַּ

ש ֵאין ְתנּות ְחשַּ ל ִהְתחַּ ם ְיֵדי עַּ עַּ ֲאָכל טַּ ִנְבלַּע מַּ  ִּכיָון ָמקֹום ִמָּכל, ִּבְכִלי הַּ

ר ֲאָכל  ֶשֶּנֱאסַּ מַּ ל  הַּ ָּנְכִרי  ִּביּׁשּול  ְיֵדי  עַּ אָכלֹות  ְלָכל.  ִדינֹו  ָשֶווה,  הַּ מַּ  ָהֲאסּורֹות  הַּ

ֵּכִלי ֶאת ְואֹוֵסר  .הַּ

חֹוְלִקים ָאְמָנם ֵיש. ב ְּכִלי ֶנֱאָסר ֶשלאֹ  ְואֹוְמִרים הַּ ֵחר, הַּ ָדָחתֹו ּוְלאַּ  ֵאין הַּ

ְתנּותך הִ ֵיישַּ  לאֹ   ִּכי, ֶהְכֵשר ְּבשּוםך צֹוֵר  ל ְתחַּ ם ְיֵדי עַּ עַּ ְּכָלל ְוֵאינֹו טַּ  ִאיּסּור ּבַּ

 .ֲחָכִמים

פֹוְסִקים ְחִמיר  ִהְסִּכימּו  הַּ ְכִשיר  ֶשְצִריִכים  ָהִראשֹוָנה  ְּכִשיָטה  ְלהַּ ֵּכִלים  ֶאת  ְלהַּ ְגָעָלה  י"עַּ   הַּ ת  ֶשֵהֵקלּו  ֶאָלא  ,הַּ ְכָשרַּ  ְּבהַּ

ְּכִלי תֹוָרה ָּכתּוב ֶזה  ִאיּסּור ֶשֵאין ִמִּכיָון הַּ ְשלּו ֶחֶרס ִלְכִלי  ֶהְכֵשר ֶשֵאין ֲהגַּם ָלֵכן. ּבַּ ָכלֹות ְשָאר ּבֹו ֶשִנְתּבַּ אַּ , ֲאסּורֹות מַּ

ּכּו ִּביּׁשּול ָּבִאיּסּור ָמקֹום ִמָּכל י ם"עַּ ְגִעילֹו ִאם דַּ ְכִשירֹו  ֶאְפָשר  ֶשִאי ְּכִלי , ֵכן ְּכמֹו. ְפָעִמיםלש שָ  מַּ  ֶשִיָּׁשֵבר ֵמֲחָשש ְלהַּ

ִים מַּ ֵמש מּוָתר, רֹוְתִחים ּבַּ ֵחר ּבֹו ְלִהְשתַּ ע ֶעְשִרים) ָלֵעת ֵמֵעת ְלאַּ ְרּבַּ ְכִשירֹו ִמְּבִלי( ָשעֹות ְואַּ   .ְלהַּ

 

 

 

 

 

 

 

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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 :בישולה

What is considered cooking? 

Microwave: 

ֵּׁשל ִאם ֶאָלא ל"ֲחזַּ  ָאְסרּו לאֹ  ָּנְכִרי ְמבַּ ל ֶשְּבֶזה, הַּ ֲאִפָיה ִטּגּון, ְצִלָיה ּגַּם ִנְכלַּ . וַּ

ל ִּבּׁשּול ל ְיֵדי עַּ ּכּו ִּבּׁשּול ֶנְחָשב ִמיְקרֹוגַּ ק ֶזה ִאם ֲאָבל. )ם"עַּ ֵמם רַּ ֲאָכל ֶאת ְלחַּ מַּ  הַּ

ּכּו ִּבּׁשּול ִמּׁשּום ּבֹו ֵאין  (.ם"עַּ

 

Steamed food: 

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

pasteurize. 

חֲ  ֵיש ְוֶהֶבל ִקיטֹור ְּבִעְנָין  תקֶ ֹולמַּ

ֲאָכל אֹוְמִרים ֵיש. א ֵּׁשל ֲאֶשר ֶשמַּ ל ִנְתּבַּ ּכּו ִּבּׁשּול ִאסּור ּבֹו ֵאין, ְוֶהֶבל ִקיטֹור ְיֵדי עַּ ִקיטֹור ֶנְחָשב ֶשלאֹ  ם"עַּ  הַּ

ֵּׁשל ְּכֵאש ְמבַּ  .הַּ

ל חֹוְלִקים ְוֵיש. ב  .ֶזה עַּ

ִית ָולאֹ  ֲחֹרֶשת ְּבֵבית ְּכֶשּנֲַּעָשה ְלָהֵקל ֶשּנֹוִטים ְוֵיש. ג  .ְפָרִטי ְּבבַּ

 

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. 

ֵּׁשל ִאם ֶאָלא ל"ֲחזַּ  ָאְסרּו לאֹ  ָּנְכִרי ְמבַּ ה ֲאָבל, הַּ ן מַּ ל ָלֲאִכיָלה ֶשהּוכַּ ְמִליָחה ְיֵדי עַּ  ּבֹו ֵאין ְּכִביָשה אֹו, ִעּׁשּון, הַּ

ּכּו ִּבּׁשּול  ִאּסּור ֹחֶמץ ְּכבּוִשים ָדִגיםך ְלִפיכָ . ם"עַּ דֹוֶמה םיְמעּוָשנִ  אֹו ּבַּ ש ָּבֶהם ֵאין ִאם, )ְוכַּ ֲעֹרֶבת ְחשַּ  ֵאין( ִאסּור תַּ

ּכּו ִּבּׁשּול ִאּסּור ָּבֶהם  .ם"עַּ

 

 

 

 

 

 

Airplane meals: 

Food is reheated by a flight attendant in the plane’s oven: 

ֲאָכל ֶאָלא ֵאינֹו גֹוִים ִּביּׁשּוִלי ִאּסּור מַּ ֵּׁשל לאֹ  ֶשעֹוד ּבַּ ֲאָכל ֲאָבל ִנְתּבַּ ֵּׁשל ֶשְּכָבר מַּ ל ִנְתּבַּ  עַּ

ן לאֹ  ֲאִפלּו, ִיְשָרֵאל ְיֵדי ר ְּכֶשהּוא ְלאֹוְכלֹו ִנתַּ ל ְבִחימּום ֵאין, ְמחּוָמם ֶאָלא, קַּ  .ּגֹוי ִּבּׁשּול ִאּסּור ּגֹוי ְיֵדי עַּ
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Pickled Herring: 

ד ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ֶשָמְלחֹו ָדג ֲאִכיָלה ֶשִהְכִשיָרן עַּ  ָּכבּוש ּגַּם, זֹו ִּבְגֵזָרה ְּכרֹוֵתחַּ  ֵאינֹו ְדָמלּוח , מּוָתִרין  ֵאלּו ֲהֵרי, לַּ

 ש.אֵ  ֶשל ִּבּׁשּול ֶאָלא ָאְסרּו דלא, ִּכְמֻבָּׁשל ֵאינֹו

 

 Dried Biltong: (South African delicacy).  
Process: Meat is spiced then dried with no heat in a special 

fan cupboard. 

ן ָּכל ֹחם ְּבִייּבּוש ּגֹוי י''עַּ  ֶשהּוכַּ ֶּׁשֶמש ּבַּ אי, הַּ דַּ ּנּור ִיּבּוש ֲאָבל. ֻמָתר וַּ תַּ  י"עַּ  ּבַּ
 .ָאסּור, יּגֹו

 

Pasta and Macaroni: 

ְסָטה סּוֵגי ְקרֹוִני, פַּ ְרֶפל ּכּוְסּכּוס, מַּ ּנֲַּעִשים ְופַּ ת ִאּסּור לאֹ  ָּבֶהם ֵאין ֲחֹרֶשת ְּבֵבית הַּ ּכּו פַּ  ִּבּׁשּול ִאּסּור ָולאֹ  ם"עַּ

ּכּו  .ֻמָתִרים ִיְשָרֵאל ְּבָשָלם ְוִאם, ִּבּׁשּול ְּבִלי ָלֲאִכיָלה ְראּוִים ֶשֵאיָנם ִּכיָון ם"עַּ

 

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. 

ְתָנִאים ְדְלִעיל(, ֲאָבל ִעם ֵיש ם )אִ  ִראשֹוןהָ  ְּבִבּׁשּולי לּותָ  גֹוִים ִּבישּוֵלי ִאּסּור הַּ
ֵחר ּבִ  ל ֻשְלָחן ְמָלִכים אַּ ֵחר ּׁשּול ָהִראשֹון, ֲאזַּי ֲאִפלּו ִאםיֵאינֹו עֹוֶלה עַּ ּׁשּול ֵשִני יּבִ  אַּ

ל ֻשְלָחן ְמָלִכים  ּׁשּול ִיְשָרֵאל.יֵאינֹו ָצִריְך ּבִ  ,עֹוֶלה עַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

ָּנְכִרי ְולֹא ָהָיה  ל ְיֵדי הַּ ִּבּׁשּול נֲַּעֶשה עַּ ּכּו"ם ֶאָלא ִאם ָּכל הַּ ִיְשָרֵאל לֹא ָאְסרּו ִּבּׁשּול עַּ ְלִיְשָרֵאל ֵחֶלק ּבֹו. ֲאָבל ִאם הַּ
ִּבּׁשּול( ֲהֵרי ֶזה ִּבּׁשּול ִיְשָרֵאל ר ְפֻעלֹות הַּ ָּנְכִרי ָעָשה ֶאת ְשאַּ ל ָהֵאש )אע"פ ֶשהַּ ְבִשיל עַּ תַּ  .ּוֻמָתר ִהִּניחַּ הַּ

 

Towards the end of the cooking: 

ֵתף  ִאם ִיְשָרֵאל  ִהְשתַּ ִּבּׁשּול  ְּבֵחֶלק  הַּ ְקֵדָרה  ֶאת  ֶשהֹוִרידּו  ְּכגֹון,  ֵמהַּ ר  ֹקֶדם  ָהֵאש  ִמן  הַּ ִּבּׁשּול  ְּגמַּ ֵחר  הַּ  ֶהְחִזיָרה  ִמֵּכן  ּוְלאַּ

ִיְשָרֵאל ל הַּ ְבִשיל ֵאין, ָהֵאש עַּ תַּ ֶזה לַּ ּכּו ִּבּׁשּול ִדין הַּ  .ם"עַּ

 

Lighting the fire: 

ְבִשיל, ָהֵאש ֶאת ִיְשָרֵאל ִהְדִליק ִאם תַּ אי ֶשֵאין ֶשָּכְתבּו ֵיש ֲאָבל. ֻמָתר הַּ ִּבּׁשּול נֲַּעָשה ִאם ֶאָלא ֶזה לך עַּ ִלְסמֹ  ְּכדַּ  הַּ

ִית ּבַּ ִיְשָרֵאל ּבַּ  .הַּ

 

Stoking the fire or stirring the pot: 

ִּבּׁשּול ִּבְתִחלַּת ִאם ִיְשָרֵאל ָחְיָתה הַּ ֶּגָחִלים הַּ ְסִפיק, ְּבְקֵדיָרה ֵהִּגיס אֹו ּבַּ ה מַּ ִיְשָרֵאל ֶשָעָשה מַּ ִצילֹו הַּ  ִּבּׁשּול ִמִדין ְלהַּ

ּכּו ְכָשו ֶשֲהֵרי, ם"עַּ ֵּׁשל עַּ אי ֶשֵאין ֶשָּכְתבּו ֵיש. ִּבְמֵהָרה ִיְתּבַּ ִּבּׁשּול נֲַּעָשה ִאם ֶאָלא ֶזה לך עַּ ִלְסמֹ  ְּכדַּ ִית הַּ ּבַּ ִיְשָרֵאל ּבַּ  .הַּ

 

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

ָּנְכִרי ִסֵים ְּכָבר ִאם ִּבּׁשּול ֶאת הַּ ף, הַּ ִיְשָרֵאל ֶשהֹוִסיף אַּ ְשלֹו הַּ  ֶאת ִתֵקן לאֹ , עֹוד ְלבַּ

ֲאָכל מַּ ר  ִעם  ָהִאסּור  ָעָליו  ָחל  ְּכָבר  ִּכי,  הַּ ָּנְכִרי  ִּבּׁשּול  ְּגמַּ ֲאָכל  ִעם  ֲאָבל.  הַּ מַּ ִין  הַּ  ִסֵים  לאֹ   ֲעדַּ

ִּבּׁשּול ֶאת ּכּו ִּבּׁשּול ִדין לֹו ֵאין, הַּ  .ם"עַּ

 

 

 

 

 

 

 

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? 

ּנּוִרים  אֹוָתם תַּ ָּנה  ֵאש  ָלֶהם  ֶשֵיש  הַּ ֲאֶשר,  ְתִמיִדית  ְקטַּ  ֶאת  פֹוְתִחים  ְוכַּ

ז  ֶּבֶרז ּגַּ ז  ִנְדָלק  הַּ ּגַּ ר  ֵיש,  זֹו  ֵמֵאש  הַּ ִיְשָרֵאל  ִהְדִליק  ֶשִאם  לֹומַּ  ָהֵאש  ֶאת  הַּ

ָּנה ְקטַּ ֵּׁשל ֻמָתר ֲאזַּי, הַּ ָּנְכִרי ֶשְיבַּ ּנּור הַּ לך ִלְסמֹ  ֶשֵיש, ֶזה ְּבתַּ  ָמה עַּ

פֹוְסִקים ֶשָּכְתבּו ָּנְכִרי ִהְדִליק ֶשִאם הַּ ְבִעיר ֵמֵאש, ָהֵאש ֶאת הַּ  ֶשהַּ

ִיְשָרֵאל ּכּו ִּבּׁשּול ִנְקָרא לאֹ , הַּ מֵ  ֵאין, ָאְמָנם. ם"עַּ לך ְלִהְסתַּ  ֶזה ֶהיֵתר עַּ

ֵּׁשל ִאם ֶאָלא ָּנְכִרי ְמבַּ ִית הַּ ּבַּ ִיְשָרֵאל ּבַּ ְבנּו ּוְכָבר. הַּ  אֹוְמִרים ֶשֵיש ָּכתַּ

ִּבּׁשּול ִאם ֶשֲאִפלּו ִית הּוא הַּ ּבַּ ִיְשָרֵאל ּבַּ ת ֶאָלא ָעֶליהָ ך ִלְסמֹ  ְוֵאין, ְּגדֹוָלה קּוָלא זֹו ֲהֵרי, הַּ ק ִּבְשעַּ ְדחַּ  .הַּ

ק  ֶנֶאְמרּו  ֵאלּו  ֶהיֵתִרים ְשְּכנַּז  ִלְבֵני  רַּ ד  ָּבנַּי  ֲאָבל,  אַּ ְחִמיִרים  ְסָפרַּ ן,  ָהֵאש  ֶאת  ִיְשָרֵאל  ִהְבִעיר  ִאם  ֶשֲאִפלּו,  מַּ ּגֹוי  ְוָנתַּ  הַּ

ְקֵדָרה ֶאת ִין ִנְקָרא, ָעֶליהָ  הַּ ּכּו ִּבּׁשּול ֲעדַּ  .ם"עַּ

 

An in-house nanny in a Jewish house 

ִנְתָּבֵאר ָּכל ר הַּ ִית יְּבנֵ ך ֶדרֶ  ֶשָהָיה, ִּביֵמיֶהם ֶנֱאמַּ ּבַּ ְחתֹות הַּ ּנּור ָהֵאש ֶאת לַּ תַּ ּנּוִר  ֲאָבל ,ֶשּבַּ תַּ  ןיֶשאֵ  נּויֶשְּבָימֵ  םיהַּ
ְחתִ  ְבשִ  ְלָהֵקל ןיאֵ , ָהֵאש ֶאת ָּבֶהם םימַּ תַּ  .ִיְשָרֵאל תיְּבבֵ  ִּבְשָלּה גֹוָיה ֶשִּׁשְפָחה ליּבַּ

ד עך ָצִרי ֶזה ִמְלבַּ פֹוְסִקים ִּכי, ֶשֵתדַּ ֵחק, נְַּפשֹו ֶשּׁשֹוֵמר ִהְזִהירּו הַּ ִּניחַּ  ְירַּ ֵּׁשל ָנְכִרית ְלִשְפָחה ִמְלהַּ   ִּכי , ֲעבּורֹו ְלבַּ

ְרֵּבה ִית עֹוֶזֶרת ֲאִפלּו. ִמֶזה ְלִהיָּווֵצר ֲעלּוִלים ִקְלקּוִלים הַּ ת ּבַּ עַּ יֹודַּ ְזִהיִרים, ְּבָשִרי ְוֵאיֶזה, ָחָלִבי ְּכִלי ֵאיֶזה הַּ  אֹוָתּה ּומַּ

ְחִליָפם ֶשֵאין ל ִלְשֹמר ֶנאֶמֶנת ֵאיָנּה זֹאת ֹּכל ִעם, ְלהַּ ְשרּות עַּ ֲאָכִלים ּכַּ מַּ ֵּכִלים הַּ אִמיָנה ְוָאסּור, ְוהַּ ר ֶזה. ְלהַּ  ֲאִפלּו ֶנֱאמַּ

ָּבת שֹוֶמֶרת ֵאיָנּה ִאם ְיהּוִדָיה ֵּבית ְּבעֹוֶזֶרת  .שַּ

ֵּׁשלך ֹצרֶ  לֹו ֶשֵיש ִמיך ְלִפיכָ  ִית עֹוֶזֶרת ֶשְתבַּ  .ֻמָתר אֹוֶפן ְּבֵאיֶזה הֹוָרָאה מֹוֶרה ִעם ִיְתיֵַּעץ, ּבַּ

 

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

ת ְּבִדיֵני ְלֵעיל ְרֵאה) ּכּו פַּ ה, ם"עַּ  (.ָשם ֶשִּנְתָּבֵאר מַּ

ְּגִזיָרה ִעיָקר ְתנּות ִמּׁשּום ָהְיָתה הַּ ם ּוְלִפי חַּ עַּ ְתנּות ְדִמשּום מּוָמר ֶשל ִּבּׁשּול ָשִרי ֶזה טַּ  עֹוד ֶשָהָיה, ֶאָלא. ֵליָּכא חַּ

ם עַּ תֹוָרה ְלָכל ְּכּכֹוֵפר ְדֶהֵוי ָאסּור מּוָמר ֶשל ִּביּׁשּול ּגַּם ז"ולפ. ֲאסּוִרים ְדָבִרים יֲַּאִכיֶלּנּו ְדֶשָמא טַּ  ְוֶשָמא. ֻּכָלּה הַּ

 .ָהֲאסּוִרים ְדָבִרים יֲַּאִכיֶלּנּו

 

 

 

 

 

 

  

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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 :האיסור

  .רֹוֵאהּו ִיְשָרֵאל ְוֵאין ָנְכִרי ֶשָחְלבּו ָחָלב ֲחָכִמים ָאְסרּו

 :האיסור טעם

ָּנְכִר  ּבֹו ֵעֵרב ֶשָמא ָחְששּו ל"ֲחזַּ  לַּב יהַּ  ִמן ָהָאסּור ְטֵמָאה ְּבֵהָמה חַּ

תֹוָרה פֹוְסקִ  ֶנֶחְלקּו הַּ  : ְיסֹודֹו ִאם ֶזה ְּבִאּסּור םיהַּ

ק. א ש רַּ ְייָתא ִאּסּור ְחשַּ לַּב ּבֹו ִנְתָעֵרב ֶשָמא, ְדאֹורַּ ְקנּו ֵפרּוש) ְטֵמָאה ְּבֵהָמה חַּ ֲחֹשש ל"ֲחזַּ  ָשתַּ  (.ְלֶזה לַּ

תיְגזֵ   ֶשהּוא  אֹו.  ב ֲחִליָבה  ֶאת  רֹוֶאה  ִיְשָרֵאל  ןיֶשאֵ   םיָנְכִר   ֶשל  ָחָלב  ָּכל  ְוָאְסרּו  ֶשָּגְזרּו,  ֵּכן  ּגַּם  םיֲחָכמִ   רַּ  ִמּׁשּום,  הַּ

ש םיִלְפָעמִ  ֶשֵיש ְייָתא ִאּסּור ְחשַּ ָּבָנן ְּגֵזָרה ּבֹו ֵיש ,ְדאֹורַּ  .ֵּכן ּגַּם ְדרַּ

נְַּפָקא ָמקֹום ִיְהֶיה ִמָּנה הַּ ֲחֹשש ןיֶשאֵ , ְטֵמאֹות ְּבֵהמֹות ָּבּה ןיֶשאֵ  ּבַּ ָּנְכִר  ֶשָמא ְּכָלל לַּ  ןיֶשאֵ , ָטֵמא ָחָלב ּבֹו ֵעֵרב יהַּ
ֲעֹרֶבת  ָּבּה  ָלחּוש ר  ִאם  ,ָטֵמא  ָחָלב  ְלתַּ ם  ֶנֱאמַּ עַּ ק  הּוא  ָהִאּסּור  ֶשטַּ ְייָתא  ָסֵפק  ִמּׁשּום  רַּ  ְדאֹורַּ

ָמקֹום ִמֵמיָלא ,ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ָחָלב ֶשל ָסֵפק ּבֹו ִלְלתֹות ָדָבר ןיֶשאֵ  ּבַּ  ָחָלב ֶנֱאֹסר ָלָמה, הַּ

ּכּו  .ם"עַּ

ר ִאם אּוָלם ם ֶנֱאמַּ עַּ ת ִמּׁשּום הּוא ָהִאּסּור ֶשטַּ  ָחָלב ָּכל ְוָאְסרּו ֶשָּגְזרּו םיֲחָכמִ  ְגֵזרַּ

ף ֵּכן ִאם  ,יָנְכִר  ֲחֹשש ָמה ןיֶשאֵ  ְמֻסָים ְּבִמְקֶרה אַּ ל לאֹ  ָמקֹום ִמָּכל, לַּ תִ  נּוכַּ  ָחָלב  ר יְלהַּ

ּכּו ר יּכִ  ם"עַּ ִין ִנְשאַּ דַּ ָּבָנן ִאּסּור עַּ  .ְדרַּ

ְשְּכנַּז  יְּבנֵ   ָּכל  נֲַּהגּו ּכּו  ָחָלב  ֶלֶאסֹור,  ְשִנָיה  ְּכֵדָעה  אַּ ף,  ָמקֹום  ְּבָכל  ם"עַּ ֲחֹשש  ןיֶשאֵ   אַּ  לַּ

ת ֵּכן. ָטֵמא ְלָחָלב עַּ ֲחרֹונִ  ילֵ ְגדֹו ֹרב דַּ  .ְּבֶזה ְלָהֵקל ןיֶשאֵ  םיָהאַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עכו"ם חלב  

 טעם האיסור  כשאין בהמה טמאה בכל העיר 

 משום חשש איסור דאורייתא של חלב טמא  

 גם משום גזירת רבנן  
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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? 

 

ֶּנֱאָסר ָדָבר. א ִמְנָין הַּ  :ּבַּ

ְּכָלל ִמְנָין ל"ֲחזַּ  ֶשָּגְזרּו ָמה ֶשָּכל, נּויְּבָידֵ  ִנְמָסר הַּ ְנֶהְדִר  ּבַּ ּסַּ ם ָדָבר ְוָאְסרּו, ןיהַּ עַּ ָקָנָתם ּוָפְשָטה, ְמֻסָים ִמטַּ  ְּבָכל תַּ

ל ֲאִפלּו יֲאזַּ , ִיְשָרֵאל ם ָּבטַּ עַּ טַּ  ֶשל ןידִ  תיּבֵ " ְּבֹכחַּ  ןיְואֵ , עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו ִאיסּוָרם ָמקֹום ִמָּכל, ָּגְזרּו לֹויבִ ֶשִּבשְ  הַּ

ֲחֵריֶהם ֵטל" אַּ ֵּׁשנִ  ןידִ  תיּבֵ  ֵּכן ִאם ֶאָלא ,ִדְבֵריֶהם ְלבַּ  .ָהִראשֹון ִמן ָּגדֹול יהַּ

ם. ב עַּ  :ְּכמּוִסים טַּ

ם ָּכְתבּו עֹוד עַּ ְחמִ  טַּ ד, ל"ֲחזַּ  ְּגֵזרֹות ֶשָּכל, ריְלהַּ ם ִמְלבַּ עַּ טַּ ָקָנָתם ֶשָנְתנּו הַּ ְרֵּבה עֹוד ָלֶהם ּויהָ , ְלתַּ  םיְטָעמִ  הַּ
לֹוָתם ָרצּו ֶשלאֹ  ְּכמּוִסים ף ֵּכן ְוִאם, ְלגַּ ָמקֹום אַּ עַּ  ּבַּ שם ֶשטַּ יָ  לאֹ  ָטֵמא ָחָלב ְחשַּ ר ֵיש ֶשָמאך שַּ ְטָעמִ  ִמְּׁשאַּ  םיהַּ

ָיכִ  ִין םיֶשּׁשַּ תִ  ןיאֵ  ָלֵכן. ֲעדַּ ּכּו ָחָלב רי ְלהַּ ף. ָמקֹום ְּבשּום ם"עַּ ָמקֹום אַּ ָּנְכִר  ןיֶשאֵ  ּבַּ לַּב םישֹותִ  םיהַּ  ְטֵמָאה ְּבֵהָמה חַּ

ת ּכּו ָחָלב ְּבִאּסּור ְלָהֵקל ןיאֵ , אּוסֹוימִ  ֵמֲחמַּ  .ם"עַּ

 :ְטֵריפֹות. ג

Today that there are many cows (DA cows) that have had operations which make 

them  טריפות: 

ִדין  ֵמִעָקר ֲחֹשש  ֵאין,  הַּ ֵּבי  לַּ ְּבֵהמֹות  ֶשֹרב,  ְטֵריָפה ֶשִהיא ְּבֵהָמה  ְסָתם ְלגַּ ִּנתּוִחים  ָעֵקב  ְּכיֹום, אּוָלם  .ְּכֵשרֹות  הַּ  הַּ

צֹוֵר  דֹוֶמה ֵקָבהך ֵהיפּוך לַּ ּבּו, ְוכַּ ְטֵריפֹות ִנְתרַּ ְבִטיחַּ  ּוְצִריִכים ,ִבְרָפתֹות הַּ  ִעם ִיְתָעֵרב לאֹ , ֵאלּו ִמְּבֵהמֹות ֶשָחָלב ְלהַּ

ָּכֵשר ֶהָחָלב  .הַּ

 

What does the Jew need to do for it to be considered Cholov Yisroel? 

In the house of a non-Jew – Lichatchila: 

ְתִחָלה ִיְשָרֵאל ֹותיִלהְ יך ִר צָ  ְלכַּ ֲחִליָבה ִּבְתִחלַּת הַּ ְּכלִ  ְויְַּרֶאה. הַּ ְּכלִ  ִיְהֶיה ֶשלאֹ , יּבַּ  .ָטֵמא ָחָלב ּבֹו ןיֶשחֹוְלבִ י ּבַּ

 

In the house of a non-Jew – Bdiavad: 

If there is no טמא animal in the herd: 

חּוץ יֹוֵשב ְוִיְשָרֵאל ְּבֵביתֹו חֹוֵלב ָהָיה ִיְשָרֵאל ֵאין ֲאִפלּו ,ֻמָתר, ְבֶעְדרֹו ָטֵמא ָדָבר לֹו ֶשֵאין ָידּועַּ  ִאם, ִמּבַּ   ָיכול  הַּ

 .חֹוֵלב ֶשהּוא ְּבָשָעה ִלְראֹותֹו

If there is a טמא animal in the herd: 

ִיְשָרֵאל,  ְבֶעְדרֹו  ָטֵמא  ָדָבר  לֹו  ָהָיה חּוץ  יֹוֵשב  ְוהַּ  ִלְראֹותֹו  ָיֹכל  ֵאינֹו  ֲאִפלּו,  ִיְשָרֵאלך  ְלֹצרֶ   חֹוֵלב  ּכֹוָכִבים  ְוָהעֹוֵבד,  ִמּבַּ

 ָאסּור ָטֵמא ֶשָחָלב ֶשיֹוֵדעַּ  ְוהּוא, ְוִיְרֵאהּו יֲַּעֹמד ֶשָמא ֶשָיֵרא ,ֻמָתר, עֹוֵמד ְּכֶשהּוא ִלְראֹותֹו ָיכֹול ִאם, יֹוֵשב ְּכֶשהּוא

 .ְלִיְשָרֵאל
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In the house of a Jew: 

ְּבֵהמֹות  ֶשחֹוְלבֹות  ְשָפחֹות ִית  הַּ ּבַּ ִדיר  אֹו  ִיְשָרֵאל  ּבַּ ְפִסיק  ֹוָכִביםכ  עֹוֵבד  ֵּבית  ֶשֵאין  ָמקֹום  ָּכל,  ֶשָלֶהם  ּבַּ  לַּחּוש  ְוֵאין,  מַּ

ְתִחָלה ֲאִפלּו ֻמָתר, ָטֵמא ְלָדָבר ִּניחַּ  ְלכַּ חֲ  אֹוָתן ְלהַּ ר, ְּכָלל ִיְשָרֵאל ָשם ֶשֵאין פ"אעלב לַּ חַּ ִית ֶשהּוא ְדֵמאַּ ּבַּ  אֹו ִיְשָרֵאל ּבַּ

 .ָטֵמא ְלָדָבר לַּחּוש ֵאין ִּבְשכּוָנתֹו

ְפסִ  םיּכֹוָכבִ  יעֹוְבדֵ  תיּבֵ  ִאם ֲאָבל  .ּכֹוָכִבים עֹוֵבד תיְּבבֵ  חֹוְלבֹות ְּכִאלּו, ִיְשָרֵאל ֹותיִלהְ יך ָצִר , קימַּ

 

May a child supervise the milking? 

ֲאִפלּו ָּנה אֹו ָקָטן ִיְשָרֵאל וַּ ְרֵתת ּכֹוָכִבים ְדָהעֹוֵבד, מֹוִעיִלים ְקטַּ  .ִלְפֵניֶהם מַּ

ְּבֵהָמה ֶאת ִלְבֹדק ֻמְמִחיּות ֶשְצִריִכם ֹוםיהַּ  ֲאָבל ְרָפּה ִיְהֶיה ֶשלאֹ  הַּ  .ָקָטן לך עַּ מֹוסְ לִ  ֶאְפָשר יאִ  ִלְכאֹוָרה, טַּ

 

What is the din of כלים in which חלב עכו"ם was used?  

ִנְתַבְשלּו םיֵּכלִ  םיאֹוְסִר , ּכֹוָכִבים יעֹוְבדֵ  ֶשל ָחָלב ק נֹויֶשאֵ  פ"אע, ִאּסּור ִּכְשָאר, ָּבֶהם שֶׁ  רַּ

 .ְּגִבינֹוֵתיֶהם ְוֵכן. ָטֵמא ָדָבר ָּבּה ֵעֵרב ֶשָמא ָסֵפק

  

 בבית של: והישראל:  הדין:

טמאה בהמה לגוי יש   
רואה אינוובחוץ   גוי 

טמאה בהמה לגוי אין   

טמאה בהמה לגוי יש   
 אבל  יכול רואה אינו

ולראות לעמוד  
 גוי

מפסיק גוי של בית יש  רואה אינו   ישראל 

מפסיק גוי של בית אין  רואה אינו   ישראל 
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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). 

ְּגאֹוִנים ֲחֵרי ֶשָּבאּו) הַּ ן אַּ ת ּגַּם ָאְסרּו(, ל"ֲחזַּ  ֶשל ְזמַּ ּכּו ֶחְמאַּ   .ם"עַּ

 

 :האיסור טעם

Why didn’t חז"ל prohibit Butter? 

ּכּו ָחָלב ֶאָלא ל"ֲחזַּ  ָאְסרּו לאֹ  ל לאֹ  ֶחְמָאה ֲאָבל, ֶשהּוא ְּכמֹו ם"עַּ ָּנְכִרי  ֵעֵרב ֶשָמא לַּחּוש ֵאין ִּכי . ִבְגֵזיָרָתם ִנְכלַּ  הַּ

ֶחְמָאהתֹוך ּבְ  ָטֵמא ָחָלב ר) עֹוֵמד ֵאינֹו ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ָחָלב ִּכי, הַּ ָּׁשה ִנְקָפא ֵאינֹו, ְּכלֹומַּ ֲעשֹות ֶאְפָשר ְוִאי( ּוִמְתקַּ  ִמֶמּנּו לַּ

ל.  ֶחְמָאה ֲעשֹות  ָהרֹוָצה  ָנְכִרי  ֵכן  עַּ אי,  ֶחְמָאה  לַּ דַּ ל  ָּגְזרּו  לאֹ ך  ְלִפיכָ .  ֶהָחָלבתֹוך  ּבְ   ָטֵמא  ָחָלב  ְיָעֵרב  לאֹ   וַּ ת  עַּ ּכּו  ֶחְמאַּ , ם"עַּ

 .ּוֻמֶתֶרת

 

Why did the גאונים prohibit butter? 

ְּגאֹונִ  ת ָאְסרּו םיהַּ ּכּו ֶחְמאַּ ת ָהָיה יאּולַּ  ָחְששּו יּכִ  ם"עַּ עַּ ָּנְכִרי ְּבדַּ  ְוֵעֵרב, ֶשהּוא ְּכמֹו ֶהָחָלב ֶאת ִלְשתֹות ִמְתִחָלה הַּ

ט ְּבתֹוכֹו ק, ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ָחָלב ְמעַּ ר ְורַּ חַּ ֲעשֹותכך נמלך  אַּ ר ְוֶשָמא, ֶחְמָאה ִמֶמּנּו לַּ  ִנְקָפא ֶשלאֹ  ֶהָחָלב ִמן ְקָצת ִנְשאַּ

 .ֶחְמָאהתֹוך הַּ ּבְ 

 

What is the din of כלים in which butter of a goy was used? 

ת ּכּו ֶחְמאַּ ּכּו ְּכָחָלב ָחמּור ֵאיָנּה ם"עַּ ֵּכִלים ֶאת אֹוֶסֶרת ְוֵאיָנּה, ם"עַּ ְשָלה הַּ  .ָּבֶהם ֶשִנְתבַּ

 

What is the din of food that חמאת עכו"ם was mixed in ? 

ת ִנְתָעֵרב ִאם ּכּו ֶחְמאַּ  .ָּבֹרב ָלהטְ ּבָ , ְבֶהיֵתר ם"עַּ

  

1. Why did the גאונים prohibit butter? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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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.) 

ן ל''חז ָאְסרּו ְזמַּ ְּגָמָרא ּבַּ ּכּו ְּגִבינֹות הַּ  .ם"עַּ

 

 :האיסור טעם

ם עַּ טַּ ְכמֵ  יֶשִּבימֵ  ִמְפֵני, הּוא יָהִעָקִר  הַּ ִמְשָנה יחַּ ָנְכִר  ּויהָ , הַּ ֲעִמידִ  םיהַּ ֵקָבה ָּבעֹור ְּגִבינֹוֵתיֶהם ֶאת םימַּ  ְנֵביָלה  ֶשל הַּ

ֵקָבה ֵמעֹור ְקָצת ֶהָחָלבך ְּבתֹו נֹוְתִנים ֶשָהיּו) ֲעִמיד ֶשֶזה, הַּ ת ֶשל ְוֵקָבה(, ְּגִביָנה ְועֹוֵשהּו ֶהָחָלב ֶאת מַּ  איהִ  םיָנְכִר  ֶּבֱהמַּ
ף. ְנֵביָלה ְשִחיָטָתםי ּכִ , ְנֵביָלה ָּנְכִר  דייֲַּעמִ  ִאם אַּ ֹחֶמר ויְּגִבינֹותָ  ֶאת םיהַּ ֵחר ּבַּ ֻמָתר אַּ ְּגִביָנה ְמקֹום ִמָּכל, הַּ , ֲאסּוָרה הַּ

ל ל"ֲחזַּ  ָּגְזרּו ֶשְּכָבר ל נֲַּעשּו ֶשָמא ֵמֲחָשש ְּגִבינֹוֵתיֶהם ֹּכל עַּ  .ְנֵביָלה ֵקיָבת עֹור יְידֵ  עַּ

 

Why is the Rennet not בטל just like all other איסורים that are בטל בששים? 

ְּגִביָנה ָנְתנּו ָהֵרי, ִלְשֹאל ֵיש ק ּבַּ ט רַּ ֵקָבה ֵמעֹור ְמעַּ ֲהֵרי הַּ ְתשּוָבה? ֲאסּוָרה ִתְהֶיה ְוָלָמה, ְּבִמעּוטֹו ָּבֵטל הּוא וַּ  ִהיא הַּ

ֵקָבה עֹור, זֹאת ֶשְּבָכל ֲעִמיד ֶשהּוא הַּ ְּגִביָנה ֶאת מַּ ֲעִמיד ָדָבר" הּוא הַּ מַּ ֲעִמיד ָדָבר ְוָכל", הַּ מַּ  .ָּבֵטל ֵאינֹו הַּ

 

Were the חכמים also worried that the גוי may put טמא milk in the cheese? 

ָּׁשה  ִנְקָפא  נֹויאֵ )  עֹוֵמד  ֵאינֹו  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ֶשָחָלב,  ִנְתָּבֵאר  ְּכָבר  ָטֵמא  ָחָלב  שּום  ִנְתָעֵרב  ֶשלאֹ   ָּברּור  ֵּכן  ְוִאם(,  ּוִמְתקַּ

 .ְּגִביָנהתֹוך הַּ ּבְ 

 

Nowadays that cheese is made with vegetarian rennet, and not with part of a non-

kosher animal, is the גזירה בטל? 

 :ִשיטֹות ְשֵתי ֵיש

ת .א עַּ ּכּו ֶשְּגִבינֹות, ָהִראשֹוִנים ֹרב דַּ ִמְנָין ֶנֶאְסרּו ם"עַּ ְנֶהְדִרין ּבַּ ּסַּ ֲאִפלּו, הַּ ל וַּ טַּ ם ּבַּ עַּ טַּ ֲעבּורֹו הַּ  ֵאין, ֲאָסרּוהָ  ֶשּבַּ

ֵטל ֵשִני ִדין ֵּבית ֹּכחַּ    .ָהִראשֹון ִמן הּוא ָּגדֹול ֵּכן ִאם ֶאָלא, ִדְבֵריֶהם ְלבַּ

ָנְכִרים  ָהיּו  לאֹ   ִבְמקֹומֹוֵתיֶהם  ִּכי,  ָנְכִרים  ְּגִבינֹות  ֶשִהִתירּו  ָהִראשֹוִנים  ִמן  ֵיש.  ב ֲעִמיִדים.  הַּ  ּוִמֵמיָלא,  ֵקָבה  ְּבעֹור  מַּ

ם ֵאין עַּ  .ְּגִבינֹוֵתיֶהם ֶלֶאסֹור טַּ

ִמְנָהג ָלֵכן ּכּו ְּגִבינֹות ֶלֶאסֹור הַּ ף, ם"עַּ ָמקֹום אַּ ֲעִמיִדים ֶשֵאין ּבַּ ִתירֹו ָּגֵדר ִלְפֹרץ ְוֵאין, ְּבֵקָבה מַּ  .ּוְלהַּ
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What does the Jew need to do for it to be considered Gvinas Yisroel ? 

ת  יְיהּודִ   ָרָאה  ִאם ְּבֵהמֹות  ֲחִליבַּ ִשיַּית,  הַּ עַּ ְּגִביָנה  וַּ ן  ֶשלאֹ   ְוָרָאה  הַּ ְרֵּבה  ִהְתרּוהָ ,  ָאסּור  ָדָבר  שּום  ְּבתֹוָכּה  ָנתַּ , םיפֹוְסקִ   הַּ

ף ק ָולאֹ  ָנְכִרי ֶשל ְּגִביָנה איֶשהִ  אַּ ִשָייָתה ְּכָלל ִיְשָרֵאל ָעסַּ עַּ ִמְנָהג ְוֵכן, בַּ  .הַּ

ד ק, ְבִדיָעבַּ ָּנְכִר  נֹותיְּגבִ  רּויֶשִהתִ  ֵיש, ְמֻרֶּבה ֶהְפֵסד ְּבָמקֹום ְורַּ ת יְיהּודִ  ָרָאה לאֹ  ִאם ּגַּם יהַּ ְּבֵהמֹות ֲחִליבַּ  ִאם הַּ

 :ֵאלּו םיְתָנאִ  יְשנֵ  מּויִנְתקַּ 

ָּנְכִר  ֶשָחלַּב ֶשיֹוֵדעַּ . א ְּבֵהָמה ֶאת יהַּ ְעתֹו הַּ ֲעשֹות ְּכֶשְּבדַּ אי ּוִמֵמיָלא, ְּגִביָנה ֶהָחָלב ִמן לַּ דַּ  ָחָלב ּבֹו ֵעֵבר לאֹ  ְּבוַּ

 .עֹוֵמד נֹויאֵ  ָטֵמא ָחָלב יּכִ , ָטֵמא

ד  ְוגַּם.  ב ִשָיית  ָּבֵעת  ִיְשָרֵאל  ָשם  ָעמַּ ְּגִביָנה  עַּ ן  ֶשלאֹ   ְוָרָאה  הַּ ֲחֹשש  ָמה  ָּבּה  ןיאֵ   ּוִמֵמיָלא  ,ִאּסּור  ָדָבר  שּום  ָּבּה  ָנתַּ  לַּ

ְצמֹו ֶהָחָלב ְשִתיַּת ֲאָבל)  .(ֲאסּוָרה עַּ

 

Yogurt – Leben: 

ְנתָ  ֵפק ֵיש, ָנְכִרים ֶשל ְויֹוגּוְרט ָשמַּ ת ָּבּה ֵאין ּוִמֵמיָלא, ְּכֶחְמָאה ִדיָנה ִאם ָּבּה ְלִהְסתַּ  ִאּסּור ֻחְמרַּ

ּכּו ָחָלב ֲאסּוָרה ָחָלב ְּכִדין ִדיָנה ֶשָמא אֹו, ם"עַּ ּנּו, וַּ פֹוְסִקים ָּבּה ְודַּ   .הַּ

 

Milk powder or Baby formula 

ת ְבקַּ ֲחרֹוִנים יִּגדולֵ  ּבֹו ֶנֶחְלקּו, ָנְכִרים ֶשל ָחָלב אַּ ּכּו ָחלַּב ִאּסּור ּבֹו ןיֶשאֵ  אֹוְמִרים ֵיש ָהאַּ  ּבֹו  ן יאֵ שֶ  ָבֵררך לְ יִר ְוצָ ) ם"עַּ

ֲעֹרֶבת  .אֹוְסִרים ְוֵיש( ִאּסּור תַּ

  

2. Why isn’t the Rennet Botail Bshishim? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Were the Chachomim worried that the גוי may put טמא milk in the cheese? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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7a. Write your own question based on the Halachos of Cholov Akum that you learned: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________? 

7b. Write the answer to your above question: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

: רק העשי', ויודע שנחלב לגבינה ישראלה הרא   :עשיההחליבה והשעת מ ישראלהראיית  
  

  

:הדין : בו שנשתמש כלי   

ם "עכו חלב   

ם "עכו חמאת   

ם "עכו גבינת   

  

: טעם : איסור   

 
ם "עכו חלב  

 
ם "עכו חמאת  

 
ם "עכו גבינת  
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יֹוֵצא  ֹּכל ָטהֹור  ִמן  הַּ ל  ֶשֻהְטלּו  ֵּביִצים,  ָלֵכן,  ָטהֹור  -  הַּ ֲאִכיָלה  מּוָתרֹות,  ְטהֹוִרים  עֹופֹות  ְיֵדי  עַּ ָכֵלי  ִעם  ְוֶנֱאָכלֹות,  ּבַּ אַּ  מַּ

ְּכֵשִרים ָהעֹופֹות ִמן ֶשֵאינֹו, ָטֵמא עֹוף ֵּביָצת ֲאָבל. ָחָלב אֹו ָּבָשר ֲאִכיָלה הַּ תֹוָרה ִמן ָּבֲאִכיָלה ֲאסּוָרה, לַּ  .הַּ

 

What are the signs of a kosher egg? 

ֻמֶתֶרת ָּכֵשר ֵמעֹוף ֵּביָצה ְלִזיהּוי ֻמְבָהִקים ִסיָמִנים ְשֵני ֵיש  :ָּבֲאִכיָלה הַּ

ֵּׁשִני ָחד ָהֶאָחד רֹאָשה. א ד ְוהַּ  .ּכַּ

ֵּביָצה ִמְבֶנה. ב ֶחְלמֹון, ָּכֶזה הַּ ֶחְלּבֹון, ִמִּבְפִנים ֶשהַּ חּוץ ְוהַּ  .ִמּבַּ

 

What is the din of an egg from a נבילה or טריפה? 

ְרְנֹגֶלת ֵּביָצת ְרְנֹגֶלתך ְּבתֹו ֶשִּנְמְצָאה ֵּביָצה אֹו, ְטֵרָפה ֶשִהיא תַּ  .ָּבֲאִכיָלה ֲאסּוָרה, ִּבְשִחיָטה ֶשִנְתנְַּּבָלה אֹו, ֵמָתה תַּ

 

 :ביצים דם

ָיה ְּבֵהָמה ָדם  .ָאסּור, ְטהֹוִרים ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין, ְועֹוף חַּ

ּוּות ֶשִהְתִחיָלה ֵפרּוש) ָהֶאְפרֹוחַּ  ְמרּוָקם ֶשהּוא ָידּועַּ  ִאם ֵּביִצים ָדם ִהְתהַּ ת ּבֹו לַּ ָיִבים( ָהֶאְפרֹוחַּ  צּורַּ  ֲאָבל, ָעָליו חַּ

ָיִבים ֵאין ָהֶאְפרֹוחַּ  ְמרּוָקם ֶשהּוא יֹוֵדעַּ  ֵאינֹו ִאם  .ֲאָסרּוהּו ֲחָכִמים ֲאָבל ָעָליו חַּ

 

What color does the spot have to be, for the Egg to be אסור? 

ְיינּו, ְּבֵביָצה ָהאֹוֵסר ָדם ע ּגּוש אֹו ֶּכֶתם ָּכל הַּ ֶצבַּ ע ֲאָבל, ָשחֹור אֹו ָאֹדם ּבַּ ע ְּבָכל אֹו, ןבָ לָ , ֹחם ְּבֶצבַּ ֵחר ֶצבַּ  ֵאין, אַּ

ֲחֹשש ל לֹו לַּ  .ָּכלַּ

 

 

 

 

 דיני ביצים

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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 ִחלּוִקי ֵיש. ֶאְפרֹוחַּ  ִמֶמָּנה ֶשֵיֵצא ֶאְפָשר ֶשִאי ּוֵביִצים, ֶאְפרֹוחַּ  ִמֶמָּנה ֶשֵיֵצא ֶשֶאְפָשר ֵּביִצים: ֵּביִצים סּוֵגי ְשֵני ֵיש

ָלן ִּכְמֹפָרט ֵּביֵניֶהם ִדיִנים  .ְלהַּ
 

Fertilized Eggs – 
Eggs that can hatch into a chicken: 

 

Checking: 

ְגָנה  םיֶשעֹוְמדִ   ֵּביָצה ְשָלה  אֹו  ְלטַּ ָּׁשְפָכה  ֵיש,  ְקִלָפָתּה  ְּבלאֹ   ְלבַּ ד  לַּ לי  ְּכלִ תֹוך  לְ   ְבִנְפרַּ  .ָדם  ָּבּה  ןיאֵ   ִאם  ְלבֹוְדָקה  ְמנַּת  עַּ

 

If you found a blood spot what is the din? 

On the egg white: 

חֲ  ֵיש  :תקֶ לֹומַּ

ָדם ֶאת זֹוֵרק אֹוְמִרים ֵיש .א לֹוְוא הַּ ְּׁשָאר ֶאת כַּ   .הַּ

ל ִנְמָצא ְדִאם א"וי .ב ֶחְלּבֹון ֶקֶשר עַּ חּוץ ְוגַּם הַּ ְינּו, )ִמּבַּ ֵּׁשט ְדהַּ  ִמן ֶשִּנְתפַּ

ֶקֶשר ֵּביָצה ְדָכל(, הַּ  .ֲאסּוָרה הַּ

ְחִמיִר  ְוֵיש .ג ל ֶשִּנְמָצא ְדָכל עֹוד ןימַּ ֶקֶשר עַּ ֵּׁשט לאֹ  ֲאִפלּו ֶחְלּבֹון ֶשל הַּ  ִנְתפַּ

 .ָאסּור ְּכָלל

 

ֵּׁשט ִמְנָהג ִנְתפַּ ְלקִ  ןיְואֵ  ָדם ָּבּה ֶשֵיש ֵּביָצה ָּכל ָלָאסּור ֵאלּו נֹותיִּבְמדִ  הַּ ֶחְלּבֹון ֶחְלמֹון ןיּבֵ  ןיְמחַּ  .לַּ

 

If the egg was not checked and was mixed in food: 

If no blood was found in the food: 

ְבִשיל ּוְנָתנּוהָ  ִנְבְדָקה ֶשלאֹ  ֵּביָצה תַּ ֲאֶפה אֹו ּבַּ ְבִשיל, ְּבמַּ תַּ ֲאֶפה הַּ מַּ  ִהיא  זֹו ֶשֵּביָצה, סֹוְמִכים ִּכי ָּבֲאִכיָלה ֻמָתִרים ְוהַּ

ֵּביִצים ְּכרֹוב ְתִחָלה ֲאָבל. ָדם ָּבֶהן ֶשֵאין הַּ ל סֹוְמִכים ֵאין ְלכַּ  ִתָּנֵתן ְּבֶטֶרם ֶשִּנְפְתָחה ֵּביָצה ָּכל ִלְבֹדק ֵיש ֶאָלא, ָהֹרב עַּ

ְבִשיל ת ָּבּה ֵיש ֶפן, ְּבתַּ ֲאסּוָרה ָדם ִטפַּ  .וַּ

 

If blood was found: 

ק  ֶשלאֹ   ִמי ְבִשיל  ְוָנְתָנה  ֵּביָצה  ָּבדַּ תַּ ֲאָכל  ִעם  ִּבְקָעָרה  אֹו  ּבַּ ֵחר  מַּ ר,  אַּ חַּ ת  ָרָאהך  ּכָ   ְואַּ ל  ָדם  ִטפַּ ֵּביָצה  עַּ ְבִשיל  ָּכל,  הַּ תַּ  הַּ

ְבִשיל ֵאין ִאם, ָאסּור תַּ ֵּביָצה ֶנֶגד ִשִּׁשים ּבַּ  .ָהֲאסּוָרה הַּ

. 

What is the din of the כלי? 

ֵּׁשל ְּכִלי ְּכִלי ֵנָאֵסר ָדם ָּבּה ֶשִּנְמָצא ֵּביָצה ּבֹו ֶשִּנְתּבַּ  .הַּ
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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: 

ל ִאם ְקֵדָרה ִּבְקִלָפָתן, יֹוֵתר אֹו, ֵּביִצים לששָ  ִּבשַּ ת ּבַּ חַּ ד אַּ ק ֲאזַּי, ְּביַּחַּ ֵּביָצה רַּ ר, ֲאסּוָרה ָדם ָּבּה ֶשִּנְמָצא הַּ  ּוְשאַּ

ֵּביִצים ל ְּבִמינֹו ִמין ֶשֲהֵרי. ֻמָתרֹות הַּ  .ָּבֹרב ָּבטַּ

ֵּׁשל ֶשִמְנָהָגם שך יֵ ְלִפיכָ  ם יִציםּבֵ  לששָ  ָפחֹות לאֹ  ָתִמיד ְלבַּ עַּ ת ְּבפַּ חַּ  .אַּ

 

If just 2 Eggs were cooked together: 

ק ְּכֶשִּבֵּׁשל  .ֲאסּוִרים ְשֵניֶהם ֲהֵרי, ָדם ֵמֵהם ָּבֶאָחד ּוָמָצא, ֵּביִצים ֵשִני רַּ

 

May one eat an egg whole, without checking it? 

ֲעשֹות  ֻמָתר,  ְשֵליָמה  ְּכֶשִהיא  ְמֻבֶּׁשֶלת  ֵּביָצה  ֶלֱאֹכל  ָהרֹוָצה ף  ֵּכן  לַּ ֵּביָצה   ֶשֵאין  אַּ הַּ
ִּבי ֵאֶצל ָרִאינּון ְוכֵ ) .ָדם ָּבּה ֵאין ִאם ְלִהָּבֵדק ְיכֹוָלה ֵּסֶדר ְּבֵליל ָהרַּ  ֶאת אֹוֵכל ֶשָהָיה, הַּ

ֵּביָצה  (.אֹותֹו ִלְבֹדק ְּבִלי  ְשֵליָמה הַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



26 
 

 

 

Non-Fertilized Eggs: 
Eggs that can never hatch into a chicken 

יֹום ט ְּכהַּ ֵּביִצים ָּכל ִּכְמעַּ ִּנְמָצאֹות הַּ ּוּות ֶאְפָשר ֶשִאי ֵמֵאלּו ֵהם הַּ ִהְתהַּ ָּנה לַּ  .ֶאְפרֹוחַּ  ְממַּ

 

Does one need to check Non-Fertilized Eggs? 

ְבִשיל ִתָּנֵתן ְּבֶטֶרם ֵּביָצה ָּכל ִלְבֹדק נֹוֲהִגים תַּ  .ּבַּ

 

If one found a blood spot: 

ִדין ֵמִעָקר ת ָּבּה ִנְמָצא :הַּ ק, ָדם ִטפַּ ת רַּ ָדם ִטפַּ ר ֲאסּוָרה הַּ ֵּביָצה ּוְשאַּ  .ֻמֶתֶרת הַּ

 

What is the accepted Minhag? 

ִתיר  ְלָהֵקל  ֵאין ְשִלי  ִאם  ּגַּם,  ָדם  ָּבּה  ֶשִּנְמָצא  ֵּביָצה  ּוְלהַּ ת  ֶאת  ךמַּ ָדם  ִטפַּ ֵּביָצה  ָּכל  ֶאתיך  יְַּשלִ   ֶאָלא,  הַּ  ְּבֵביִצים  ֶשּגַּם.  הַּ

ְרִאית ִמּׁשּום ָּגְזרּו ֵאלּו ִין מַּ  .ָהעַּ

 

If the Egg was mixed in something: 

ִמְקֶרה ֲאָבל ְרָבה ּבַּ ֵּביָצה ֶשִנְתעַּ ֶחֶרת ֵּביָצה ִעם הַּ ר ְלָהֵקל ֵיש(, ְיִחיָדה ֵּביָצה ִעם ֲאִפלּו) אַּ ֵטל ְולֹומַּ  .ָהִאּסּור ֶשִּנְתּבַּ

 

If you found a blood spot in Hard Boiled Eggs: 

ְשָלה  ִאם ֵּביָצה  ִנְתבַּ ְקֵדיָרה  ִּבְקִלָפָתּה  הַּ ֶחֶרת  ֵּביָצה  ִעם  ּבַּ ף,  ָדם  ָּבּה  ּוָמָצא  אַּ ְשלִ יך  ֶשָצִר   אַּ ֵּביָצה  תיך אֶ ְלהַּ , ָהֲאסּוָרה  הַּ

ֵּביָצה ְמקֹום ִמָּכל ְּׁשִנָיה הַּ  .ֻמֶתֶרת הַּ

 

What is the din of the pot? 

ת ֵּביָצה ֲאִפלּו ִּבֵּׁשל ִאם ּגַּם חַּ ָדּה אַּ ְקֵדיָרה ְלבַּ ף, ָדם ָּבּה ּוָמָצא ּבַּ ְשלִ ך ֶשָצִרי אַּ ֵּביָצה ֶאתיך ְלהַּ  ֵאינֹו ָמקֹום ִמָּכל, הַּ

ְכִשיריך לְ ָצִר  ְּכִלי ֶאת הַּ  . הַּ

 

If one found a lot of blood in a non-fertilized Egg? 

ֵּבר ֶזה ָּכל ת ֶאָלא ָמָצא לאֹ  ִאם, ְמדַּ ֵּׁשט ִאם ֲאָבל, ָדם ִטפַּ ָדם ִנְתפַּ ֵּביָצהתֹוך ּבְ  הַּ ֵפק ֵיש יזַּ אֲ , הַּ  זֹו ֵּביָצה יאּולַּ , ְלִהְסתַּ

ְרְנֹגֶלת ָּבָאה ת ֶשָהְיָתה ִמתַּ ִדן ָחָכם ְשֵאלַּת ִלְשֹאל ְוֵיש, ָדםך. ּכָ  ָּכל ָּבּה ֶשֵיש ִמֵּכיָון, ָזָכר ְּבִקְרבַּ ְבשִ  ּבַּ תַּ ְקֵדיָרה ליהַּ  .ְוהַּ
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Unfertilized Fertilized  

 אסור מו התורה  

 צריך לבדוק ביצה לא מבושלת  

 צריך לבדוק ביצה מבושלת  

ולא מצא דם –נתערב במאכל     

ומצא דם –נתערב במאכל     

ביצים ביחד  3נתבשל     

ביצים ביחד 2נתבשל     

 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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 :האיסור

תֹוָרה ָּכתּוב ת ּבַּ ֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְויֹאֶמר" :ִמְדָין ְּכִלי ְּבָפָרשַּ ְנֵשי ֶאל הַּ ָצָבא אַּ ָּבִאים הַּ  הַּ

ת זֹאת, ְלִמְלָחָמה תֹוָרה ֻחקַּ ָזָהב ֶאתך אַּ . ֹמֶשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶשר הַּ ֶּכֶסף ְוֶאת הַּ  ֶאת הַּ

ְּנֹחֶשת ְרֶזל  ְוֶאת  הַּ ּבַּ ְּבִדיל  ֶאת  הַּ ֹעֶפֶרת ֲאֶשר ְוֶאת  הַּ ֲעִבירּו  ָּבֵאש  ָיבאֹ   ֲאֶשר  ָדָבר  ָּכל.  הַּ  תַּ

ָטא ִנָדה ְּבֵמיך אַּ  ְוָטֵהר ָּבֵאש ֲעִבירּו ָּבֵאש ָיבאֹ  לאֹ  ֲאֶשר ְוָכל ִיְתחַּ ִים תַּ מַּ  ."ּבַּ

ה ר ִממַּ ְּבָרָכה ִזְכרֹוָנם נּויֲחָכמֵ  ָלְמדּו( ְוָכֵשר ָולאֹ " )ְוָטֵהר" ֶשֶּנֱאמַּ ְּכלִ ך ֶשָצִרי לַּ ֶחֶרת ָטֳהָרהי הַּ ד, אַּ ְכָשָרתֹו ִמְלבַּ , הַּ

ְטִביָלה איְוהִ  ִים הַּ מַּ ְכנִ  ּבַּ ת סֹויְלהַּ  .ִיְשָרֵאל ִלְקֻדּׁשַּ

 

May one use a Keli before it is Toiveld? 

ֵמש  ָאסּור ְּכלִ   ְלִהְשתַּ איך  ֶדרֶ   ֲאִפלּו,  ֶשִּנְטֹּבל  ֶטֶרם  יּבַּ רַּ ָּבָנן  ֶאָלא  נֹויאֵ   ֶזה  ִאּסּור.  עַּ ְטִבילֹו   ֶאְפָשר  יֶשאִ   יְּכלִ   ּגַּם  ִמְדרַּ  ְלהַּ

ת ְּבדּו אֹו ָּגְדלּו ֵמֲחמַּ ֵמש  ֶהיֵתר ָּכל ְּבֶזה ןיאֵ , ּכַּ ְּכלִ  ְּכָבר ִּבֵּׁשל ֲאִפלּו. ְטִביָלה יְּבלִ  ּבֹו ְלִהְשתַּ , ְטִביָלה יְּבלִ  םיְפָעמִ  ֵמָאה יּבַּ

ִין ָיב ֲעדַּ ְטִביָלה חַּ ֵמש ְוָאסּור ּבַּ  .ּבֹו ְלִהְשתַּ

 

 ה: טבילה

The Brocho: 

ְּכִלי ְטִבילַּת ִלְפֵני  ְוִצָונּו ְבִמְצֹוָתיו ְקִדָשנּו ֲאֶשר רּוך...ּבָ ך "ְמָברֵ  הַּ

ל ֵים יֹוֵתר אֹו ֵּכִלים ְשֵני טֹוֵבל ִאם" ֶּכִלי ְטִבילַּת עַּ ל" ְיסַּ ת  עַּ  ְטִבילַּ

  ".ֵּכִלים

ְּבָרכֹות נָֻּסח ֶאת ֶהֱחִליף ִאם ר, הַּ לך ֵּברֵ  ְּכלֹומַּ ְרֵּבה עַּ ל" ֵּכִלים הַּ  עַּ

ל אֹו" ֶּכִלי ְטִבילַּת ל" ֶאָחד ְּכִלי עַּ  .ָיָצא" ֵּכִלים ְטִבילַּת עַּ

ח  ְטִביָלה ְפֵניך לִ ְלָברֵ  ָשכַּ ָריוך לְ ְיָברֵ  לאֹ  הַּ חַּ  .אַּ

 

When there is a Sofek if you’re supposed to make a Brocho: 

טֹוֵבל לך ְלָברֵ  לֹו ֵאין, ִמָּסֵפק ְּכִלי הַּ ָּנכֹון ִמן". ְלָהֵקל ְּבָרכֹות ָסֵפק" ִּכי ְטִביָלתֹו עַּ ְמתִ  הַּ ד, ֶאְפָשר ִאם, ְקָצת ןיְלהַּ  עַּ

ָדאּות ְטִביָלהך ִהְצִרי יְּכלִ  לֹו ֶשִיְהֶיה ּוַּ לך ִויָבֵר , ְשֵניֶהם ְוִיְטֹּבל ּבַּ אי עַּ דַּ ּוַּ ֵּון הַּ ָּסֵפק ֶאת ּגַּם טֹורִלפְ  ִויכַּ ל" ָאזך ִויָבֵר , הַּ  עַּ

 טבילת כלים
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ְטבִ   ָנחּוץ  ִאם  ֲאָבל.  "םיֵּכלִ   ְטִבילַּת ר,  ִמָיד  לֹויְלהַּ ת  ֶאת  יֹאמַּ ְטִביָלה  ִּבְרּכַּ ְלכּות  ֵשם  יְּבלִ   הַּ ְרֵהרך  אַּ ,  ּומַּ ֵּׁשם  ֶאת  ְיהַּ  ְּבִלּבֹו  הַּ

 .ְּבִפיו אּוייֹוצִ  ְולאֹ 

 :חציצה

ִים ְצִריִכים  מַּ ְטִביָלה ִמֹּכל ִלְכלּוְך וַּ הַּ חּוץ. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלנַּקֹותֹו ִלְפֵני הַּ ְּכִלי ִמִּבְפִנים ּוִמבַּ ֲחלּוָדה ִלְנֹגעַּ ְּבָכל ֶחְלֵקי הַּ
ְּכִלי ִים ְוהַּ מַּ  .ֶשלֹא יְַּחְצצּו ֵּבין הַּ

 
Is a sticker a  חציצה? 

ְטִביָלה ָצִריְך ְלָהִסיר ִמן  ָדבּוק ּבֹו. ְוֵיש ְלִהָזֵהר ּוְלָהִסיר ִלְפֵני הַּ ְּכִלי ָּכל ֶפֶתק הַּ הַּ
ם ֶזה ֶנְחָשב ֲחִציָצה. ֵיש ֵּכִלים ֶשְמדּוָּבק  ְחָתיו ִּכי ּגַּ ְפָעִמים ִמתַּ ִּנְשָאר לַּ ֶדֶבק הַּ ם ֵאת הַּ ּגַּ

ֲחִשיבּותֹו ְּכִלי וַּ ְראֹות ֵעֶרְך הַּ ְפִקידֹו ְלהַּ ן ֶשתַּ ֶדֶרְך ְלָהִסירֹו ְלעֹוָלם   ָּבֶהם ֶפֶתק ָקטַּ ְוֵאין הַּ
ל ְּכִלי קריסטל ָחשּוב(, ֵאינֹו ֲחִציָצה ְוָיֹכל  ְפָעִמים עַּ ְדִּביִקים לַּ )ֶדֶרְך ָמָשל; ֶפֶתק ֶשמַּ

ְּכִלי ְּכמֹו ֶשהּוא   .ִלְטֹּבל ֶאת הַּ

 
Is your hand a חציצה? 

ְקֵדק ֶשלֹא ִתְהֶיה ֲחצִ  צּוָרה ֲהדּוָקה ְּכֵשם ֶשָצִריְך ְלדַּ ְּכִלי ֵּכן ֵיש ְלִהָזֵהר ָּבֵעת ִהְטִּביָלה ֶשלֹא ֵיָאֵחז ִּבְכִלי ּבַּ ל הַּ יָצה עַּ
ל ָידֹו ּבְ  ִים ֵּבין ָידֹו ִלְכִלי, ֶאָלא ֵיָאֵחז ְּבצּוָרה ְרפּוָיה ְּכָכל ָהֶאְפָשר. ִאם ָטבַּ מַּ זִּכי ָאז לֹא ִיָּכְנסּו הַּ  ֵמי ִמְקָוה ְּבֶטֶרם ָאחַּ

חִ  ּנֹות ֶאת ָמקֹום אַּ ם ָיֹכול ְלשַּ ְּכִלי. ּגַּ ִמְקָוה ִיְגעּו ְלָכל ֶחְלֵקי הַּ ֲחִציָצה, ִּכי ִמי הַּ ֲחֹשש לַּ ְּכִלי ֵאין לַּ ִים ּבַּ מַּ ְּכִלי ּבַּ יָזתֹו ְּבעֹוד הַּ
ֶדֶרְך הַּ  ת, ְוזֹוִהי הַּ חַּ ם אַּ עַּ ְּכִלי ְּבפַּ ִים ְלָכל ֶחְלֵקי הַּ מַּ ל ְיֵדי ָּכְך ִיְגעּו הַּ  .ֻמְבֶחֶרתְועַּ

 

Is there a problem of חציצה when Toiveling more than one Keli at a time? 

ְך ָצִריְך ְטִביָלם ָּכְך, אַּ ל ְמנָֻקב ְּכֵעין ֶרֶשת ּוְלהַּ ד ְּבתֹוְך סַּ ְרֵּבה ֵּכִלים יַּחַּ ְכִניס הַּ ֵּכִלים   ָיֹכול ְלהַּ ְלִהָזֵהר ֶשלֹא יִַּּניחַּ ֶאת הַּ
ל ֶזה  ִיםֶזה עַּ מַּ ֵּׁשִני ְולֹא יְַּחְדרּו הַּ ץ ְּכִלי ֶאָחד ֶאת הַּ ד ֶזה ֶפן ִיְלחַּ ק יִַּניָחם ֶזה ְלצַּ  .ֵּביֵניֶהם ְוִתְהֶיה ֲחִציָצה, רַּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

ְכִניס ֶאת  םָצִריְך ְלהַּ עַּ פַּ ִים ּבַּ מַּ ְּכִלי ִיְהיּו ְּבתֹוְך הַּ ִים ְּבֹאֶפן ֶשָּכל ֶחְלֵקי הַּ מַּ ְּכִלי ְלתֹוְך הַּ ת ִמְּבִלי ֶשִיָּׁשֵאר ִמחּוץ  הַּ חַּ אַּ
ְכִניס ֻּכלֹו ק ֹּכל ֶשהּוא. ְּכִלי ָּגדֹול ֶשִאי ֶאְפָשר ְלהַּ ִים ָחלַּ מַּ חַּ  לַּ ְטִבילֹו לַּ ת ֵאין ְלהַּ חַּ ם אַּ עַּ ִים ְּבפַּ מַּ  .ָצִאיןלַּ

 

Which Kelim require Tevilah? 

 ֹ ֵּכִלים ָּכל אל ִּנְרָּכִשים הַּ ָּנְכִרים ִמן הַּ ָיִבים הַּ ת ִּכי, ִּבְטִביָלה חַּ ְטִביָלה חֹובַּ  :ֵאלּו ִּבְפָרִטים ְתלּוָיה הַּ

 .ְסעּוָדה ְּכִלי ֶשהּוא .א

ְּכִלי ִנְקֶנה ִאם .ב  .ִמּגֹוי הַּ

ְּכִלי ֶשָּבא .ג  .ִיְשָרֵאל ֶשל ִלְרשּותֹו הַּ

 

What is considered כלי סעודה? 

ת ִמֵּכיָון ר ֶשֲהֵרי) ְסעּוָדה ִּבְכֵלי עֹוֶסֶקת" ִמְדָין ְּכִלי" ֶשָפָרשַּ ֵמשך ֶדרֶ  ְוֵאין", ָּבֵאש ָיבאֹ  ֲאֶשר ָדָבר ָּכל" ֶנֱאמַּ  ְלִהְשתַּ

ק  ִּכי,  ְוגַּם,  ְסעּוָדה  ִּבְכֵלי  ֶאָלא  ָּבֵאש ְמֹבָאר  ֶהְכֵשר  אֹותֹו  ְצִריִכים  ְסעּוָדה  ְּכֵלי  רַּ ָפָרָשה  הַּ ל(  ּבַּ ק  ֵכן  עַּ ָיִבים  ְסעּוָדה  ְּכֵלי  רַּ  חַּ

ְטִביָלה  .ּבַּ

ְּכִלי ק" ְסעּוָדה ְּכֵלי" ִנְקָרא הַּ  :רַּ

ְּכִלי נֹוֵגעַּ  ִאם .א ֲאָכל הַּ ְצמֹו ְּבמַּ  .עַּ

ֵמש, ְוגַּם .ב ֲאָכל ֶאת ְמשַּ מַּ ְּסעּוָדה הַּ  .לַּ

 

Are oven and oven trays considered כלי סעודה? 

ְּכִלי ָּבִסיס ִּניִחים ֶשָעֶליהָ  ֲחצּוָבהך, ְלִפיכָ . ְטִביָלהך ָצִרי ֵאינֹו, ִלְכִלי ְמֻחָּבר ֶשֵאינֹו, הַּ ִּסיר ֶאת מַּ ל הַּ  אֹו, ִהִּכיָרה עַּ

ּנּורתוך הַּ ּבְ   .ִביָלהך טְ ָצִרי ֵאין, תַּ

 

Is a pot lid considered כלי סעודה? 

ְּכִלי  ִּכּסּוי ִּכּסּויך  ֶדרֶ   ן יאֵ   ִאם  ,הַּ ֲאָכל  ִלְנגֹועַּ   הַּ מַּ ִּכּסּוייאֵ ,  ּבַּ ְּכלִ   ְמֻחָּבר  נֹויאֵ   ִאם)  ְטִביָלהיך  ָצִר   ן הַּ  ִלְנגֹועַּ   ָדְרכּו  ְוִאם(,  ילַּ

ֲאָכל ִּכּסּוי ֶאת ִלְטֹּבלך ָצִרי ְּבמַּ ל. הַּ ְּׁשִלם ריסִ  ִּכּסּוי, ֵכן עַּ ְּגנִ , ּבֹו ֶשְמבַּ ך ֶדרֶ  יּכִ , ְטִביָלהיך ָצִר , ּבֹו םיּוְמטַּ
ֲאָכל מַּ ְעֵפעַּ  הַּ ְעָלה ְלפַּ ִּבּׁשּול ָּבֵעת, ְלמַּ ִטּגּון הַּ ִּכּס ְונֹוֵגעַּ  ְוהַּ   וי.ּבַּ

 

Is a corkscrew and bottle opener considered כלי סעודה? 

ְקּבּוקִ   פֹוְתָחן ֵלץ  ְוֵכן  ֻקְפָסאֹות  אֹו  םיּבַּ  ִלְנגֹועַּ   םיְמיּוָעדִ   ֵאיָנם  יּכִ ,  ְלָטְבָלןך  צֹוֵר   ןיאֵ ,  םיְפָקקִ   ְמחַּ

ֲאָכל מַּ  .ּבַּ
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Is a potato peeler considered כלי סעודה? 

ְטֵחנַּת ֶיֶבת ְיָרקֹות  מַּ ְּבָרָכה  ִּבְטִביָלה  חַּ ם  ָּבּה  טֹוֲחִנים ִּכי,  ּבַּ ֶּנֱאָכִלים  ְיָרקֹות  ּגַּ ִיים הַּ ֵלף ְוֵכן,  חַּ פּוֵחי  ְמקַּ יך ָצִר ,  ֲאָדָמה תַּ
ְּבָרָכה ְטִביָלה ְלִפים ִּכי ּבַּ ף ּבֹו ְמקַּ ֶּנֱאָכִלים ְיָרקֹות אַּ ִיים הַּ  .ּוְמָלְפפֹון ֶגֶזר ְּכגֹון חַּ

 

Are storage containers considered  כלי סעודה? 

ֵמש ְּכִלי ְמשַּ ת הַּ ְחָזקַּ ֲאָכִלים ְּבתֹוכֹו ֶשָשִמים, ָמזֹון ִמְצָרִכי ְלהַּ ֵמש ֵאיןך אַּ , מַּ  ָּבֵעת ּבֹו ִמְשתַּ
ְּסעּוָדה ם, ִמֶמּנּו ְושֹוִתים אֹוְכִלים ֶשֵאין, הַּ ְּׁשִלים ֵאין ְוגַּ ְטִבילֹו ֵיש, ּבֹו ְמבַּ  ִּכי , ְּבָרָכה ְּבלאֹ  ְלהַּ

  .ִביָלהיך טְ ָצִר  ְוֵאין ְסעּוָדה ְּכֵלי ֶנְחָשב נֹוֶשֵאי סֹוְבִרים ֵיש

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. What are the 2 requirements to be considered סעודה כלי ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

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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