
 

 ו' טבת תשע"ה בס"ד, 

 )שבת קל"ח:(דבר ה' זו הלכה 

 הלכה שבועית בנושאים אקטואליים

 
 

 קניית מוצרים ללא כשרות. הכשר למשחת שניים

 

 

 

 חייבים לקנות רק מוצרים בעלי כשרות? א. מדוע

רוב המוצרים הנמכרים באריזות סגורות עשויים מתערובות שונות של חומרים. חלק מהחומרים 

מצוינים בשמם אלא תחת קבוצה  שאינםישנם רכיבים מוזכר ברשימת הרכיבים שבמוצר, אך 

בן לאדם רגיל, . ועוד, לעיתים חלק מרשימת הרכיבים אינו מו)לדוגמא: חומרי טעם וריח(

 .1ממה נעשו לא ניתן לדעתמוכרים ו אינםהחומרים ו

ם מבחינת כשרות, כגון חומרים המיוצרים מן החי, יעלולים להיות חומרים בעייתי רבים מקריםב

, חומרים (יה של חלב נוכרי או של בשר וחלברים שמיוצרים משאריות של חלב )בעאו חומ

 .ובעיות נוספותה בפסח( מכילים רכיבי חמץ )בעיה

מקרים רבים הם לא בטלים, תערובת, בחומרים הבעייתיים מהווים רק מיעוט מן הלמרות שה

 מכמה סיבות:

חומר שמטרתו לייצב את המאכל ולתת לו צורה מוצקה  -" דבר המעמידנקרא "החומר  .א

 .2בטל ברוב , ודבר המעמיד אינו)כגון: להפוך חלב לגבינה(

 אינותבלין( חומר שמטרתו היא לתת טעם במאכל )כגון: , והחומר הוא דבר העשוי לטעם .ב

 .3בטל ברוב

המאכל )כגון: מריחת  מראה , כלומר שמטרתו לשפר אתדבר העשוי למראה ינוהחומר ה .ג

 .4בטל ברוב , ודבר העשוי למראה אינוביצה לפני אפייה(

וודא מכל הרכיבים הכלולים במאכל ו עלאשר מכיר אין לקנות מוצרים ללא פיקוח כשרותי  ,כןעל 

 בהם איסור. שאין

 

 מקורות והערות

. חובת הסימון של המוצרים השונים על גבי האריזה נקבעה בתקנות של משרד הבריאות ]תקנות 1

כתבנו רק דוגמא אחת למרכיבים שישנם במוצר אך אין בריאות הציבור )מזון( )סימון תזונתי( תשנ"ג[. 

 חובה לסמנם. בתקנות הנ"ל ניתן לראות עוד דוגמאות לזה )באתר משרד הבריאות(.

 

. דבר המעמיד אינו בטל. כך נלמד בגמרא במסכת עבודה זרה )לה א(. הגמרא מבררת שם 2

' הוא מפני שמעמידים את הגבינה בקיבת נבלה. ולמרות שהטעם שאסרו חכמים גבינות 'בית אונייקי

 מוקים קא דאוקמיה שהקיבה אינה בעין אלא רק טעם בלוע ולכאורה הטעם היה צריך להתבטל  "כיון

 בעיניה". לאיסוריה דאיתיה כמאן ליה חשיב

בעור וכן במסכת חולין )קטז ב( "אמר שמואל, מפני מה אסרו גבינת הגויים, מפני שמעמידים אותה 

 קיבת נבלה".



 

 

 ומצאנו בראשונים שני טעמים לאיסור דבר המעמיד.

א. הרשב"א )חולין קטז א( כתב כדברי הגמרא בעבודה זרה שהמעמיד לא בטל מאחר ומסתכלים 

עליו כאילו הוא בעין. וכן כתב המגן אברהם )סי' תמב ס"ק ט( בשם הראב"ן. וכן דעת הרדב"ז )הל' 

 מאכלות אסורות פ"ט הל' טז(.

ב. המרדכי )חולין רמז תשלג( כתב שמעמיד אסור משום שהוא נותן טעם. והוסיף בשם ר"ת שאם יש 

 .1ששים נגד המעמיד בטל מאחר ואינו נותן טעם. וכך כתבו התוס' )חולין צט ב ד"ה לא במאה(

                                                 
 בגדר חומרת דבר המעמיד, למדתי עם ראש בית המדרש הרב גיורא ברנר שליט"א את הדברים הבאים: 1

ביהודי אחד שבישל דבש והחמיצו בשמרי דבש  וכבר אירע מעשה בוורמשא)פסחים ד"ה וחמץ בפסח( " כתב הראב"ן

שבישל כל השנה ודבש הראשון שבישל היה מחומץ בשמרים של שכר וזה שבישל עתה היה רביעי לו או חמישי 

והתיר לו רבינו יעקב בן רבינו ר' יצחק להניחו עד לאחר הפסח ולמוכרו, ונחלקו עליו חכמי דורו, וטעם שלו מהא 

דאיתיה בעיניה אבל ליתיה בעיניה לא. ואלמלא שאין משיבין את הארי לאחר מיתה הייתי ש היכא "דאמר כי קניס ר

תמיה על דבריו האיך אמר פה קדוש דבר זה, דהכא כיון דשמרים דחמץ הוו והעמיד בהן את הדבש כאלו בעיניה הוא 

רייס לרבנן דלא אסרוה ב דע"ז א"כ למה לא אסרוה בהנאה משום דליתא לאיסורא בעין דהא מו"החמץ, כדאמרינן בפ

ט לאו משום דליתא לאיסורא בעין אמרי התם כיון דאוקמי איסורא הוא דקא מוקמי ליה חשוב איסורא "בהנאה מ

כמאן דאיתיה בעיניה, אלמא הקיבה שמעמיד בה הוי כאלו הוא בעין, ה"נ השמרים שמחמיץ בהן הוו כאלו הן בעין 

 ."מא עבידי ולא בטלי והוו כאלו הן בעין ועוברועובר. ואמרינן נמי שאני שאור ותבלין דלטע

ונלמד מדברי הראב"ן שאפי' טעם קלוש וכד' )וכגון טעם רביעי או חמישי( אם הוא הדבר המעמיד נחשב הוא כבעינו 

ואינו בטל כלל )ואפי' שהעמיד בשמרי דבש כיון שהם נוצרו מעיקרא משמרי שכר נחשבים שמרי השכר כבעין ואינם 

 לא נתבאר בדבריו אם חומרת דבר המעמיד היא מדאו' או מדרבנן. בטלים(, אמנם

מעשה בא' שהעמיד גבינות בחלא דשכרא ואסר רבינו אב"ן להשהותם בפסח כיון כתב " )או"ח סי' תמב(ובטור 

 ".דאוקומי מוקים חשיב כמו בעינייהו

א דאו', שהרי לדעת הטור )כמו וכתב המג"א )ריש ס"ק ט( שממה שאסר להשהותו מוכח דס"ל לטור שדבר המעמיד הו

שביאר במג"א ס"ק א עמ' פב( כל שאין בו איסור דאו' מותר להשהותו )אמנם עי' בחת"ס יו"ד ריש סי' עט שהקשה על 

המג"א שהרי הוא עצמו כתב בס"ק א לגבי כל שדעתו לערבו לא בטיל שאיסור אכילתו רק דרבנן ואפ"ה לדעת הטור 

 צריך לבערו(.

צ"ל שהטור הבין שגם לראב"ן הוא איסור דאו' ולכן אסר להשהותו )וכ"כ בשו"ת חת"ס שם דכן הוא ונעלנ"ד שלפי"ז 

 דעת ראב"ן(.

]ויש להעיר דהפר"ח )ס"ק ה( תמה על הטור מדוע אוסר להשהות את הגבינות הנ"ל, והרי דבר המעמיד הוי דרבנן 

המג"א דלדעת הטור דבר המעמיד הוי דאו' ממילא ולדעת הטור כל שאין בו איסור דאו' מותר לקיימו. אמנם לפי דברי 

קושיא מעיקרא ליתא. ובחק יעקב )ס"ק טז(, ופרמ"ג )א"א ריש ס"ק ט( תירצו דאע"פ דחומרת מעמיד הוי דרבנן בכ"ז 

מודה הטור לאסור להשהותו )ודלא כשאר דברים שאיסורם מדרבנן( וזאת משום שחשיב כחמץ בעין שכל הזמן פועל 

 פעולתו.[

עת רבנו טוביה מביינא )הביאו במרדכי ע"ז סי' תתכט ד"ה הג"ה( דדבר המעמיד דאו' )ולא זכיתי להבין דברי וכן ד

החת"ס שם שהביא לדברי המרדכי שם וכתב שההוכחה משם היא שכל הסובר טעם כעיקר דאו' ולענ"ד אין זה פשט 



 

 

 להלכה נפסק שדבר המעמיד לא בטל אפילו באלף )סי' פז סע' יא(.

 

 באלף אפילו, עצמו מצד אסור והוא, קדירה באותה טעם נותן אם אבל. פסק רמ"א )סי' צח סע' ח( "3

 עצמן מחמת אסורים אם, לטעמא דעבידי מדברים ותבלין מלח ולכן. טעמו שמרגישין זמן כל בטיל לא

 בששים". בטילים אינן

 בטלים הסתם מן לטעמא עבידי לא דעלמא האסורים הש"ך )ס"ק כח( מבאר את הסברה "דכל

 כיון ולכן דאסור... פשיטא דאז טעמו נרגש אם כן אלא מששים ביותר טעם נותנים שאין לפי בששים

 לפי באלף אפילו בטלים אינם ותבלין מלח הלכך מששים ביותר אפילו בטל אינו טעמו מרגישין דאם

 בטל אינו לטעמא דעביד דמילתא דהא טעם. ליתן שנעשים כיון באלף אפילו טעם נותנין הסתם שמן

 נותן טעם שאינו בבירור דידוע היכא ולפי זה באלף... אפילו נותן טעם הוא שמסתמא מטעם נמי היינו

 מותר". גדולה ליורה תבלין או מלח של אחד קורט שנפל כגון

 

. המקור לזה שדבר העשוי למראה לא בטל הוא במסכת זבחים )עט א( שם אמר רבא שדבר שלא 4

)רש"י( לא בטל ברוב אלא בטל במראה. אבל ראשונים אחרים  תלוי בטעם אלא במראה, כגון מי מקוה

סוברים שדין זה נאמר גם לגבי איסורי אכילה, כגון ביצה שנולדה ביום טוב והשתמשו בה ללבן 

 תבשיל, אינה בטלה. כך נפסק בשו"ע )או"ח סי' תקיג סע' ג( וברמ"א )סי' קב סע' א(.

                                                                                                                                            
מיד אלא רק טעם בעלמא ובטעם דעת רש"י דברי המרדכי אלא כוונתו לומר שהוי דרבנן אליבא דרש"י דאינו דבר המע

 דהוי דרבנן עיי"ש(.

 ובאליה רבה )ס"ק יא ד"ה אם העמיד( הביא גם מספר אמרכל בשם הראב"יה דג"כ ס"ל דדבר המעמיד דאו'.

 

איברא דבאו"ה )כלל כה סע' ו( אחר שהביא את חומרת דבר המעמיד ושאר דברים שאינם בטלים כלל )כחתיכה 

ד'( כתב "וכתב בסמ"ג והטעם בכולהו דמתוך חשיבותא חשיבי קבועין וכל קבוע וכו' עכ"ל... אבל הראויה להתכבד וכ

באיסור המעורב ואין ניכר בהיתר הוי הקביעות רק מדרבנן אפי' בבע"ח אע"פ שאין נבלע בהיתר" ומוכח מדבריו דס"ל 

 .שחומרת דבר המעמיד )וכן רוב הדברים האחרים שאינם בטלים( היא רק מדרבנן

וכן פסקו הפר"ח )שם(, חק יעקב )ס"ק טז(, פרמ"ג )שם, יו"ד סי' פז משב"ז ס"ק יג סי' ק ריש ס"ק א(, חכ"א )כלל נג 

לג(, שו"מ )מה"ת ח"ג סי' פג( ומשנ"ב )ס"ק כו( דדבר המעמיד דרבנן. וכתב המשנ"ב שאם עבר הפסח ולא ביערו והוי 

 ם המלח.הפס"מ יש להתיר בהנאה ע"י השלכת הנאת המעמיד לי

 

דעה נוספת מצאנו למהרש"ל )יש"ש חולין פ"ח סי' קו( שס"ל שאין מחמירים כלל בדבר המעמיד וכל שיש ס' כנגדו 

בטל )ואפי' בדין בל יראה בחמץ, ורק באכילת חמץ בתוך הפסח שמחמירים שאפי' במשהו אוסר יש מחמירים בדבר 

 המעמיד(.

י איתא כהיש"ש שבטל בס' והביא שם שביד יהודה הביא כן מעוד ובדע"ת )כאן ד"ה וע"ע במג"א( הביא שגם במרדכ

 כמה ראשונים.



 

 

תערובת על מנת לתת לה מראה, אך אם ניתן לחומרה זו יש סייג והוא שהדבר צריך להינתן ב

 בתערובת לשם דבר אחר בטל למרות שניכר מראהו )מנחת כהן ח"ג סי' ג(.

 

 

 ב. האם צריך כשרות על משחת שיניים?

. אחד מהם הוא משחת אינם זקוקים להכשרשיטות החלק מלמרות האמור לעיל ישנם מוצרים של

 השיניים.

 :מדוע משחת שיניים אינה זקוקה להכשרסיבות  כתב שתי 5בשו"ת הר צבי

ולא גזרו בדבר פגום כשהוא  כיוןלה מיותר לכתחא. אם החומרים האסורים שבמשחה פגומים, מ

 בתערובת.

 אין איסור.בלבד לחלק מהשיטות מיועדת לבליעה אלא רק לטעימה ובטעימה  אינהב. המשחה 

 ]אמנם ייתכן שהמציאות מזמנו להיום השתנתה והחומרים במשחה אינם פגומים[

לא ברור ש ןומכיואיסור. משחת השיניים שמעורב בה  אוסרמאידך בשו"ת משנה הלכות 

 .6יש אוסרים טעימת איסור בלשוןש יסורים שבמשחה פגומים, ומכיווןשהא

שלרוב המשחות יש הכשר וקל מאד למצוא אותן, נראה שיש להעדיפן על מנת ככיום  - למעשה

 לחשוש לאוסרים.

 מקורות והערות

 . שו"ת הר צבי )יו"ד סי' צה(.5

סי' תעז( מותר  ובעניין משחת שיניים בפסח לדעת הגר"ד ליאור שליט"א )שו"ת דבר חברון או"ח

להשתמש בפסח אף ללא הכשר לפסח מאחר והחמץ שבה נפסל מאכילת כלב ואין פה אכילה ולכן אין 

 לו חשיבות. אך לדעת פוסקים אחרים משחת שיניים צריכה הכשר לפסח.

 

 . שו"ת משנה הלכות )ח"ט סי' קנד(.6


