
 

 

 יהודים-קניית אוכל לא כשר עבור אינם  –סימן ה' 

 

צהריים עבור עובדיי יש לי עסק קטן ומדי פעם אני מזמין ארוחת שאלה: 
יהודים. אני מזמין להם אוכל לא כשר, אבל אמרו לי שאסור -שאינם

האם זה נכון? אם כן, . יהודים-לקנות אוכל לא כשר בשביל אנשים שאינם
האם האיסור חל גם על מצבים שאינם קשורים לעסקים? לדוגמא, 

ים, כשאדם עני מבקש ממני כסף, אני מציע לקנות לו אוכל. אם הוא מסכ
כשרה, הקרובה ביותר וקונה משהו -אני הולך איתו אל המסעדה, הלא

 בשבילו. האם גם זה אסור?

 

יהודי -לכאורה נדמה שלא תהיה בכך בעיה, הרי מותר לאינותשובה: 
לאכול אוכל כזה בעצמו. אולם, לפי הגמרא אסור ליהודי לתת לגוי אבר 

ה )עבודה זרה, ו מן החי, בשר שנלקח מחיה בעודה בחיים, לצרכי אכיל
מצוות לפני עיוור לא תיתן מכשול מחייבת אותנו שלא לגרום  ע"ב(.

והיות שאחת משבע  1לחטוא. –יהודים -בין יהודים בין לא –לאחרים 
מצוות בני נח היא איסור אכילת אבר מן החי, אסור ליהודי לסייע או 

יהודי לעבור על איסור זה. על פניו נראה שלפי גמרא זו -לאפשר לאינו
יהודי, -כשמדובר באוכל המותר לבני נח, מותר ליהודי לתת אותו לאינו

 .ללא חילוק בין אוכל המותר לנו באכילה לאוכל האסור לנו

למעשה, מסקנה זו מפורשת בפסוק מן התורה: "ֹלא ֹתאְכלּו ָכל־ְנֵבָלה ַלֵגר 
י..." )דברים יד, כא(. ודאי שטוב  ָנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמֹכר ְלָנְכרִּ ְתנֶׁ יָך תִּ ְשָערֶׁ ר־בִּ ֲאשֶׁ

יהודי מאשר לזרוק אותו. -יותר לתת או למכור בשר לא כשר לאינו
בים לקבור או לשרוף מאכל האסור התלמוד קובע במקומות רבים שחיי

בהנאה, אבל מותר למכור או ליתן במתנה לשאינם יהודים מאכל שאסור 
רק באכילה )ראו, לדוגמא, משנה חולין ז, ב(. החריגה היחידה מן הכלל 
הזה היא במקרה בו יהודי אחר עלול לקנות את המאכל מן הגוי בהנחה 

ידי יהודי )ראו חולין -כר עלשהוא כשר, מכיוון שהוא או היא ראו אותו נמ
ע"ב; תוספות צד ע"ב ד"ה אביי; רא"ש חולין פרק ז, ס' יח; -צד ע"א

הי"ח(. מקרה זה אינו קשור לנידון -רמב"ם מאכלות אסורות, פ"ח הי"ז
 דידן.

אסור  להפיק ממנו הנאה גופנית או רווח  –באשר למאכל שאסור בהנאה 
יהודים.  הדוגמה השכיחה ביותר -ממוני, ולכן אסור למכור אותו לאינם

                                                                 
1

אחרים, או לייעץ עצה רעה  בנוסף, פסוק זה הוא המקור לאיסור להטעות 
במזיד, איסור החל גם על ייעוץ ליהודים וגם על ייעוץ לשאינם יהודים, ראו 
רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"ב, הי"ד, ספר החינוך רלב ומנחת חינוך על 

 אתר, אות א'.
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לדין זה בימינו, מלבד חמץ בפסח, היא בשר בחלב דאורייתא, בשר בהמה 
כשר שנתבשל יחד עם חלב. איסור זה אינו חל על בב"ח שאיסורו רק 

מו עוף המבושל בחלב, או בשר וחלב שנתערבו זה בזה אך לא מדרבנן, כ
נתבשלו יחד )ראו רמ"א יו"ד ס' פז, סע' א(. לפיכך, לא ניתן למכור או 
ליהנות מצ'יזבורגר ומפיצה עם פפרוני, אולם ניתן ליהנות מעוף 'קורדון 
בלו' למרות שמאכל זה מכיל חזיר, עוף וגבינה גם יחד. ישנו דיון בפוסקים 

מותר ליהנות מבשר נבילה שבושל בחלב, דהיינו כאשר הבשר לא האם 
נשחט כראוי )ראו דגול מרבבה על יו"ד ס' פז, סע' ג ופתחי תשובה יו"ד ס' 
פז, ס"ק ו(; בחו"ל כמעט תמיד זה יהיה המקרה בבשר הנמכר בחנויות 
ובמסעדות ללא תעודת הכשר. בנוסף, ישנו דיון האם אסור ליהנות 

או הגבינה( ניצלו או טוגנו ביחד, אך לא נתבשלו זה עם כשהבשר והחלב )
זה )ראו באר היטב יו"ד ס' פז, ס"ק א; גר"א יו"ד ס' פז, ס"ק א; ר' 
עקיבא איגר על יו"ד ס' פז, סע' א; פתחי תשובה יו"ד ס' פז, ס"ק ג; ודרכי 
תשובה יו"ד ס' פז סע' א', אות יג(. בדרך כלל הפוסקים נוקטים שהאיסור 

כן חל במקרים הללו, ולכן אסור לאדם לקנות פיצה עם פפרוני בהנאה א
 או צ'יזבורגרים וכדומה לעובדים שלו. 

אסור לקנות מאכלים כאלו עבור אדם עני, שכן אנו פוסקים שיש  ,כמו כן
לתת אותו לאדם זר )ראו  ילוחיוב לאבד בב"ח האסור בהנאה ואסור אפ
' צד, ס"ק ד ופתחי תשובה ס' פתחי תשובה יו"ד ס' פז, ס"ק ב; ט"ז יו"ד ס

צד, ס"ק ה(. אולם, אם נזדמן שהיה ליהודי מאכל של בשר בחלב, יש 
מקום להקל כשמדובר בבשר נבילה, היות שהאיסור ליתן במתנה בב"ח 
לאדם זר הוא רק מנהג ולא מעיקר הדין )מפני שלא הגיעה, ולא צפויה 

ים אין בכלל להגיע, שום הנאה מהמקבל לנותן(, והיות שלהרבה פוסק
איסור הנאה במקרה כזה. כשמדובר בעני שאין לו מה לאכול, בוודאי 
כדאיים הם כל הפוסקים המקילין לסמוך עליהם בדבר שאיסורו רק 

 משום מנהג, ולפרנס את אלו הצריכים מזון במקום לזרוק אותו לאשפה.  

כל האמור לעיל תקף כשמדובר בבשר בחלב דאורייתא.  בהמשך התשובה 
 קד במאכלות אסורים שאינם בשר בחלב דאורייתא.נתמ

הגמרא אוסרת מכירת אוכל לא כשר רגיל רק במקרה אחד, כשאדם מכוון 
לעשות מסחר במאכלות אסורות. שנינו במשנה שביעית )ז, ג( שהובאה ג"כ 
בפסחים )כג ע"א( "שאין עושים סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא 

טרפות ולא בשקצים ולא ברמשים...".  איסור בתרומות ולא בנבלות ולא ב
זה חל רק על מי שמתכוון לעשות מסחר במאכלים לא כשרים, כפי 
שמבהירה המשנה הבאה "צדי חיה עופות ודגים שנזדמנו להם מיני טמאין 
מותרים למכרן" )ז, ד(. ראשונים רבים פסקו שזהו איסור מדאורייתא 

רא יא, יא(, שעל פי הספרא המתבסס על הפסוק "ושקץ יהיו לכם" )ויק
משמעותו היא שאסור לנו לעסוק יותר מדי במאכלות אסורות )ראו 
סיפרא שמיני פרשה ג, יא; תוספות על פסחים כג ע"א ד"ה אמר, רא"ש 
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בבא קמא פרק ז, ס' יג, וט"ז יו"ד ס' קיז, ס"ק א(. ראשונים אחרים הבינו 
מאכלות אלו שהאיסור הוא גזירה מדרבנן שמא יבוא אדם לאכול מ

בשגגה, והפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא )עיינו תשובות הרשב"א חלק ג, 
יש נפקא מינא למחלוקת זו הן על חומרת האיסור, והן על   2ס' רכג(.

 היקפו  )ראו ערוך השלחן יו"ד ס' קיז, ס"ק ה(.

השולחן ערוך פוסק על פי המשנה,  ש: "כל דבר שאסור מן התורה, אף על 
ה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה", פי שמותר בהנא

אבל "אם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  מותר למכרם ובלבד 
שלא יתכוין לכך")ס' יו"ד קיז, סע' א(. לפי השו"ע, האיסור מוגבל 
למאכלים האסורים מדאורייתא ולא לאלו שאיסורם הוא רק מדרבנן, 

'. לכן, אם למשל  אישה רכשה מלוא כמו סתם יינם או בישול עכו"ם
המשאית גבינה, במחשבה שהיא כשרה, בכוונה למכור אותה ברווח, ואז 

יהודים, אפילו -היא  תוכל למכור את הגבינה ללא –גילתה שאין לה הכשר 
אם הגבינה אסורה מדאורייתא, מכיוון שהיא נכנסת אל גדר מזון שנזדמן 

ות את הגבינה בידיעה שאין לה במקרה. יתר על כן, יהיה מותר לה לקנ
הכשר, אם היא נעשתה בעזרת  אנזים הגבנה העשוי מצמחים ולא מקיבת 

 בעלי חיים, שכן גבינה כזו אינה כשרה רק מדרבנן.

כדאי להעיר שקיים מגוון עשיר של שו"תים העוסקים באיסור זה )ראו 
דרכי תשובה יו"ד, ס' קיז(, המשקף את החשיבות שיוחסה לו במשך 

ורות וכן את האתגרים שהוא הציג בפני אנשים שניסו להצליח הד
בעסקיהם או פשוט לפרנס את יושבי בתיהם. אתגרים אלו הובילו כמה 

לדוגמא, מספר  3פוסקים להגדיר יותר במדויק את היקפו של האיסור.
פוסקים סוברים שהאיסור אינו חל כאשר עיקר העסק הוא באוכל כשר, 

ודים לא יעזבו את החנות, יש צורך למכור להם אך כדי שקונים שאינם יה
כז(. הפוסקים דנים -אוכל לא כשר )ראו ערוך השולחן יו"ד ס' קיז, ס"ק כו

גם בשאלה האם האיסור חל כשהיהודי אינו מתעסק בעצמו באוכל הלא 
כשר, או אפילו לא מחזיק אותו בבעלותו, או כשהאוכל נמצא באריזה 

של מסחר אלקטרוני )ראו שו"ת דבר  סגורה, מקרים שכיחים בעידן זה
 שמואל ס' קמד ושו"ת זרע אמת יו"ד ס' צד(.

זו מתנה ישירה,  בנידון דידן, נראה שאין בעיה לקנות אוכל עבור אדם עני.
ואי אפשר להגדיר אותה בשום אופן כמסחר. ברם, הבית יוסף )יו"ד קיז 

ר לקנות פסק של ההגהות מיימוניות לפיו אסו ביאד"ה כתב הרמב"ם( מ
                                                                 

2
עמדת הרמב"ם בעניין זה אינה ברורה, ראו משנה למלך על הלכות מאכלות  

 לרמב"ם, פ"ח הי"ח.אסורות 
3

מעניין שכאשר הפוסקים עוסקים באיסור מסחר בתשמישי הדת של דתות  
נמצאו הרבה יותר  –דבר שהיה נפוץ מאוד אצל היהודים בימי הביניים  –אחרות 

א. זה מפתיע במיוחד בהתחשב בכך סע' היתרים, ראו רמ"א על שו"ע יו"ד קנא, 
 ל איסור דאורייתא של 'לפני עיוור'.שמסחר בפריטים אלו עשוי להתפס כעבירה ע
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יהודי. הסברו של הבית -אוכל לא כשר מדאורייתא כדי לתת אותו לאינו
מוחשי  –יוסף לפסיקה זו הוא שאדם נותן מתנה משום שכבר קיבל משהו 

מן האדם לו הוא נותן את המתנה ונתינת המתנה היא  –או בלתי מוחשי 
סוג של "מסחר". קשה להבין עמדה זו; אפילו בנסיבות כאלו, מדוע 

דיר את המעשה הזה כ"מסחר", פעולה שכל מטרתה היא קנייה להג
ומכירה לצורך הפקת רווח? חשוב לציין שהבית יוסף לא פוסק כך בשולחן 

יהודי. יש אחרונים -ערוך, ומעולם לא קבע שאסור לקנות מזון כמתנה ללא
את הדין של הגה"מ ופסקו כמותו )עיינו, למשל, כף החיים יו"ד  הביאוש

' כח, ובמקורות המצוטטים שם(, אבל בערוה"ש ובפוסקים ס' קי"ז, סע
אחרים אין רמז לזה, ולענ"ד אין סברא להגדיר נתינת מתנה כ"מסחר". 

 ולכן לפע"ד אין שום בעיה בקניית אוכל לא כשר לאדם עני או חסר בית.

מסברא, היינו אומרים שהוא הדין ביחס לקניית אוכל עבור עובדים. הרי 
מסחר, דהיינו קנייה ומכירה למטרת עשיית רווח,  האיסור הוא רק על

ולכן, כאשר אדם קונה אוכל עבור העובדים שלו, אפילו אם ניתן לראות 
 בכך איזה סוג של משכורת, הוא בכל אופן לא מוכר אותו ברווח.

אולם, הרמ"א פוסק אחרת: "ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי 
כוכבים אסור" )שו"ע יו"ד ס' קיז, סע' א(.  כנראה שהרמ"א סובר שכל 
קנייה של מאכל בהקשר עסקי כלשהו מוגדרת כ"מסחר". ברם, כמעט כל 
הפוסקים שאחריו דוחים את פסיקתו. הש"ך )יו"ד ס' קיז, ס"ק ג'( מציין 

בני עמינו שלוקחין טריפות בכיון כדי להאכיל לפועליהם עובדי ש"רבים מ
כוכבים והדבר פשוט להם להתיר". הש"ך ממשיך ומראה שכמעט ואין 
בסיס בש"ס ובפוסקים לשיטת הרמ"א. ומסברא, כאשר אדם קונה אוכל 
כדי להאכיל את העובדים שלו, הוא מוציא על כך כסף ללא כוונה להרוויח 

היה שונה אם הוא מוכר את האוכל לעובדיו ברווח. מן העיסקה. הדין י
הפוסקים הבאים אחרי הש"ך הולכים בשיטתו ופוסקים שקניית אוכל 
לעובדים מותרת לחלוטין והיא נוהג נפוץ ומקובל )ראו דרכי תשובה יו"ד 

כז(. פוסק אחד דווקא מנסה להגן על שיטת הרמ"א וטוען אות קיז, ס' 
ל מאשר אוכל כשר, קניית אוכל לא כשר שמאחר שאוכל לא כשר יותר זו

היא סוג של מסחר, מפני שיש רווח ממוני בבחירה לקנות אותו )יד יצחק 
חלק א, ס' כג(. בתגובה כותב ערוך השולחן: "ואפילו אם ביכולתו ליתן 

אם הוא ביוקר מטרפה אינו מחוייב לאבד מעותיו, ואין  –להם בשר כשר 
י"ז" )יו"ד קיז, ס"ק יט(. לפיכך, האיסור אלא להשתכר ולא להפסיד ע

 עסקאות כאלו מותרות לגמרי ואין בהן חשש "מסחר".

פעולה שנראית  –האם יש בקניית אוכל לא כשר בעיה של 'מראית עין' 
מפני שהיא תיראה כאילו מי שקונה את האוכל עושה זאת  –כעבירה 

כל לא בעבור עצמה או עצמו? התשובה היא לא. כפי שהוצג לעיל, קניית או
כשר עבור עובדים לא יהודים הייתה נוהג מצוי בקרב יהודים, והחשש 
ב'מראית עין' מעולם לא עלה ביחס למעשה הקנייה של אוכל כזה. ככלל, 
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'מראית עין' מאוד תלויה בהקשר, ובמקרים שבהם אנשים לא יניחו מיד 
אין שום בעיה )ראו עבודה זרה יב ע"א ראש  –שמדובר בעבירה על ההלכה 

השנה כד ע"ב ורמ"א על יו"ד ס' קנ, סע' ג(. במקרה של האדם חסר הבית 
קיים אפילו פחות חשש, מפני שההקשר גלוי וברור לכול. ישנה גם 
מחלוקת רצינית בשאלה האם 'מראית עין' חלה במקרים בהם נראה 
שהאדם הולך לעבור עבירה, כמו כניסה למסעדה לא כשרה, אך הפעולה 

ירה גופא )ראו רשב"א עבודה זרה יב ע"א ד"ה לא נראית כמעשה העב
זהו עניין לתשובה  'מפני' הסובר שזוהי מחלוקת בין רש"י לבין רבינו יונה(.

 אחרת.

 

 סיכום 

עבור  –בשר בהמה שנתבשל בחלב  –אסור לקנות בשר בחלב מדאורייתא 
עובדים או כדי לתת לאדם עני או חסר בית. אולם, אין בעיה לקנות אוכל 

שאינו בב"ח עבור אדם חסר בית או עבור עובדים. פעולה כזו  לא כשר
 אינה נקראת מסחר במאכלות אסורים והיא אינה מקרה של מראית עין.
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