
  פז' ס
  

  'סעי� א
  

  ?מני� שבשר וחלב אסור מדאורייתא
  )אלעזר' רב אשי ור". (ר אכילה ואחד איסור הנאה במשמעוסיאחד א...לא תאכל"כל מקו� שנאמר , "לא תאכל כל תועבה" .1
 )ריש לקיש. ( יש ל! בשול אחר שהוא כזה ואסור באכילה וזה בשר בחלב–" אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במי�" .2

הגמרא דורשת שאיסור זה לא מדבר על ד� אלא על בשר , ..."למע� ייטב ל! ולבני! אחרי!...לא תאכלנו על האר$ תשפכנו כמי� "– אכילה .3
 :הנאה. בחלב

 )רבי (. מה להל� בהנאה א� כא� בהנאה–" לא יהיה קדש בבני ישראל"ל" כי ע� קדוש אתה "גזרה שוה בי�  .א

 )אליעזר' ר". (ור לנכריאו מכ "–" לא תבשלנה ותמכרנה, לכשתמכרנה"  .ב

 )ישמעאל' ר" (אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור הנאה, אחד לאיסור אכילה, "לא תבשל גדי בחלב אמו"פעמי� נאמר ' ג  .ג

 )שמעו�' שמעו� ב� יהודה משו� ר' ר. (כ! ג� בשר בחלב מותר, שכמו שטרפה מותרת, גזרה שוה לטרפהיש כי , בשר בחלב מותר בהנאה .4

  
  .י כבוש ומליחה שאינ� דר! בשול"אבל מדרבנ� אסור ג� ע, ! בשול אסרה תורה רק דר– א"רשב
ר כ� "� לא ולש"לרמב, � לשאר ראשוני� הא� לוקי� מהתורה על הנאה"יש מחלוקת בי� הרמב (.א להלכה"ישמעאל וכ� את הרשב'  פסק את ר– מחבר
  )ש" פת–מ כיו� א� כשר לעדות  או לא "ונפק
 !" והשז"הט, ל חלקו על זה"ח ומהרש"וא� שהב. (פ שאסור באכילה מדרבנ�" אעמותר בהנאה ג� מדרבנ�, תר מהתורהכל בשר בחלב שמו – א"רמ

  )א והראשוני�" כמו הרמופסק
  

 כי בצלי בישול, ויש חולקי�. כי צלי זה כבשול ויש כא� איסור תורה,  אסורא"א ורעק"הגר, ג"פמ לפי ה?הא� טיפת חלב שנפלה על צלי מותר בהנאה
  .היא אסרה רק כשיש בישול מלא, וכשהתורה אסרה, כדי קליפה או נטילה

  
  :פתחי תשובה

  
  .כ בשאר איסורי�"משא, א! אכל שלא כדר! אכילה ונהנה שלא כדר! הנאה ג� לוקה מהתורה, ח כדרכו"בישל בב  .א
 ).א"רעק(ושעורו בהנאת פרוטה ,  אסור בכזיתולשאר פוסקי�, � אסור" לרמב:הנאה. ע" נשאר בצבבשול.  אסורה מהתורהאכילה – די� חצי שעור  .ב

 .ומשו� הפסד מרובה נית� להקל, יש מחלוקת אחרוני� א� טגו� נחשב כבשול שחייבי� עליו או לא. וא� שרפו האפר אסור בהנאה, ח נקבר"בב  .ג

 .חלב שבלוע בבשר מתבשל כרגע כדרכו ואז יהיה אסור בהנאהכי אז ה, א! אסור לבשל זאת פע� נוספת, )לתת לגוי(לא הוי בשול ומותר בהנאה , בשול ח� בח� בלא רוטב  .ד

, "כתותי מכתת שעוריה", פ שמצוות לאו ליהנות ניתנו"כי אע, אסור להאיר בה את הבית או להדליק בה נר חנוכה, חמאה שהתבשלה בקדרה שבישל בה בשר והיא בת יומה  .ה
 .וכאילו לא מדליק נר חנוכה כלל

  

  'סעי� ב
  

, "ואת ערות גדיי העזי�: "כ� כתובו". לו פרה ורחל במשמעאפי, כל מקו� שנאמר גדי סת�הא , כא� גדי עזי� –' ודה את גדי העזי�וישלח יה' " – גמרא
  .חיה ועו� במשמע, ובשאר המקומות כל בהמה, שרק כא� מדובר בעזי�, "העזי�*עזי�"נמעט מ, ד שני כתובי� הבאי� כאחד מלמדי�"ולמ

  .אלא שדיבר הכתוב בהווה,  כל חלב�שה ועז וכ, אלא ג� שור, א גדי לאו דווק– טור ומחבר
  

  'ד*' גפי�סעי
  

יוסי הגלילי אומר שכל ' ר. ע אומר שבשר עו� וחיה אינ� מ� התורה"ר. מותר, בשר בהמה טמאה וחלב טהורה,  בשר בהמה טהורה וחלב טמאה– משנה
שבשר חיה ועו� מותר מהתורה , ע"ופסקו כל הראשוני� כר. תר כי אי� לו חלב א�אבל עו� מו, כלול באיסור ולכ� זה כולל ג� חיה, שנבלתו אסורה

  .וכ� בשר בהמה וחלב חיה ולהיפ  מותר מהתורה ואסור מדרבנ�, ואסור מדרבנ� באכילה בלבד
  .אבל בבשול והנאה מותרי�, ל אסורי� באכילה"אבל מדרבנ� כל הנ,  כל זה מהתורה– גמרא

א "ועיי� בס (.והמתיר אי� מוחי� בידו, כבוש או מלוח יש להסתפק א� מותר בהנאה,  מדרבנ� כגו� שלא כדר! בישולוח שאסור" בב– 1י"הגהות אשר
  )! ש�"א ובש"ברמ

  .ע וככל הראשוני�"ולגבי עו� וחיה פסק כר,  פסק את המשנה והגמרא להלכה– מחבר
  , ד" עי� לקמ� בס– א"רמ

בהמה אכילת מ יש כא� איסור תורה של "שמ, בהמה טמאה בחלב טהורה ובהמה טהורה בחלב טמאה אכילת אי� איסור בשר בחלב חל על – בית יוס�
הכוונה לבשר , � ובטור שאסור באכילה מדרבנ�"ומה שכתוב ברמב, בנ� על איסור תורה שכבר קיי� כא�ח מדר"טמאה ואי� טע� להוסי� עוד איסור בב

  .עו� בחלב שאסור מדרבנ� באכילה ומותר בבשול והנאה
  :ח וההשגות עליה�"דברי הב

שיהיה כא� די� של חתיכה נעשית נבלה לדעת רבנו , מ בזה"והנפק, חל איסור מדרבנ� ג� בבהמה טמאה או בחלב טמאה של אכילת בשר וחלב .1
נה הכוו, "מותר"� ובטור "מה שכתוב ברמב. ירי� בו בסת� איסורי�מדבר שלא מח, ת די� חתיכה הראויה להתכבד"ולדעת ר, 2אפרי�

, מ לא שייכת כא�"וכתבו שהנפק,   חלקו עליו"ז והש"א  הט) חולק על הבית יוס� לעיל. (ח"אבל מדרבנ� אסור באכילה מדי� בב, מדאורייתא
אבל כא� יש מי� אחד אסור שהתערבב ע� , נ זה רק כשיש שני מיני� טהורי� שהתערבבו ונעשו איסור"כי כל חומרתו של רבנו אפרי� בחנ

המשנה היתה צריכה לומר , ח"שא� היה אסור משו� בב, ועוד. לא נחמיר בה, ת"וכ� חומרתו של ר , חומרה זו לא שייכת פהוממילא, מותר
  .א! מה נגזור בנידו� דיד�, ומילא בעו� וחלב אוסרי� מדרבנ� גזרה שמא יאכל בהמה בחלב, ולא מצאנו שו� פוסק שסובר כ�, זאת

כל הבשר אסור לבשל "ש, "כל הבשר"פ המשנה בריש פרק "ע, י� שאסורי� באכילה רק מדרבנ�ג� בדבר, יש איסור בשול והנאה מדרבנ� .2
� והטור "ו הרמבבומה שכת. ע"וזה ג� לשיטת ר, והסיק רב אשי שיש שאסור בבשול מדרבנ� ויש מדאורייתא, "חו$ מבשר דגי� וחגבי�, בחלב

חלק עליו והביא סוללת פוסקי� , א"  בס"א  הש. א! מדרבנ� אסור, רשרק מהתורה מות, הכוונה כלשו� הגמרא" ומותרי� בבשול והנאה"
 .כמו שלשו� בשול בתורה זה ג� אכילה וזו כוונת המשנה, במשנה זה אכילה" בשול"שלשו� , הסביר" פרי חדש"וה, נגדו

ל "וקי, ורי� בבשול מדאורייתאכ לדעת חכמי� חיה ועו� אס"וא, ע חולק על חכמי� במשנה"שכתב שר, .)חולי� קיג(' יש לחשוש לדעת תוס .3
, ואמר שכל החומרא היחידה היא,   חלק עליו"והש. בי� באכילה ובי� בהנאה, ואי� חלוק בי� עו� לבהמה טהורה בי� בבשול, כרבי� מול יחיד

, "פרי חדש"הוהסביר . א! מותר לבשל בשר עו� בחלב וכ� להנות מזה, שלא אוכלי� גבינה מיד אחרי עו� אלא ממתיני� כמו אחרי בשר
בל "שמי שאומר שעו� בחלב זה איסור תורה עובר על , ממרי�' ב מהל"� בפ"שכתב הרמב, ועוד. ק"ע ולא כת"שפשט סוגית הגמרא היא כר

 .וכ� מצאנו תוספות אחר שכתב שעו� בחלב הוא מדרבנ�". תוסי�

  
  פתחי תשובה

  
  .ומה שכתב שגדי אסרה תורה ולא ד� זה רק סיוע בעלמא, ותר בהנאהשלשיטתו טגו� זה לא בשול ומ, � שי� מקל"מהר, כבד שטוג� בחמאה  .א

                                            
1
  .א" הסימ� בסו� סעי� יבסו�" ית יוס�ב"במובא  
2
 .ח"ע מחמירי� רק בב"לכו, א! בחתיכה הראויה להתכבד, ת סובר שג� בשאר איסורי�"ור, ח"לפי רבנו אפרי� מחמירי� בחתיכה נעשית נבלה רק בב 



 2
ג "א! הפמ, � מותר בהנאה"ר בש� הרמב"לדגמ: בהנאה מביא מחלוקת. אלא רק ֶחֶלב ובהמה טמאה, ח"באכילה אי� איסור בב. בשר נבלה וֶחֶלב אסור לבשל בחלב ולוקה על זה  .ב

כי הוא הוקצה , ובנר חנוכה לא  בטל, וא� נר כזה התערבב בטל ברוב, עשוי מחמאה וֶחֶלב אסור להדליק בו ולהנות מאורווכ� נר ש. כתב שאסור בהנאה והסומ! להקל לא הפסיד
 .למצוותו וזה דבר שבמני� ולא בטל

  .לא יודע שהקדרה חלביתלא גזרו על בישול והנאה וכ� אי� מראית עי� כי א� אחד , שבאיסור דרבנ� כזה, � בקדרה חלבית שלא בת יומה"מותר לבשל בשר לעכו  .ג
  

  דגי�
כ "אז לאוכל� ע� חלב יחד ג,  א� לבשל� מותר– �"רא ו"רשב, �"רמב:). משנה חולי� קג" (כל הבשר אסור לבשל חו$ מבשר דגי� וחגבי� "– גמרא
  . לבשל בשר דגי� וחגבי� בחלבמותרש,  פסק רק את הגמרא להלכה– מחבר .מותר

  . חולק עליו ואומר שלא נזהרי� בזה כלל והתערבב לו בשר וחלב–  "ז וש"ט, דרכי משה. ושלי� יחד מפני הסכנה אי� לאכול דגי� וחלב מב–בית יוס� 
 אי� לאסור א� דלכ� בדיעב. � שהתיר את זה"ל כגדול הרופאי� הוא הרמב"ס כתב שקי"והחת, ג שאסרו לאכול דג וחלב מבושלי� אבל התירו דג וחמאה"מביא את הלבוש והפמ – ש"פת
  ".דדשו בה רבי�"י� נזהרי� בזה כיו� או, ש שכיו� מבשלי� דג וחלב יחד"מ פסק הפת"ומ, ויש מי שאוסר בדיעבד, שלובי
  

  חלב שקדי�
, משו� מראית עי�, שקדי�, אבל בשר בהמה יש להניח קוד� אצל החלב, כי זה רק מדרבנ�,  נוהגי� לעשות חלב משקדי� ומניחי� בה בשר עו�–א "רמ

  . שזה חלב שקדי� ולא חלב בהמהוכ! ידעו כול�
א! כתב , ל אסר כמו שאסרו בד� דגי� בלא להניח לידו קשקשי�"מהרש. א! א� אי� לו אי� להחמיר, מ לכתחילה יניח שקדי� ג� אצל העו�" מ– ז"ט

  .� בלבדשש� החשש שיתבלבלו בד� בהמה ועו� שיש בו כרת וכא� מקסימו� יטעו באיסור דרבנ, דגי�ל שאי� לדמות זאת לד� ש
פ שזה "אע, שמא יחשבו שמותר לעשות מקח וממכר בשבת, כמו שבהמה לא יוצאת בזוג בשבת,  יש להחמיר משו� מראית עי� ג� באיסורי דרבנ�–  "ש

  .איסור דרבנ�
  .לא חוששי� למראית עי� ומותר להניח בשר עו� בחלב שקדי�, מ א� זה בביתו ולא בסעודות גדולות"מ – ש"פת

  
  אשהחלב 
  .מחברפ ה"וכ, לא צרי! בטול ברוב, וא� נפל לתבשיל,  אסור לבשל בשר בחלב אישה מפני מראית עי�–א "רשב

  
אבל בעו� , שאסור לבשל בשר בהמה טמאה בחלב טהורה ובשר טהורה בחלב טמאה משו� מראית עי�, א בחלב אשה נלמד"מחומרת הרשב – א"רמ

  .3ואי� לחשוש למראית עי� בדרבנ�, דרבנ� מותר לבשל
  
  .ע"ונשאר בצ, ש שחלב טמאה ועו� בחלב יהיה אסור לבשל מדי� מראית עי�"כ, שא� כא� חוששי� למראית עי�, הקשה על המחבר דרכי משהוב

  :האחרוני� תרצו קושיה זו בשלושה דרכי�
אבל כשדבר אחד טמא אי� , שרק בדברי� ששניה� מותרי� יש עניי� לגזור משו� מראית עי�, ומתר$ את המחבר, א" משיב על דברי הרמ– ז"ט .1

ז יש להחמיר ג� בעו� בחלב שלא יבואו לבשל בהמה "אלא שלפי, א החמיר"מ אי� להקל בזה אחרי שהרמ"ומ. לגזור משו� מראית עי�
שר מותר לבשל עו� בחלב וכ� בהמה טמאה או ב' כגו� רפואה וכד, מ לצור  גדול"ומ. כי הרואה לא יודע להבחי� בי� בשר בהמה לעו�, בחלב

  .שמשו� מראית עי� לא מונעי� רפואה וצר  גדול אחר, טמא בחלב טהורה

ולכ� , כי בבשול נית� לחשוב שזה לרפואה או צור! אחר, שאסור לאכולהכוונה , משו� מראית עי� "אסור לבשל"מה שכתוב במחבר ש –  "ש .2
מותר , לא יבוא לאכל� כי ה� אסורי� מצד עצמ�מ "אבל בהמה טמאה או חלב טמא שמ, אסור לאכול בשר בחלב אישה משו� מראית עי�

� .לבשל ואי� איסור מראית עי� כא

שלא ניכרי� ולכ� אסורי� ) לעיל(כ בחלב אישה ושקדי� "משא, ולכ� אי� איסור מראית עי� בבישולו, בבשר טמא רואי� שהוא טמא –  "ש .3
 .ז אסור לבשל בשר בחלב אישה"לפי. משו� מראית עי�

  
  .מ"יש להחמיר משו� מראית עי� ג� באיסורי� מדרבנ� ולכ� אסור לבשל בשר עו� בחלב בכ, ג"! בס"מ לפי הש"מ
  

  'סעי� ה
  

 רובופסקו . .)ביצה ז (" א� היו מעורות בגידי� אסורות–יעקב אומר ' ר.  מותרות לאכל� בחלבגמורותהשוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי�  "– גמרא
  .דינה כבשר עו�, וא� הביצה לא גמורה, ק"הראשוני� כת

  ?איזוהי ביצה גמורה
 . צרי! שתיגמר הקליפה ותתקשה–א "י,  צרי! שיגמר החלבו� והחלמו�– רבנו ירוח�, �"ר, א"רשב .1

 .פ שעדיי� מעורה בגידי� ומחוברת"אע,  א� נגמר החלמו�–ש "י לפי פשט הרא"רש .2

הכוונה שאדומה כמו ביצה שמעורה " מעורה בגידי�"קראת ומה שנ,  מדובר שכבר פרשה הביצה מ� האשכול–ש "י לפי הבנת הטור ברא"רש .3
 .מ צרי! שיגמר החלמו�"ומ. בגידי�

 )יעקב' כר (. צרי! להיעקר מהאשכול ג� בלא קליפה דקה חיצונה–ר יהונת� "רה .4

 . קליפתה דקה–ארחות חיי�  .5

  . קליפתה קשה–� "רשב .6
הביצה , זה עלול להביא לקולא, ירי� למלוח ביצה כזוחמומה שמ. אחר זה מותרא! בזה ,  דווקא לאכול את הביצה יחד ע� חלב אסור– ר יהונת�"רה

  .מ העול� נוהג למלוח כל ביצה שאי� לה חלבו� וחלמו� וסומכי� על המנהג"מ.  חלק מהד� ואז עובר איסור תורהעלולה לספוג
  

כי לבשל מותר באיסורי דרבנ� א� לא משו� מראית , !" השכגירסת( לה רק חלמו� אסור לאכול ישולכ� א� , א להלכה" פסק את הגמרא והרשב– מחבר
  .בינה אחריה מותר ולא צרי! להמתי� כלללאכול ג, א� אכלה בפני עצמהא! , ר יהונת� שרק מבושל יחד אסור" את הרפסקו, אותה ע� חלב) עי�
  

  ?ומאי שנא מהכא, כשהביצה מעורה בגידי�, שאסורה הביצה משו� אבר מ� החי, הכה תרנגולת על זנבה  שא� 4א"כתב הרשב *ל"מהרשקושית 
  ל"תרוצי� על קושית מהרש

יש לה טע� בשר וזה אסור , אבל כשמכה על זנבה, ולכ� אפילו מעורה בגידי� מותרת, אי� לה טע� בשר כלל, בביצה שיצאה מעצמה – ל"מהרש .1
ונהגו להחמיר שהקליפה תהיה ,  חשוב אבר מ� החימ כל זמ� שמעורה בגידי�"והסיק שבכ, וכתב שכל זה דוחק להלכה. משו� אבר מ� החי

 .א! בדיעבד אי� להחמיר, קשה

ועוד תר$ . וש� התרנגולת הפכה לנבלה ואסורה ולכ� החמירו בזה, א בפני עצמו מותר"שכא� כ, ועוד תר$.  כא� בבשר עו� דרבנ� הקלו–  "ש .2
, פו כשהביצה מעורה בגידי� ומחוברת' ולכ� ש� בס, אבר מ� החיהיינו מחזיקי� אות� כ, שסת� ביצה וחלב אלמלא התיר לנו אות� הפסוק

  .אסורה משו� אבר מ� החי שלא על זה התיר הפסוק
  

כדעת  ולא להסתפק בחלבו� וחלמו�. וכ� שלא תהיה מעורה בגידי� �"כדעת רשבשלכתחילה צרי! להמתי� לקליפה קשה ,  "ולהלכה פסק הש
 פוסקי� הכי הרב, וא� הביצה מעורה אסור אפילו בדיעבד,  ובתנאי שהביצה לא מעורה בגידי�א"מו� כרשבאבל בדיעבד מותר ג� בחלבו� וחל, א"הרשב

                                            
3
 .הכי נמי שאסור ג� לשיטתו מדי� מראית עי�, אבל בחלב טהורה, א התכוו� להתיר בשר עו� בחלב בהמה טמאה שיש כא� תרי קולות מדרבנ�"שהרמ, ג כתב על דברי� אלו"הפמ 
4
  .ש"פו ע' טור ס 



 3
שאפילו א� הביצה מחוברת , ש"י ורא"מותר בדיעבד גדול לסמו! על דעת רש, מ א� יש הפסד מרובה אפילו לא נגמר אלא החלמו�"מ. יעקב' פסקו כר

  .5מותר לאכלה
  

מותר לאכלה בחלב כאשר החלבו� שלה , אפילו א� קליפתה רכה, אבל א� הטילה אותה התרנגולת כדרכה, היא רק כשנמצאה בתרנגולת שחוטה,  שאסורהביצה שקליפתה רכה – ש"פת
  .מוכ� יחד ע� החלמו�

  

  'ז*'סעיפי� ו
  

, ד� שבשלו בחלב פטור, של במי חלב פטורהמב:). "חולי� קיג" (ולא בחלב טמאה...ולא בחלב שחוטה... בחלב אמו ולא בחלב זכר–אמר שמואל  "– גמרא
  .).ש� קיד" (פטור, העצמות והגידי� והקרני� והטלפי� שבשל� בחלב

  . לוקי� על זה�וספק דאורייתא לחומרא ואי, של בחמי טבריה זה ספק בשולו מעוש� ומב– ירושלמי
שבישל ד� או בחלב זכר או ) !" ש–או נשחטה ( בחלב מתה חלב או וכ� המבושל במי, אי� לוקי� עליו, ב"המעוש� והמבושל בחמי טבריה וכיו "– �"רמב

טלפי� , גידי� ועצמות ועיקרי קרני�, אבל המבשל שליא או עור, המבשל שליל בחלב וכ� האוכלו חייב. ח"ואינו לוקה על אכילתו משו� בב, בחלב פטור
  ".פטור וכ� האוכל� פטור, הרכי� בחלב

אלא לוקי� רק על ד� ולא , ובטור לא משמע כ�. אבל לוקי� משו� נבלה וד�, ח"� שעל חלב מתה וד� לא לוקי� משו� בב" מהרמב משמע– בית יוס�
  .יתחייב ג� משו� נבלה, שא� חיב משו� ד�, ו"שזה נלמד בק,  השיב על קושיה זו וכתבח"והב. ע"י בצ"ונשאר עליו הב, ששינה סדר הכתובי�, על נבלה
  .� ולא כמו בטור"� להלכה כפי שנכתב ברמב" הרמב פסק את– מחבר
  :א"הרמדיני 

 והסביר .אבל חלב מתה ומי חלב כ� אוסרי� תבשיל כמו חלב עצמו ואסורי� בבשול לכתחילה, ואינו אוסר תבשיל, חלב זכר לא נקרא חלב .1
, ולכ� מדרבנ� אוסר את התבשיל, רבנ�שאסור מד, הכונה בחלב זכר של בהמה, � שבחלב זכר פטור"בש� הרמב, שמה שכתב המחבר, !"הש

א! לא אוסר , שאסור לבשל בו בשר משו� מראית עי�, הכוונה חלב זכר של אד� שלא גרע מחלב אשה, רסא שחלב זכר לא או"ומה שכתב הרמ
  .תבשיל כמו חלב אשה

 .ח"על בשול בבוהמחתה עובר , � לפי שה� מבשלי� בה חלב ובשר לפעמי�"א שאסור לחתות האש תחת קדרה של עכו"י .2

.)  "ש –והיינו כשהמי� רותחי�  (6שאסורי� בהנאה, אי� לערב מי� שהדיחו בה� כלי בשר ע� מי� שהדיחו בה� כלי חלב ולית� לפני בהמה .3
מ שמדובר "לכ� י? � אסורי� בהנאהמעיקר הדי� המי, וא� מדובר ברותחי�, א פסק שכל זה חומרא לכתחילה"כי הרי הרמ, ודבריו קשי�

 ).ח מדרבנ� מותר בהנאה רק בדיעבד ולא לכתחילה"כי בב, נכבשו יחד וקרי� ואפילו הכי לכתחילה אי� ליתנ� לפני בהמהבמי� ש

וכתב . אבל בחפיפה מותר, ח"כ מתערבב ש� בב"שעושי� אותה מאפר שעל הכירה ובד, אי� להשתמש בו, הכלי שעושי� בו מי� לחפיפת הראש .4
 .כי רק אכילת הגו� חשוב הנאה ולא רחיצת הראש, שלרחו$ ראשו בזה מותר,  "השז "ע

כי א� א� ניתז ,  שבקדרות של מתכת אי� להחמיר "השכ "וכ. עלמא והמקל לא הפסידבל ואי� בזה אלא חומרות "בדיעבד אי� לחשוש בכל הנ .5
 .י האש"חוזר ומתלב� ע, ח"בב

  
  פתחי תשובה

  
  .י החמיר"א צידד להתיר א! הנוב"ורעק, או כיו� שראויה לילד חיב, הא� היא כחלב שחוטה ופטור,  שלהנסתפק לגבי בת פקועה שאינה טעונה שחיטה שבישלו בשר בחלב  .א
ויש מתירי� שלא . כי ספק דאורייתא לחומרא, תבשיל של חלב שנמצא בו עצ� חלול ויש להסתפק אולי היה בו מוח ונמס תו! התבשיל ואי� ששי� בתבשיל נגדו אסור לאוכלו  .ב

 .ג כתב שאסור מדרבנ�"והפמ. וחחוששי� שהיה בו מ

כמו תחת האליה ועור בית הבושת אסורי� באכילה , וכתב שא� העור כמו הבשר, הא� מותר באכילה  ובהנאה,  עור בחלב שאינו אלא מדרבנ�לגביג שיש להסתפק "כתב הפמ  .ג
 .ובהנאה כבשר

  

  'סעי� ח
  

  .).חולי� קיד" (המבשל במי חלב פטור "– גמרא
חלב שהוציאו ממנו את כל הכוונה ל, י חלב שאסורי� מדרבנ�מו.  ואסורי� מהתורהאינ� מי חלב) חלב המתמצת מקפאו� הגבינה(א  נסיובי חלב– ש"רא

  .כגו� לאחר שעשו הגבינה מבשלי� החלב והאוכל צ� מלמעלה ולא נשאר בו אלא מי� בלבד, האוכל
  ).עיי� פסחי� מב(שאסור לבשל בשר בכותח , פ שפטור במי חלב אסור מהתורה" אע– 'תוס

  .ש להלכה" פסק את הרא– מחבר
  

  'י*' טסעיפי�
  

. � מג"רי". (מכונס בקבה פירשה בעלמא הואהמשו� שחלב , ש טרפה שינקה מכשרה"וכ, "כשרה שינקה מטרפה מעמידי� בקבתה "– �"רי, גמרא
  .ש"ע. בה לפני חזרהוההלכה שנפסקה בסו� הגמרא ש� בניגוד לדעה שנכת: חולי� קטזבפ הגמרא "וזה ע) בדפיו

  ?איזה חלב קבה מותר ואיזה אסור
 . לכ� חלב הנמצא בקבה אינו חלב בי� קרוש ובי� צלול– �"� ורמב"רי .1

 )סו� הגמרא בקרוש, המשנה דברה בצלול (.ילו נמלח מותראפ,  שאותו קרושפותוכתב תוס. ל אסורצלו,  קרוש מותר–ת "ר, א"רשב .2

כשרה שינקה מ� הטרפה "ונשאר ע� גירסת המשנה ש (.הגמרא ולכ� כל חלב אסור בי� קרוש ובי� צלול אינו גורס את הסו� של –� "ר, י"רש .3
 ")קבתה אסורה

 .ת" כר–ש לפי הטור "רא .4

 .י" כרש–ש לפי הבית יוס� "רא .5

אחרת דינו כצלול , בתוכה רק א� נקרש בחיי הבהמה ו– א"רשב.  ג� א� החלב היה צלול ונקפא ונקרש הוא מותר– מרדכי: מותרהקרוש החלב ה איזהו 
  .ואסור
וזה . וכ� א� עבר על זה יו� אחד אסור משו� כבוש כמבושל, ח מלוח"א� מלח את הקיבה בחלבה נאסר הכל משו� בב,  כאשר חלב הקיבה אסור– טור

י אסר את החתיכה במי� "ששר, י"א! הטור פסק שלא כרש. אלא שכל הקיבה כולה הופכת לחתיכת איסור, ט"ט ב� נ"שזה לא נ, י"כחומרתו של רש
  .רק א� יש בה בנות� טע� נגד הגבינותשאסורה במי� במינו , ש"והטור פסק כדעת הרא, בכל שהואבמינו 

מ לא מעביר חלב זה "מ, פ שהומלח או נכבש ע� עור הקיבה"ממילא אע, חלב הקיבה הוא פירשה בעלמא, ת בקרוש"� ולר"� והרמב" לפי הרי– בית יוס�
כ מותר לבשל� "כמו דגי� שקיבלו טע� בשר מקדירה שאח, כי פירשה בעלמא לא מעביר טע� ומותר להעמיד בחלב זה גבינה, בשרהלאה את טע� ה

  .ט"ט בר נ"וזה גרוע אפילו מנ, בחלב
ה מותר היא שג� לכ� כתב שהסיבה שז. א! החלב שקיבל טע� מהקיבה זה טע� ראשו�, ט"ט בר נ"וכתב שבדגי� זה נ, י" דחה דבריו של הב– דרכי משה

בטע� זה כח להולי! את אי�  הסביר שלא ידוע כמה בלע החלב מהקיבה ולכ�  "והש. בשר הקיבה הוא פירשה בעלמא ואי� כא� ערבוב בשר בחלב כלל
  .כ ע� חלב הקיבה"עצמו לחלב שמתבשל אח

                                            
5
 .ש"אלא כפשט הרא, ש" בראולא כפי שהבי� הטור 
6
וכשמחבר את , החלבמי� שבשני הכלי� יחד יש בה� ששי� כנגד שאריות הבשר והומתר$ בדוחק ש? א מדוע לא יתחייב כא� משו� בשול כמערבב את המי� ורק משו� הנאה"הקשה הרעק 

  .המי� מבטל איסור בידיי� וגזרו על זה שיהיה אסור בהנאה
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  רבנו ירוח�

  .כי כבר לקחה טע� בשר, א פרש בעלמאפ שהו" אסור להעמיד בה גבינה אע שלה הקיבה ע� העורהוא� נמלח, יש להחמיר .1
וכמעמיד ש� חלב ובשר שלקח טע� העור ,  טע� בשר נבלה או טרפה ונאסר בגלל זהחלבמקבל ה, א� עמד חלב הקיבה ימי� רבי� או נכבש .2

 .יחד

א! , וקרוש מותר בדיעבד, ד שצלול אסור אפילו בדיעבת"כר פסק – א"רמ.  שכל חלב קיבה מותר בי� קרוש ובי� צלול�"וכרמב �"כרי פסק – מחבר
כי קשה להכריע מהו שיעור ,  שכל חלב הקיבה אסורי"כרש פסק –ל " רש)!"ז וש"ט. (מראית עי�לכתחילה אסור לבשל אפילו בחלב קרוש משו� 

  )ז"ט. (הקרישה שיגדיר זאת כקרוש
 נמלחה הקיבה ע� עורה או נכבשה אסור להעמיד בה ולכ� א�, כא� פסק להחמיר כרבנו ירוח�, �"� וכרמב"פ שפסק בחלב הקיבה כרי"אע – מחבר
  )!"ש. (אבל בדיעבד אי� לאסור ויש לסמו! על המתירי�, שכל זה לכתחילה, י כתב" ובב.גבינה

  )ח"סט סי' עיי� ס (. כדי שיתנו על האור ויתחיל לרתוח– שיעור הנצר  שישהה במליחה
  )ה"צא ס' עיי� ס (.לחוכ שאינו נאכל מחמת מ" נמלח כ– שיעור מליחה כשהוא רותח

ה פסק המחבר שחלב צלול "כיו� שבלא, מ יש להתיר כא� בדיעבד א� לא נמלח כשיעורי� אלו"מ, פ שבמליחה מועטת אוסרי� הכל"שאע,  "השוכתב 
  .הוא כפרש בעלמא ועוד שזה רק איסור דרבנ�

  :א"הרמדיני 
  . אבל עד בדיעבד אי� לחשוש עד שנמלח או נכבש כפי שכתב המחבר,לכתחילה אי� להניח בקיבה שו� גבינה עד שיצטנ� החלב ש� לגמרי .1
וא� היה ששי� , א� הוא צלול אוסר את כל הגבינות עד שיהא ששי� בחלב שכנגדו נגד הקיבה האסורה, א� העמיד בו ונמלח או נכבש ש� .2

 דווקא דבר האסור מצד עצמו .א: 7 תרוצי�ותר& שני? הרי חלב הקיבה הצלול הוא דבר המעמיד ואפילו באל� לא בטל,  "והקשה הש. מותר
ש ב� אברה� "ולדעת ר. מ כא� במליחה מדרבנ� מקלי�"מ,  א� א� נאמר שזה גופו של איסור.ב. ח בטל"א! בערבוב בב, כמו נבלה לא בטל

 .א" כדעת הרמ "השוהכריע , א"מ יש להחמיר ולא בטל ולכ� הוא חולק בזה על הרמ"בכ

ועיי� לעיל  (.ת"א לשיטתו כר"כי זה פירשה בעלמא ורמ, אוסרת כלו� אפילו לא היה ששי� בחלב נגד הקיבהא� היתה הקיבה קרושה אינה  .3
 8)! ש�"בדרכי משה מה שכתב וכ� הוספת הש

  "וכתב הש. א דינו כצלול והמרדכי כתב שדינו כקרוש ובמקו� הפסד יש להקל"לרשב, א� היה חלב הקיבה צלול ונקרש מחו$ לגו� הבהמה .4
� וכדאי לסמו! עליה� "� ורמב"הרבה פוסקי� מתירי� אפילו בחלב צלול כמו רי .ב.  יש כא� רק איסור מדרבנ�.א: קל משלוש סיבותשיש לה

נ שבצלול "א! אה, זה רק אורחא דמילתא לבשל בקרוש, ואולי כשכתב מה שכתב, א שהחמיר אי� הכרע א� החמיר" ג� בדברי הרשב.ג. ג"בכה
 .ג� אפשר

. מולחי� אותו ומיבשי� אותו ונעשה כע$ וממלאי� אותו בחלב ומותר, )!" ש–ה שאר בני מעיי� "וה (]של נבילה [עור הקיבה – שבולי הלקט .5
א! א� יש ששי� נגד עור הקיבה , ז כשאי� ששי� נגד עור הקיבה" שכא"ש בש� רעק"הפתזה וכתב על .  שלכתחילה אי� לעשות כ� "וכתב הש

 .אפילו לכתחילה מותר

  
  ובהפתחי תש

  
, כא� אי� התר מצד שנעשה בכע$. מצ$ הלחלוחית מהעור אל תו! החלב וזרק את העור והעמיד את החלב כ! ,ש"וייבש אותו וריכ! אותו במי� וביי) בשר(ב� תורה לקח עור קיבה  .1

כ יחד ע� העור "וכדי לחוש למחמירי� יקח מהקיבה קצת ג, ח"ועוד שמעמיד אי� לרוב הפוסקי� בב, ט כלל"א! יש להתיר מצד זה שאי� כא� נ,כי לא הגיע לשעור ייבוש מספיק
שהמשקה , בנידו� דיד�, לכ�. י מציצה ומליחה אי� בו משו� טע� כעיקר"שמשקה היוצא ע, כא� זה תרי דרבנ�, פ שאי� מבטלי� איסור לכתחילה"ואע". זה וזה גור�"ואז יהיה 

  .ל זה להתיר א� יש ששי� נגד לחלוחית העורונסמו! ע, היוצא מעור הקיבה נכבש ע� חלב זה תרי דרבנ�
 .ש מותרי� כמו עור קיבה שנעשה כע$"תולעי� אדומות שמיבשי� אות� וצובעי� בה� משקה יי .2

לדעת , י לרככו וכ� מי שהכניס ידו לעי� של בהמה והתקשה ש� והכניס העי� חלב רותח כד.שמתרכ! בבישול ונות� טע�, )ג"פמ(ה קיבה בבישול "בשר יבש כע$ אסור בחלב וה .3
 .חלק על דבריו וכתב שג� בבשר יבש אינו אסור ויש היתר של קשה כע$, "תפארת צבי"א! ה. כי בבשר אי� היתר של קשה כע$, ג אסור"הפמ

  9".ביתפארת צ"ש כמו ה"ופסק הפת. חלק עליה� ג� בזה והתיר את הבשר" תפארת צבי"וה, ג אסור א� א� התקשה כע$"י והפמ" לדעת הנוב:בשר איסור .4
  

  א"סעי� י
  

  )כשרה, וא� אי� בה". (ז אסורה"ה, א� יש בה בנות� טע�, המעמיד בעור של קיבה "– משנה
  

  :בבאור איסור מעמיד נחלקו הראשוני�
יבת ומה שכתוב בגמרא שהלכה שבעור ק. ז מעמיד זה איסור דאורייתא"לפי. ט אסור"וא� נ,  אי� הבדל בי� עור קיבת נבלה לכשרה–) ש�' תוס (ת"ר

, ורק בספק יש הבדל. כתבו ברישא עור קיבת נבלה, ורק בגלל הסיפא שמתיר בקבת נבלה, כ אסור"ה כשרה ג"א ש� שה"כתב מהרש, נבלה אסור
  .כי ספק דרבנ� לקולא ובנבלה אסור כי זה ספק דאורייתא, שבכשרה מותר

פ שלא נות� "שש� אע, כ במעמיד בעור קיבת נבלה"משא,  הדבר בטע�התורה תלתה, פ שמעמיד חלב בבשר"אע, ט" א� אי� בחלב נ– �"רמב, י מיגש"ר
שמעמידי� אות� בעור קיבת נבלה שאסורה בזכות עצמה , י מיגש שאסרו גבינות הגויי�"ולכ� כתב הר, כי הוא מעמיד כא� בחפצא של איסור, טע� אסור

  10.ט"ח הל! אחר נ"ובב, "לא בטיל, כיו� דאוקומי דמוקי�"ולא בטלה כי 
". זה וזה גור�"זה רק ב, ש במשנה שמותר"ומ, ט אסור להעמיד כ!"ט ובי� שלא בנ" בי� עור קיבת כשרה ובי� עור קיבת נבלה בי� בנ* 11ר אברה�" בש"ר

  .ח"כ! ג� הבשר ויש איסור מעמיד מדאורייתא בב, "אוקומי קמוקי�"שכמו שנבלה לא בטלה כי , והסברה היא
  .ח נעשה כחפצא של איסור ויש בו די� מעמיד"א! נית� לפרש שהוא סובר שבב, ת"את שיטתו שסובר כרהסביר " דגול מרבבה" ה–) ש� (י"רש
  

ר אברה� "ש ב"התיר הר,  קיבה שהעמידו בה חלב הרבה ועשו בה גבינות ושמו את הקיבה בשקית ומצאו בה חתיכות דקות של בשר בתו! החלב– מרדכי
  .ומותר" זה וזה גור�"והוי כ, בקיבה ובחלב קרוששיש כא� מעמיד , וכ� רבנו ברו! את הגבינות

  .]והמתיר אי� מוחי� בידו, כבוש או מלוח יש להסתפק א� מותר בהנאה, ח שאסור מדרבנ� כגו� שלא כדר! בישולו" בב– י"הגהות אשר[
  

ט אסור "אלא שא� יש בה� בנ, ח" בבלא רק שא� מלח אית� את הקיבה זה אסור משו�, ת בצלול"י בחלב בי� בצלול בי� בקרוש ולר" לפי רש– טור
  .להעמיד ש� גבינות

שכל זה ,  "וכתב על זה הש. (ט"ובקיבת כשרה אסור רק בנ, שמעמיד בקיבת נבלה אסור בכל שהוא,  ואת הטור�" והרמבי מיגש" פסק את הר– מחבר
  )הכשרהאבל לדיד� תלוי בביטול בששי� מול עור הקיבה , לשיטת המחבר שסומכי� על טעימתו של גוי

הוי זה וזה גור� ,  יחד ע� המעמיד האסור המותרשא� היה עוד מעמיד, וכתב עוד.  משו� שדבר האסור בעצמו ומעמיד אפילו באל� לא בטל– א"רמ
  .א� יש ששי� נגד המעמידי�, ומותר

  . שאי� דבריו מוכרחי� "וכתב הש,  אפילו בעור קיבת נבלה בטל בששי�– ל"  בש� מהרש"ש
ג "אי� כא� זוז, אבל א� כל אחד יכול להעמיד לבד, א זה דווקא כאשר אי� בכל אחד מהמעמידי� להעמיד לבדו את הגבינה"ה שכתב הרמ מ–  "ז וש"ט

 שלכאורה יש  "וכתב הש. א מה� כדי לחמ$"והוכיח זאת משאור של תרומה ושל חולי� שנפלו לתו! עיסה שמותרת התערובת רק א� אי� בכ. ואסור

                                            
7
ח גופו הוא איסור ולכ� יש בו די� של "ג� בב, ואילו לתרו& השני, אי� בו די� של מעמיד, נ"פ שיש בו די� חנ"ח אע"כל בב, שלתרו& הראשו�,   האלו"מ גדולה בי� שני תרוצי הש"יש נפק 

 .מעמיד
8
 )ש"פת. (כ פקפק בדי� זה"ואח. ורק טע� הנבלע בקרוש נעשה פירשה, כ לבשר אוסר" ואחשא� נבלע חלב גמור בקרושג "כתב הפמ 
9
 .לאטי� שד� בזה' הגע שיעור כללי שנית� על"ע 
10
 .שדבריו לא מכווני� שפיר" בית יוס�"מ כתב ה"מ, � שג� בקיבת כשרה יש לאסור" ירוח� פרש אחרת את הרמבפ שרבנו"ואע 
11
  .ע"על השו" מטה יהונת�"בא במו 



 5
א "מה זה משנה א� כ, אבל במעמיד, פ שיש עוד מחמי$"ט אע"יש כא� נ, א יש יכולת להחמי$ חברו"וא� בכ, ט"די להחמי$ צרי! נשבשאור בכ, לחלק

ולכ� יש , א"שלא משמע כ� לא מלשו� המרדכי ולא מלשו� הרמ  "מ הסיק הש"מ! עדי� כשיש שני מעמידי� לא מעמידי� רק באיסור, מעמיד לבד
  .להחמיר בזה


