
 

 

ZARAH 35BAVODAH  –MISHNAH  

ואלו דברים של גוים אסורין ואין איסורן איסור הנאה חלב שחלבו גוי ואין ישראל מתני': 
והשלקות וכבשין שדרכן לתת לתוכן . רבי ובית דינו התירו השמן רואהו והפת והשמן שלהן 

ומלח   יין וחומץ וטרית טרופה וציר שאין בה דגה כלבית שוטטת בו והחילק וקורט של חלתית
 .שלקונדית הרי אלו אסורין ואין איסורן איסור הנאה

GEMARA: The mishna teaches: And bread belonging to gentiles is prohibited for 

consumption. Rav Kahana says that Rabbi Yoḥanan says: Unlike oil, bread was not 

permitted by a court. The Gemara asks: From the fact that Rabbi Yoḥanan states that 

bread was not permitted in court, can it be inferred that there is a different 

opinion that claims that a court did permit it?The Gemara answers: Yes, as when Rav 

Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said: Once Rabbi Yehuda HaNasi went 

out to the field, and a gentile brought before him a se’a of bread baked in a large 

baker’s oven [purnei]. Rabbi Yehuda HaNasi said: How exquisite is this loaf of bread! 

What did the Sages see that caused them to prohibit it? The Gemara asks, 

incredulously: What did the Sages see that caused them to prohibit it? It was 

prohibited due to the concern that Jews might befriend gentiles while breaking bread 

with them, which could lead to marriage with gentiles.The Gemara explains that Rabbi 

Yehuda HaNasi was not asking why bread was prohibited in general. Rather, he 

asked: What did the Sages see that caused them to prohibit bread even in the 

field, where this concern does not apply? The Gemara notes that upon hearing of this 

incident the people thought that Rabbi Yehuda HaNasi permitted the bread of 

gentiles. But that is not so; Rabbi Yehuda HaNasi did 

not actually permit such bread. This is why Rabbi Yoḥanan emphasized that the bread of 

gentiles was never permitted by Rabbi Yehuda HaNasi’s court.The Gemara records an 

alternate version of this episode. Rav Yosef, and some say Rav Shmuel bar Yehuda, 

says: The incident did not occur in this manner. Rather, they said: Once Rabbi Yehuda 

HaNasi went to a certain place and saw that bread was scarce for the students in the 

study hall. Rabbi Yehuda HaNasi said: Is there no baker [palter] here who can prepare 

bread? Upon hearing of this incident, the people thought to say that Rabbi Yehuda 

HaNasi was referring to a gentile baker, which would indicate that bread baked by a 

professional baker is permitted, even if he is a gentile. But in reality, Rabbi Yehuda 

HaNasi stated his question only in reference to a Jewish baker.The Gemara cites two 

qualifications of the leniency that people inferred from the above incident. Rabbi Ḥelbo 

said: Even according to the one who thought to say that Rabbi Yehuda HaNasi was 

referring to a gentile baker, we said that the bread is permitted only where there is no 

Jewish baker, but in a place where there is a Jewish baker, the leniency would 

certainly not apply. And Rabbi Yoḥanan said: Even according to the one who thought 

to say that Rabbi Yehuda HaNasi was referring to a gentile baker, that statement applies 

only in the field, but in the city it would not apply, and the bread would still be 

prohibited due to the possibility of marriage with a gentile.The Gemara relates: Aivu 

would bite and eat bread of gentiles at the boundaries of the fields. Rava said to the 

students in the study hall, and some say that it was Rav Naḥman bar Yitzḥak who said 

to them: Do not speak with Aivu, as he eats bread of Arameans in deliberate violation 

of a rabbinic decree. 

 

 



 

TOSAFOT 

 פשט  לא  אאלמ  ליה  שרי  הוה  בעי  דאי  מכלל  ד"בב  הותרה  לא  פת  מדקאמר  -  דשרי  למאן  דאיכא  מכלל

  ויש  ישראל בכל איסורו פשט שלא כיון  כוכבים עובדי של פת  לאכול עתה סמכו ומכאן איסורו

 יכולין  הצבור   רוב  כ"א  אלא  הצבור  על  גזרה  גוזרין  אין  דאמרי  צדוק  בר  א"ור   ג"רשב   דברי  על  לסמוך

  דהוו   משום  אלא  להתיר  הניח  ולא  הפת  את  אף  תתיר  בימינו.(  לז  דף)  לקמן  דאמר  ראיה  ועוד  בו  לעמוד

 . שהתירוהו אחר דין בית באו  ואחריו שריא ד"ב ליה קרו
 

RAMBAM Maachalot Assurot Chap. 17 

 
Halacha 9 There are other substances which are forbidden by the Sages. Even though 
there is not a basis for their prohibition in Scriptural Law, they decreed against their use 
to separate from the gentiles so that Jews will not intermingle with them and intermarry 
... And they forbade eating from their bread or cooked dishes even in a place where 
there is no suspicion that the food was forbidden. 
  
Halacha 12  Although [our Sages] forbade bread [baked] by gentiles, there are places 
were leniency is shown regarding this matter and bread baked by a gentile baker is 
purchased in a place where there is no Jewish baker and it is in a field, because this is 
a pressing situation. There is, by contrast, no one who will rule that leniency may be 
shown with regard to bread baked by a homeowner. For the primary reason for [our 
Sages'] decree was [to prevent] intermarriage. If one will eat the bread of a [gentile] 
homeowner, [it is likely that] he will feast with him. 

 

RABBENU ASHER (Rosh) 
  מקומות   וברוב.  נפש  חיי   מפני   מותר   כוכבים   עובד   של   פת   ימים   שלשה   בו   שהתענה   מקום   אלא 

 קאמר  לעיל   שכתב  בירושלמי  וגם.  ימים  שלשה  התענה  כמו  והוי  מצוי  ישראל  פלטר  אין   פזורינו
 . מצויה ישראל פת שאין  במקום נפש חיי מפני והתירוהו עליו  שעמעמו

 
TUR YD 112 

  של   הפלטר   כפת   ישראל   פלטר   של   הפת   אין   אם   ישראל   של   פלטר   שם   יש   אפילו   א "הרשב   וכתב 
 שאין  במקום אלא התיר שלא הירושלמי מן כן נראה ואין יותר עליו  שערב  כיון  מותר  ג " עו 

 : התיר לא יותר לו ערב ג"עו דשל אלא מצוי  הוא אם אבל מצוי ישראל פלטר
 

SHULCHAN ARUCH YD 112 
 דליכא במקום ואפילו) .חתנות משום, כוכבים עובדי  עממים של  פת לאכול חכמים אסרו א סעיף 

  קטניות  של פת אבל, דגן מיני חמשת של פת אלא אסרו ולא(. ח" רמ סימן א"רשב ( )אסור, חתנות  משום
 על עולה אינו אם כוכבים עובדי בישולי משום אסור אינו וגם: הגה. שאסרו סתם פת בכלל אינו, ודוחן אורז ושל

 (.   ש"הרא' תשו  בשם י"וב טור) מלכים שלחן
 

  שם  שאין במקום כוכבים העובד מנחתום פת ולוקחים בדבר שמקילין מקומות יש ב סעיף 
  ק "וסמ המרדכי לדעת י"ב( )שרי, מצוי ישראל שפת במקום דאפילו א"וי) .הדחק שעת שהיא מפני, ישראל נחתום

  שעיקר , להקל בה שמורה מי שם  אין, בתים בעלי  של פת אבל(. ד"מ כלל ריש ה"ואו י"ומהרא א"והג
 אלא, הבית בעל פת מקרי ולא: הגה .אצלם לסעוד יבא בתים בעלי פת יאכל ואם, חתנות משום הגזירה

 משמע  כך)  הבית בעל מקרי , לעצמו שעשאו פלטר וכן. בכך דרכו שאין פ "אע, פלטר מיקרי, למכור עשאו  אבל, ביתו לבני  עשאו אם

 .   (י"בב
      

  עושה  כוכבים עובד פלטר ויש, ישראל פלטר שיש או, פת בידו שיש שמי אומרים יש ה  סעיף
 כוכבים  עובד מפלטר לקנות מותר, ישראל פלטר של בידו שאין אחר ממין או, ממנו יפה פת

  חשיבותו  מפני זה  פלטר בפת יותר נוחה דדעתו דכיון, פלטר של בפת היתר שנהגו  במקום
 .   לו דחוקה  כפת זה הרי , בעיניו

 

 



 

SHACH 
 כתב   מיהו   המנהג  נתפשט  שכן   ח"והב  ה "ע  כלל  ריש   ח"בת  והרב   האחרונים  וכתבו  - '  כו  דאפילו

 ח"בא  נתבאר  וכן  כוכבים  עובדי  של  בפת  ליזהר  יש  התשובה  ימי'  דבי  הפוסקים  בשם  שם  ח"בת
 כוכבים   עובד  של   פת  ליקח  שלא  השנה  ימות  כל  אף  ליזהר   דיש  נראה  מיהו   ש"ע  ב"ס  ב"תר  סימן

 כדלקמן שרי דאז יותר יפה כוכבים עובד שהפת לא אם ישראל פלטר דיש היכא הפלטר מן
 : ה"ס
 

ARUCH HASHULCHAN 
 שישראל הרחוקים  ובמקומות ענין  בכל השנה  בכל בזה תמיד זהירים כולם במדינתנו והנה 

  לו  כשאין לא אם הבית בעל מפת לא אבל שלהם מפלטר אוכלים ישראל פלטר ואין מועטים
 :    לשנות ואין  לעשות נכון  וכן ב"בעה פת גם לאכול ביכלתו דאז רעב והוא כלל לאכול מה

 
R’ MOSHE FEINSTEIN – IGGROT MOSHE 

הנה בדבר הבייגל אשר בעודה עיסה נותנים אותה במים רותחים ואח"כ אופים אותם בתנור 
אם יש בזה איסור בשולי עכו"ם, פשוט לע"ד מכיון שבהבשול קצת ע"י המים רותחים היתה  

ומצד האפיה הם רק בדין פת עכו"ם של  ויה לאכילה לא נאסרה מצד בשולי עכום העיסה רא
פלטר שנוהגין להתיר אף במקום שפת ישראל מצוי כהי"א שהביא הרמ"א בסימן קי"ב סעיף 
ב' ומשמע שפוסק כן, וכדהביא הש"ך בסק"ט בשם הרמ"א בת"ח והב"ח ועוד אחרונים. וגם  

לא מצוי של ישראל אף שפת אחר מצוי נחשב לא מצוי ומותר אף כיון שבייגל כותב כתר"ה ש
להמחבר כדאיתא בסעיף ד' באם פת פלטר העכו"ם הוא יפה משל הישראל או שהוא מין אחר 
מטעם דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו ה"ז כפת דחוקה לו, וכ"כ 

ם זה אף שיש פת אחר של ישראל שמותר הוא כשרוצה לאכול בייגל שאינם של ישראל במקו
אף להמחבר. ואף שכתב זה בלשון יש אומרים משמע שפוסק כן דהא לא הביא חולק ע"ז, וכן  
מפורש בש"ך סק"ט שאף שכתב שיש ליזהר אף כל ימות השנה שלא לאכול פת עכו"ם פלטר 

הרי מפורש היכא דיש פלטר ישראל מסיק כשהפת עכו"ם יפה יותר שרי כדלקמן סעיף ה' 
 רשפוסק כן המחבר ולכן אין לאסור הבייגל לרוב בנ"א הנוהגין היתר בפת של עכו"ם פלט

 
 


