
  
  
  
  
 

 איסור בשר בחלב
 

 איסור בישול
 

סוג החלב שאסור 
 באכילה

 

סוג העירוב האוסר 
 באכילה

 

סוג הבשר שאסור 
 באכילה

 

 איסור הנאה
 

 איסור אכילה
 

 מן התורה
 

 1 מדרבנן
 

 עקיבה' לר
 

 יוסי הגלילי' לר
 

 עקיבה' לר
 

 

 2 )'לתוס( לרבנן

בשר בהמה 
 *טהורה

 

 בשר בהמה וחיה
 

חיה , בשר בהמה *חיה ועוף
 ועוף

 
  וכך ההלכה *

  .בשר עוף מותר אף בדרבנן, יוסי הגלילי' לר  .1

  ).וכל הפוסקיםחולקים עליו(ח דרבנן "בשר בהמה בהמה טמאה אסור משום בב, ח"לדעת הב  

 .עקיבא' רבנן סוברים כר, לדעת רוב הפוסקים  .2

  ז"יני בשר בחלב סימן פד
  fr.free@shonthal מאת ברכיהו שונטל

 ז"תשס* מתפרסם לראשונה באתר דעת 
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 ִאּמֹו

   פרק כגשמות:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי

  
 ְתַבֵּׁשל-לֹא

 סור בהנאהא
 

 סור בבישולא
 

 *סור באכילהא
 

   פרק ידדברים:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי

 

   פרק לדשמות:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ִדיְּג

 

 ְּגִדי ַּבֲחֵלב ְתַבֵּׁשל-לֹא

 בישול בשר בחלב

 ְתַבֵּׁשל-לֹא

 ְתַבֵּׁשל-לֹא

 דברים פרק יד:            ַּבֲחֵלב ִאּמֹו             ְתַבֵּׁשל-לֹא

  

 שמות פרק כג:                        ַּבֲחֵלב ִאּמֹוְתַבֵּׁשל-לֹא

 שמות פרק לד:                         ַּבֲחֵלב ִאּמֹוְתַבֵּׁשל-לֹא

  

 - עקיבה' לדעת ר -ח "ת לענין בב" מהסוג הבשר שאסור
 

 ת" מה"איסור בשר בחלב"הגדר ד

 ת" מהבמה אסור בשר בחלב
 

 ְּגִדי

 ְּגִדי

 ְּגִדי

פרט לבהמה 
 פרט לעוף פרט לחיה טמאה

 הוציא איסור אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול*

 ח"בשר שאינו נכלל באיסור בב
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   כ פרק לחבראשית:   ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא ְמָצָאּהְּבַיד                        - ֶאתְיהּוָדה ַוִּיְׁשַלח

  
 ְּגִדי ָהִעִּזים

 ְּגִדי שמות פרק כג:                        ַּבֲחֵלב ִאּמֹוְתַבֵּׁשל-לֹא

 ולד העז ולד כל בהמה

 -יוסי הגלילי ' לדעת ר -ח "ת לענין בב" מהסוג הבשר שאסור
 

  ד כא פרק ידברים:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל-לֹא ...ְנֵבָלה -תֹאְכלּו ָכל-לֹא

 ח"נכלל באיסור בבשבשר 
 

 בשר בחלב איסור נבלה יש בו משום                      כל שנוהג בובאותו פסוק  דמשמע  נאמר

ü בשר בהמה 
ü בשר חיה 
ü בשר עוף 

 ח"בשר שאינו נכלל באיסור בב
 

   ְּגִדי ְתַבֵּׁשל-לֹא

 
 ִאּמֹו ַּבֲחֵלב

 שאין לו חלב אםיצא עוף 

* 

  גדי עזים הא כל מקום שנאמר גדי סתם אפילו פרה ורחל במשמעכאן יהודה את גדי העזיםאמר קרא וישלח 

 ח"נכלל באיסור בבשבשר 
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 )ע"רבנן כר סוברים שדעתב הפוסקים אבל רו(' לפי התוס –רבנן לדעת  -ח "ת לענין בב" מהסוג הבשר שאסור

 

  ד כא פרק ידברים:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל-לֹא ...ְנֵבָלה -תֹאְכלּו ָכל-לֹא

 ח"נכלל באיסור בבשבשר 
 

 בשר בחלב איסור נבלה יש בו משום                      כל שנוהג בובאותו פסוק  דמשמע נאמר 

ü בשר בהמה 
ü בשר חיה 
ü בשר עוף 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 1

   פרק כגשמות:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל-לֹא ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָך יט

  
   פרק לדשמות:  ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל- לֹא ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָך ֵּבית ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא כו

  
 ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכר ְלָנְכִרי ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוֹה ִּתְּתֶנָּנהִּבְׁשָעֶריָך - ְנֵבָלה ַלֵּגר ֲאֶׁשר- לתֹאְכלּו ָכ-  לֹאכא

   פרק ידדברים  :ִאּמֹו ַּבֲחֵלב ְּגִדי ְתַבֵּׁשל- לֹאֱאלֶֹהיָך 

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

 ח" מטעם בב באכילהשאסור סוג הבשר    
 ח" מטעם בבבאכילה שאסור סוג החלב    
 ח"מטעם בב באכילהר סואההעירוב סוג    

 
 

  

 
 
 

 בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה       'מתני   

אסור לבשל ואסור בהנאה בשר בהמה טהורה בחלב 

 בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה בשרבהמה טמאה 

 כדיליף בחלבו משום בשר דאין ב מותר לבשל ומותר בהנאה

ע אומר חיה "ר טמאהבגמרא ובאכילה מיהא אסור משום איסור 

 תבשל גדי בחלב לאועוף אינם מן התורה שנאמר 

 איסור אכילה

 איסור בשר בחלב

 איסור הנאה  איסור בישול

סוג הבשר 
 שאסור באכילה

 ח"מטעם בב

סוג החלב שאסור 
  באכילה
  ח"מטעם בב

  

סוג העירוב 
 סר באכילהואה

 ח"מטעם בב

הבשר שאסור 
 ת"מה

הבשר שאסור 
 ס"מדלאכול 

הבשר שמותר 
 לאכול בחלב

 ח "לת בבאיסור אכי

 ת"ח מה"מטעם בב סוג הבשר שאסור
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גדי פרט  פעמים פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה' אמו ג

ג דחיה בכלל בהמה " פרט לחיה שאינה בהמה דאעגדילעוף שאינו בהמה 

 טהורהת הבהמה טמאה אבל בהמה  יתירא ומפקיע גדי ולא אקראאתא 

רבי :  בגמראבברייתאדלאו גדי כגון פרה ורחל איתרבאי מקראי כדקתני 

  ונאמרנבלהיוסי הגלילי אומר נאמר לא תאכלו כל 
 גדי בחלב אמו דמשמע כל שנוהג בו איסור תבשלבאותו פסוק עצמו לא 

לא תבשל גדי בחלב אמו את   בשר בחלבמשוםנבלה יש בו 

 נבלה אסור לבשל בחלב עוף שאסור שאסור משום

ל בחלב " אסור לבשל בחלב תיהאמשום נבלה יכול 

   :אמו יצא עוף שאין לו חלב אם

   

ר אלעזר אמר "א דכל בהמה במשמע מנא הני מילי     'גמ

 גדי עזים הא כל כאן קרא וישלח יהודה את גדי העזים

 מקום שנאמר גדי סתם אפילו פרה ורחל במשמע
  א/ קיג חולין דףמסכת

    

 בהמה טהורה בחלב בשרה "ד       'תוס   

 הוא הדין בשר עוף לרבנן דאסור מן .'בהמה טהורה כו

ע הוא דאמר חיה ועוף אינם מן "רהתורה דדוקא 

התורה ונפקא לן מדדריש לקמן את שאסור משום 

   א/מסכת חולין דף קיג:  בחלבלבשלונבלה אסור 
  

  
. רבי עקיבהאלפס פוסק הלכה כ רב    :ש"רא  

ע "ל הלכה כר"הא קי, ל דרבנן פלגי עליה"ואי ס

אלא ודאי דלא פליגי . מחבירו דווקא ולא כנגד רבים

ק אמר שנוהג בבהמה טהורה דוקא ולא "אלא ת

ע מפרש מהיכן נתמעטו חיה ועוף ובהמה "בטמאה ור

  . טמאה

  
  ת" מהח"מטעם בב שאסור  הבשר סוג        קיצור

  *טהורה חיה ועוף, בשר בהמה  'סלתו )ק"ת(רבנן 

  ש"לרארבנן 

  :ע"לר
  )ק"ע את"ולא פליג ר( * בשר בהמה טהורה

  **בשר בהמה וחיה   :הגלילי יוסילרבי 
 

 אכילהאין בהם איסור , מיהו )טמאהבא להוציא אלא בהמה  ולא( לבשל בחלבת "מה שאסור  ושאינה שחוטהפהטרי , נבלה בשרבזה נכלל *
  -ללי בית ה-   ח"משום בב

 
- תפארת ישראל-  ומשמע אף טמאה מאחר שיש בטמאה משום נבלה**  

 
חלב עם  בשר בהמה טהורה 'מתני      :ף"יר   

ר בהמה בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה בש

 בהמה טמאה בשראו טהורה בחלב בהמה טמאה 

ע " ר בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה

 תבשל גדי לאאומר חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר 

  .פעמים פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה' בחלב אמו ג

    

לא וע "אלפס דר ומה שהביא רב    :ש"רא  

כה כרבי משום שפוסק הל, ירבי יוסי הגלילהביא ד

הלכה ל "הא קי, ל דרבנן פלגי עליה"ואי ס. עקיבה

 אלא ודאי סבירא .ביםרחבירו דווקא ולא כנגד מע "כר

ק אמר שנוהג בבהמה טהורה "ליה דלא פליגי אלא ת

נתמעטו חיה ע מפרש מהיכן "דוקא ולא בטמאה ור

   .ועוף ובהמה טמאה

  
 אסור מן התורה אלא אין  גהלכה     ם"רמב   

ה טהורה בחלב בהמה טהורה שנאמר לא בשר בהמ

 ולד השור ולד כוללתבשל גדי בחלב אמו וגדי הוא 

השה ולד העז עד שיפרוט ויאמר גדי עזים ולא נאמר 

 אבל בשר בהווהגדי בחלב אמו אלא שדיבר הכתוב 

בחלב בהמה טמאה או בשר ) שבשלו(בהמה טהורה 

בחלב בהמה טהורה ) שבשלו(בהמה טמאה 
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 בהנייה ואין חייבין על אכילתו ומותרתלבשלמותר

  :משום בשר בחלב

 בשר חיה ועוף בין בחלב חיה בין בחלב וכן  דהלכה

בהמה אינו אסור באכילה מן התורה לפיכך מותר 

 ואסור באכילה מדברי סופרים בהנייהלבשלו ומותר 

כדי שלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב 

ב בהמה  טהורה בחלבהמהשל תורה ויאכלו בשר 

טהורה שהרי אין משמע הכתוב אלא גדי בחלב אמו 

הלכות מאכלות אסורות   :בחלב ממש לפיכך אסרו כל בשר

  ט פרק

 
.  בשר אסור בחלבאיזהו      הקצר הבית תורת   

נאמר לא תבשל גדי . התורהבשר בהמה אסור מן 

בחלב אמו שלשה פעמים לומר לך גדי ולא חיה גדי 

  הבית השלישי השער הרביעי.  טמאהולא עוף גדי ולא בהמה

  

 בשר בחלב כתיב לא תבשל איסור      :טור   

פעמים בתורה אחד לאיסור ' גדי בחלב אמו ונאמר ג

 אכילה ואחד לאיסור הנאה לאיסורבישול ואחד 

והוציא איסור אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור 

 אבל מדרבנן אסור בכל בישולמן התורה אלא דרך 

גדי לאו דוקא דהוא הדין נמי שור שה ועז ולא ענין ו

 אחרת אלא שדבר בחלבשנא בחלב אמו ולא שנא 

ואינו נוהג אלא בטהורה כגון בשר . הכתוב בהווה

 בחלב טהורהבהמה טהורה בחלב טהורה אבל בשר 

בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה ובשר חיה 

 ומותרועוף אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן 

  יורה דעה סימן פז: שול ובהנאהבבי

  

פשוט שם , בחלבף ובשר העו      י"ב   

ובשר חיה פלוגתא . ע מותר מן התורה"במשנה דלכ

כן ויוסי הגלילי ופוסק רבינו כרבי עקיבא ' ע ור"דר

   סימן פזד"יו     א"ם והרשב"הרמב, ף"הרי, ש "פסק הרא

   
לא תבשל :  בתורהכתוב א סעיף      ע"שו   

 ואחד, אחד לאיסור בישול; פעמים'  גבחלב אמוגדי 

והוציא אכילה . ואחד לאיסור הנאה, לאיסור אכילה

לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך , בלשון בישול

כל בשר בחלב (. אבל מדרבנן אסור בכל ענין, בישול

  בסעיף  ).מותר בהנאה, שאינו אסור מן התורה

ולא שנא . שה ועז, דהוא הדין שור, לאו דוקא, גדי

אלא שדבר הכתוב , ולא שנא בחלב אחרת, בחלב אם

 נוהג אלא בבשר בהמה אינו  גסעיף    . בהווה

אבל בשר טהורה בחלב , טהורה בחלב בהמה טהורה

 בבישולמותרים , או בשר טמאה בחלב טהורה, טמאה

מותר , אפילו בחלב טהורה, ובשר חיה ועוף. ובהנאה

אלא ,  אסורואף באכילה אינו; ובהנאה, בבישול

אפילו , אין בהם איסור, וחגביםאבל דגים . מדרבנן

  ד סימן פז"יו   .מדרבנן

    
 בשר התוספות כתבו אהא דתנן      ח"ב   

הוא הדין " :'כוובהמה טהורה בחלב בהמה טהורה 

ע הוא "רבשר עוף לרבנן דאסור מן התורה דדוקא 

דאמר חיה ועוף אינם מן התורה ונפקא לן מדדריש 

"  בחלבלבשלואת שאסור משום נבלה אסור לקמן 

ז משמע דהלכה כרבנן דאין הלכה כרבי עקיבא "לפ

מדהביא האלפסי : "י כתב"ג דהאשיר" ואע.מחביריו

למא דסבירא ליה דרבי עקיבא בא א, דברי רבי עקיבא

מכל מקום קשה  " עליהיק ולא לאיפלוג"לפרש דברי ת

   פזד סימן"יו      הדבר להקל כנגד דעת התוספות

  
 אינו ועוף חיה דבשר המחבר דעת      ך"ש   

 ומותר מדרבנן אלא בישול דרך אפילו באכילה אסור

 עצמן תלו ח"והב ל"ומהרש לגמרי ובבישול בהנאה

 להקל קשה ש"במ ו"ע' סי ד"ש בהגהת י"מהרא בדברי

 דאורייתא בחלב ועוף חיה דבשר פסקו לכך' התוס נגד

 מן מדרבנן ואשה האומרים דברי החזקתי ובספרי

 מאד פוסקים הרבה דעת שכן שם והבאתי ס"הש

 נגד להקל שקשה אלא קאמר לא י"מהרא ושאף

 אבל מיד עוף בשר אחר גבינה לאכול שלא' התוס

 כתב שהרי דרבנן בחלב עוף דבשר לדינא מודה

 לאכלן מותר גמורים דביצים ט"ס' סי ד"ש בהגהת

 ש"רנ כ"וכ (הקילו דרבנן בחלב עוף דבשר משום בחלב

' שהתוס ואף) ש"ע ג"כבה עיקר תופס י"שמהרא ט"ס סימן ש"במ

 עוף דבשר בזה עוף בשר אחר גבינה אכילת דין תלו

 ש"כמ מוכרח זה אין מ"מ דרבנן או דאורייתא בחלב

 מוכרח שאין משמע שם עצמן' התוס מדברי וגם שם

 ובאמת ש"ע העולם מנהג ליישב שבאו אלא כן לומר

 דרבנן בחלב עוף בשר ל"דקי אילמ דאף אחרת דרך ל"י
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 והא ט"פ ס"ר וכדלקמן אחריו מיד גבינה לאכול אסור

 כמו מפרשינן באפיקורן נאכלין וגבינה עוף אגרא דתני

 דהיינו ט"פ' סי י"ב ומביאו וסייעתו ם"הרמב שמפרש

 גווני בכמה לחלק יש ועוד עוף כ"ואח גבינה באוכל

 אומרשה ממרים מהלכות ב"פ סוף ם"הרמב כתב והרי

 תוסיף בבל עובר התורה מן אסור בחלב עוף בשר

   דק"ז ספסימן  ד"יו     :ש"ע

  
  ?ע או כרבי יוסי הגלילי" כר,)ע"ק חולק על ר"לפי הדעות שת( כרבנן האם ההלכה      קיצור

   בנןההלכה היא כר  ח"והב' תוס

  ע"ההלכה היא כר   הפוסקיםכלר אש

  
  
  
  
  

דנפקא ליה  איכא בין רבי יוסי הגלילי מאי      'גמ   

 איכא  דנפקא ליה מגדי פרט לעוף.לרבי עקיבא מבחלב אמו

דכל  יוסי הגלילי סבר חיה דאורייתא רביבינייהו חיה 

שהוא אסור משום נבלה נוהג בו בשר בחלב חוץ מן העוף שאין לו חלב 

כא  איבעית אימא עוף אידרבנןעקיבא סבר חיה ' וראם 

 יש לו אבל רבי מדרבנןע דפריש דאינו מן התורה משמע הא "רבינייהו 

עקיבא סבר ' ר  לגמריליהיוסי הגלילי דלא פריש האי לישנא שרי 

יוסי '  אינן מן התורה הא מדרבנן אסירי ורועוףחיה 

 אפילו מדרבנן נמי לא אסיר תניא נמי עוףהגלילי סבר 

במקומו   בעוףליהן לית רבנדלרבי יוסי הגלילי אפילו איסורא דהכי 

 אליעזר היו כורתין עצים לעשות פחמין רבישל 

 של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין במקומולעשות ברזל 

 לבי יוסף רישבא אייתו איקלעבשר עוף בחלב לוי 

 אמר להו ולאבחלבא (peacock)  לקמיה רישא דטיוסא

 לאולא מידי כי אתא לקמיה דרבי אמר ליה אמאי 

 אמר ליה אתריה דרבי יהודה בן בתירא תשמתינהו

 דרש להו כרבי יוסי הגלילי דאמר יצא ואמינאהוא 

  א/חולין דף קטז:  אםחלבעוף שאין לו 

  
                  ס"מדח "שאסור מטעם בב  סוג הבשר                      קיצור

  * 'לתוסרבנן 

  **הגלילירבי יוסי 
XXXXX                                           

  ש"לרארבנן 

  : ע"לר
  )ק"ע את"ולא פליג ר(  בשר חיה ועוף

  ת"ף אסורים מהבשר בהמה חיה ועו, לרבנן *
  ף מותר אף בדרבנןעובשר  ות"אסורים מהחיה ובשר בהמה , יוסי הגלילי'  לר**

  

בשר חיה ועוף בין בחלב ...  דהלכה     ם"רמב   

אסור באכילה מדברי סופרים ...חיה בין בחלב בהמה 

כדי שלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב 

  ט הלכות מאכלות אסורות פרקשל תורה 

  

  יורה דעה סימן פז בשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן      :טור   
   

  ד סימן פז "ע יו"שו  . אלא מדרבנן,  אינו אסור..., אפילו בחלב טהורה, בשר חיה ועוף ...  געיףס      ע"שו   

 ס"מדח " מטעם בב באכילהסוג הבשר שאסור
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האומר בשר עוף בחלב אסור מן ... בשר חיה ועוף אינו אסור באכילה אפילו דרך בישול אלא מדרבנן      ך"ש   

  התורה עובר בבל תוסיף
  

  ?ע או כרבי יוסי הגלילי" כר,)ע"ק על רק חול"לפי הדעות שת( כרבנן האם ההלכה      קיצור

  ע"ההלכה היא כר  * הפוסקיםרובדעת 

  ח"חוץ מן הב*

  

  

  
  
  

  הקדמה
  

  .ת"ח מה"בב עובר על איסור בחלב השנתבשלע שהאוכל בשר בהמה טהורה ידו 

  .ס"ח מד"בבבחלב עובר על איסור שהאוכל בשר חיה ועוף  )לפי המסקנה( ידוע 

  .ת" מהטמאהידוע שהאוכל בשר בהמה טמאה עובר על איסור אכילת בהמה  

  

  השאלה
  

 ?דרבנןח "איסור בבהאם הוא עובר על , בשר בהמה טמאה בחלבהאוכל 
  

ואינו נוהג אלא בטהורה כגון בשר       :טור   

 בחלב טהורהבהמה טהורה בחלב טהורה אבל בשר 

ב טהורה ובשר חיה בהמה טמאה או בשר טמאה בחל

  סימן פז    : ועוף אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן
  

  קיצור

  ח" בבאיסור )שנתבשלה בחלב( * על בשרבהמה טמאהגזרו ' החכ  ר"ממשמעות הטו

  ה חלב בהמה טמאה"וה*
  

, לשון רבינו אינו מכוון      ר"הטו על יוסף בית   

טמאה  שכלל דין בשר בהמה טהורה בחלב בהמה

ובשר טמאה בחלב טהורה עם דין בשר חיה ועוף 

לא מצי קאי " אינו אלא מדרבנן"ש "דמ. בחלב טהורה

 בחלב טהורה דאילו לבשר טהורהאלא לחיה ועוף 

 לא אשכחן  טמאה ובשר טמאה בחלב טהורהבחלב

 וגם לא  משום בשר בחלבשיאסרוהו חכמים באכילה

א אסור היה להם ענין לאסרו מדבריהם אחר שכבר הו

ועומד מן התורה משום בשר טמא או משום חלב 

,  בשר טהורה בחלב טמאהאבל: ל לכתוב"וכך הטמא 

מותרים בבישול , טהורהאו בשר טמאה בחלב 

מותר , אפילו בחלב טהורה, ובשר חיה ועוף. ובהנאה

אלא ,  אסוראינוואף באכילה ; ובהנאה, בבישול

  יורה דעה סימן פ    .מדרבנן

    
ולשון ": כתב בית יוסף      ר"וטה על ח"ב   

ד דמכוון הוא דסבירא ליה "ולפע". רבינו אינו מכוון

פלוגתא " כל הבשר" דכולה מתניתין דסוף פרק לרבינו

בדאורייתא , דתנא קמא ורבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי

בבשר טמאה וחלב היא אבל כולא תנאי מודו דאף 

פ "ואע ית ביה משום בשר בחלב מדרבנןדאטמאה 

נפקא מינה לענין חתיכה , שכבר אסור הוא מן התורה

אלא עצמה נעשית נבלה דלא אמרינן נעשה נבלה 

 עיון
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נפקא מינה לענין , אי נמי. )כרבינו אפרים( בבשר בחלב

חתיכה הראויה להתכבד דאף חתיכה שאינה אסורה 

ראויה להתכבד היא  טילה אםאינה ב, אלא מדרבנן

ז חתיכת בשר טהורה "לפ .)א"הביאו בית יוסף בסימן ק(

  טמאה והיא חתיכה הראויהבשנתבשלה בחל

התכבד אי נמי גבינה חשובה שקיבלה טעם מבשר ל

 אבל אם לא היה שם. טמאה אפילו באלף אינה בטל

לא אמרינן בשאר איסורין , איסור בשר בחלב מדרבנן

חתיכה הראויה " אין לו דין וכן" נעשה נבלה"

מאחר דאין איסורו מחמת עצמו אלא " להתכבד

  זסימן פ ד"יו     מחמת שקיבלה טעם מאיסור

  
אבל בשר "      ר"הטו על ודרישה ישהפר   

 בחלב בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה

וכן הגיה מורי , ר"כן צריך לגרוס את הטו" לא טהורה

. דמותר בבישול ובהנאה, "לא"ל "ור". לא"ורבי מילת 

ואין ענין כאן לאסור באכילה משום בשר בחלב כיון 

ואין " בשר טמא"שכבר אסור ועומד מן התורה משום 

 דאיסור ח"דוחק ליישב כמו הבו. איסור חל על איסור

בשר בחלב מדרבנן קאי נמי אחלב טמאה עם בשר 

חתיכה " דלא אמרינן :טהורה או איפכא ונפקא מנה

שלא ,  שעדיין קשה.כי אם בבשר בחלב" הנעשית נבל

מצינו זה בשום מקום שבשר או חלב טמאה יש בו 

 ד"יו .איסור בשר בחלב דרבנן ושנעשה נבלה מדרבנן

  זסימן פ

  
אינו "שר "ש הטו"מברור ד      ר"הטו על ז"ט   

ולא כלל בשר . לא קאי רק אבשר עוף" אלא מדרבנן

מותר בהנאה טמא או חלב טמא עמו רק לענין שיהא 

ע שלא "י ומשום הכי יפה עשה בש" בש"ובבישול כמ

מתרץ דיש נפקא מינה ל "ז) ח"הב(ח " ומו.עתיק זהה

 "חתיכה עצמה נעשית נבלה"בגזרה זו דלהוי בו דין 

דלא אמרינן כן אלא  שסבירא ליה לרבינו אפרים

, בזה)  והדרישהח"הב( ולא דקו רבנן .בבשר בחלב

עיקר הטעם לרבינו דהא , כבודם במקומם מונח

 אפרים דמחמיר בבשר בחלב הוא מטעם שכל אחד

  ונעשים גוף, אסורים,רק בתערובות. בפני עצמו מותר

וזה לא שייך כאן במין אחד טמא דהא בלאו הכי . חדא

. ואם כן הוי כשאר איסורים. יש בו איסור מן התורה

ואין לומר דרבנן גזרו בזה לומר חתיכה עצמה נעשית 

כ גם "דא,אר בשר בחלב דאורייתאנבלה אטו ש

ה היה להם לגזור כן כיון שאיסור אבבישול ובהנ

אכילה יש בלאו הכי מן התורה והם החמירו על 

ומדברים . הכי נמי הוה להו להחמיר בזה, התערובת

דיש נפקא מינה , ל"ח ז"עוד מוש "מ גם אלו הוקשה

דאם נאסרה מחמת , "חתיכה הראויה להתכבד"ל

גם זה . מלבד בבשר בחלב ,ילהבט, שקיבלה טעם

דהא דהחמיר שם בבשר בחלב הוא מטעם , ליתיה כלל

דכיון דנתבשל בשר , ה עצמה נעשית נבלהיכשהחת

כ בשאר " משאנעשה גוף אחד של איסור, בחלב

וכאן לא שייך לומר כן דיש באחד מהם . איסורים

משום . רובת בשר בחלבעאיסור דאורייתא בלאו ת

ו על כל פנים לא גריע משאר הכי הוי בשר בחלב של

כל ומלבד . איסור בלוע ואין בו משום ראוי להתכבד

אין מקום לומר שרבנן גזרו שיהא איסור , מה שזכרנו

דלא מצינו זה , אכילת בשר בחלב במין אחד טמא

בגמרא ולא בפוסקים כלל אלא בבשר עוף לחוד יש 

 בשר: "נן ת.)חולין קיג( ואדרבה במתניתין .פלוגתא

טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהמה 

 ובאכילה מיהא אסור משום : "י"ופירש רש" בהנאה

שמע מינה דבלאו טומאה אין שום " איסור טמאה

דאם לא כן היה למתניתין , שייכות איסור בזה

ר "ל שהגיה בטו"ולפי מה שנמא בשם רש. להזכירו

אתי שפיר טפי דאין " ' כוובשר חיה"קודם " לא"תיבת 

ר רק להשמיענו שיש שם היתר בישול "ונת הטוכו

  ב ק" סזפסימן  ד"יו       .והנאה

  

 .הוא מכוון אינו הטור' ל      ר"הטו על  ך"ש   

 ח"שהב אלא כוון ויפה הלשון כאן י"הב תיקן לכך

 מדרבנן מ"דמ לאשמועינן אתא דהטור' ופי עליו השיג

 נעשית חתיכה לענין מ"ונ בחלב בשר משום' אסור

 וכן וחלב בבשר אלא דאינו )ב"צ' סי לקמן( ל"דס ילהנב

 הפרישה' פי וכן ש"ע להתכבד הראויה חתיכה לענין

 היה האיסורים בכל נ"חנ ל"דק לדידן אפילו ז"ולפ

 ד"ס ב"צ' סי ה"בהג הרב ש"מ לענין בדבר נפקותא

 דוכתא בשום אשכחן לא דודאי א"ז ד"ולפע ודוק ש"ע

 וגם כן תובלכ מהפוסקים חד אשתמיט לא וגם

 להדיא משמע )במשנה א"ע ג"קי דף ה"פכ( ן"והר י"מפרש

 מדרבנן אפילו כלל בחלב בשר משום איסור בהו דלית

 בשר משום יאסרוהו שחכמים כלל טעם אין וגם

 היו שאם גזירה שפיר שייך עוף בבשר דבשלמא בחלב
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 בהמה בשר כ"ג אוכלים היו בחלב עוף בשר' אוכלי

 שבשר לגזור ענין מה אבל שם ם"הרמב וכדכתב בחלב

 משום יאסר איפכא או טמאה בחלב טהורה בהמה

 כיון למידי למיחש ליכא הכי בלאו דהא בחלב בשר

 נראה וזה טמאה חלב או בשר משום אסור הכי דבלאו

 דלא' כו לאסרו ענין היה לא וגם ש"במ י"הב כוונת

 מן באכילה אסור כבר דהא ח"הב בלשון שכתוב כמו

 לומר בא י"שהב והבין עליו לגזור רכוהוצ ולא התורה

 או בחלב בשר משום אסור הוא אם בדבר מ"נ דאין

' כו מ"דנ השיב ולכך התורה מן אסור שכבר כיון לאו

 בשגם לדינא עיקר וכן כדפירשתי י"הב כוונת אלא

 וכדלקמן מדרבנן הוי גופיה להתכבד הראויה שחתיכה

 יןשעדי אלא דבריו בסוף כתב הדרישה גם י"ק' סי

 בחלב טהורה שבשר מקום בשום זה מצינו שלא קשה

 נבילה ושנעשית דרבנן איסור בו יש איפכא או טמאה

   גק"ז ספסימן  ד" יו.מדרבנן

  

  ?" מדרבנן]אסור[...בשר טמאה בחלב טהורה" :כוון לשונו כשכתבר "האם הטו                       קיצור

  י"לדעת הב

  ...ר לא כיון לשונו כי" שהטובטח
  .ח"אסרוהו בשר טמאה בחלב משום בב'  מצינו שחכלא 
   היה להם ענין לאסרו אחר שכבר הוא אסור מן התורה משום בשר טמאלא 
  

  ח"לדעת הב

  ... כי.ר מכוון הוא" הטולשון
לא ש מהו( בבשר טמאה דאית ביה משום בשר בחלב מדרבנןמודו  תנאי כולא 

  )ן זהשלא דנו בעני ו משום נ היי,אסרוהו' מצינו שחכ
כדי שיהיה ח "משום בב' הוסיפו חכ, "בשר טמאה"ת משום " שאסור מההגם 

  .ח"בבל השייך רק ”חתיכה הראויה להתכבד"ו" חתיכה נעשית נבלה"בו דין 
    

  ודרישהפרישה 

  :וכך צריך להגיה את לשונו, ר לא מכוון" הטולשון
 אבל .חלב טהורה אלא בטהורה כגון בשר בהמה טהורה בת "ח מה"דין בב  נוהגואינו
ח "נוהג בו איסור בב לא , בחלב בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב טהורהטהורהבשר 

 ח"אסור באכילה משום בב  ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה אינו.ל ובהנאהומותר בבישו
   .אלא מדרבנן

  

   ז"טלדעת ה

  .שהפריב )ל"בשם רש(לא מכוון וצריך להגיה לשונו כפי מה שנמצא   הטורלשון
  ...כי, ח"ר כדברי הב"לתרץ הטו  אפשרואי

מטעם שכל אחד דוקא ח "נאמר בבבנ ודין חתיכה הראויה להתכבד " חנדין 
 וזה לא שייך כאן ת אסורים ונעשים גוף אחדו רק בתערובבפני עצמו מותר
  .במין אחד טמא

,  מקום לומר שרבנן גזרו שיהא איסור אכילת בשר בחלב במין אחד טמאאין 
 )שלא גזרומשמע ואדרבה (. נו זה בגמרא ולא בפוסקים כללדלא מצי

  

  ך"לדעת הש

  ...כי.  שאינו מכוון הואשוןל
ומפירוש .  אשכחן בשום דוכתא ולא אשתמיט חד מהפוסקים לכתוב כןלא 

  .ן משמע להדיא דלית בהו משום בשר בחלב כלל אפילו מדרבנן"י והר"רש
דבשלמא בבשר עוף שייך  .יאסרוהו משום בשר שחלב'  טעם כלל שחכאין 

המה ב היו אוכלים גם כן בשר , שאם היו אוכלים בשר עוף בחלב,שפיר גזרה
  .כיון דבלאו הכי אסור ח"אבל מה ענין לגזור על בשר טמאה משום בב .בחלב
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  גם משוםאו" איסור טמא"משום   רק אסור טמאה )או חלב( הנפקא מינה אם אומרים שבשר
 " דרבנןח"איסור בב"

  

  

  "חתיכה עצמה נעשית נבלה"  )A( 'מינה אקא נפ
  

  ...אמרינן: לדעת רבינו אפרים
  

  "דין איסור בלוע"       איסורים בשאר   
  

  "דין חתיכה עצמה נעשית נבלה "     בחלב בשרב   
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד"וולניד
  

  ... )נ"ולא אמרינן חנ( ח דרבנן"בו דין בבאין אם אומרים שבשר טמאה 
    

  בשר טהורה יכתחתת חלב טמאה שנפלה על טיפ
כ "ואח" איסור טמא"ונאסרה החתיכה מטעם 

בקדרה  ישונתערב אותה החתיכה בקדרה אחרת 

 האיסור וגם החתיכה עצמה בטלנת, נגד החלב' ס
  - דרישה -    .תמותר

  
  ...) נ"ואמרינן חנ( ח דרבנן" בו דין בבישאם אומרים שבשר טמאה 

  
ה על חתיכת בשר טהורה  טיפת חלב טמאה שנפל

 "ח דרבנן"איסור בב" מטעם  נבלה החתיכהנעשיתו
כ נתערב אותה החתיכה בקדרה אחרת ויש "ואח

'  הכל עד שיהא סנאסר, נגד החלב' סרק בקדרה 
החתיכה עצמה עומדת   ,  וגם אז.נגד כל החתיכה

  - דרישה -   לעולםבאיסורה
  

  

  איסור בלוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

נפל בקדרה   אםלכן. י איסור הבלוע בו"ההיתר נאסר ע
 כנגד איסור הבלוע בו ואז גם' צריך אלא סאין , אחרת

סחט האיסור שני מאחר החתיכה שנאסרה חוזרת להיתרה
 .הממנ

 חתיכה
 איסור

  חתיכה עצמה נעשית נבלה
  
  
  

     
  

       
  
  
  

 טיפת )י בישול וכדומה"ע(מיד כשנבלע בה , ת בשרהחתיכ
אם נפל בקדרה לכן . "נבלה" היא עצמה נעשית ,חלב

עצמה עדיין היא חתיכה ואז כל אותה הכנגד ' צריך ס, אחרת
   .ורהבאיס עומדת

 

 חתיכה

 חלב

 סיר מרק
 

 סיר מרק
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  סותר את הנפקא מינהז "הט
  

רים דמחמיר בבשר בחלב הוא הטעם לרבינו אפ
, רק בתערובות. מטעם שכל אחד בפני עצמו מותר

 וזה לא שייך כאן במין. ונעשים גוף אחד, אסורים

. אחד טמא דהא בלאו הכי יש בו איסור מן התורה
  .ואם כן הוי כשאר איסורים

  
  הנקודות הכסף מקיים את הנפקא מינה

  
  כלבשר בחלבדמכל מקום משום , לא קשה מידי

כ חלב "וא )הגם שמין אחד טמא(חד באפי נפשיה שרי 
ג דהוא בשר "טהורה נעשה נבלה משום בשר אע

טמאה וכן בשר טהורה נעשב נבלה משום חלב 
ך העליתי גם כן כהבית "מיהו בש( ג דהוא חלב טמאה"אע

  )ש"יוסף מטעמי אחריני ע

  

  
  
  

  "חתיכה עצמה נעשית נבלה"  )B( 'נפקא מינה א
  

  ... ב"נעשית נבלהחתיכה "מרינן דין א: א"לדעת הרמ
  

כגון ( "לח בלח"איסור  באלא גם) כגון חתיכת בשר שנבלע בו טפת חלב( "גוש"באיסור לא רק     "בחלב בשר איסור"   
  נ"אמרינן דין חנכ " אעפ מרובהדויש הפס )בחלב,עוףגון ציר בשר כ(ואפילו האיסור הוא רק דרבנן )  בחלב,ציר בשר

  
כשיש הפסד  "לח בלח" אבל בהפסר מרובה  בשאין"לח בלח"אלא גם באיסור " גוש"לא רק באיסור     "ריםאיסו שאר"   

  נ"נלא אמרינן דין ח, מרובה
  
  

  ד"וולניד
  

   ...)בשיש הפסד מרובה" לח בלח" בנ" חנ דיןולא אמרינן( ח דרבנן"בו דין בבאין אם אומרים שבשר טמאה 
    

טהורה   בשר בצירשנתערב טיפת חלב טמאה 
כ "אחנתערב ו" איסור טמא"ונאסרה מטעם 

רק ' סצריך אם יש הפסד מרובה ,  אחרבתבשיל
  - השפתי דעת -      הטיפהנגד 

      

  
  ...) בשיש הפסד מרובה" לח בלח" בנ" חנדיןואמרינן ( ח דרבנן" בו דין בבישאם אומרים שבשר טמאה 

  
 בשר טהורה  שנתערב בצירטיפת חלב טמאה 

ח "איסור בב" מטעם  נבלהעירובתו האו נעשיתו
 נאסר,  אחרבתבשילכ "נתערב אחו "דרבנן

בהפסד מרובה'  אפינגד הכל' ס התבשיל אם אין
  - השפתי דעת -     
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  "לפני האורחים בה הראויה להתכבדחתיכה "   'נפקא מינה ב
  
  

  
  
  
  
  

  
  

מאחר דאין  ,"שאר איסורים" ולא בחמת עצמו  דאיסורו מ"בשר בחלב"אמרינן רק ב" חתיכה הראויה להתכבד"דין 
  .איסורו מחמת עצמו אלא מחמת שקיבלה טעם מאיסור

  

  ד"וולניד
  

   ...)דין חתיכה הראויה להתכבדאמרינן ו( ח דרבנן"בו דין בב ישאם אומרים שבשר טמאה 
  

טמאה והיא  שנתבשלה בחלב  טהורהתיכת בשרח
חתיכה הראויה להתכבד אי נמי גבינה חשובה 

אפילו באלף אינה קיבלה טעם מבשר טמאה ש
  -ח " הב-   .בטל

  

   ...)ביה דין חתיכה הראויה להתכבדולא אמרינן ( ח דרבנן"בו דין בבאין אם אומרים שבשר טמאה 
 

טמאה אי  שנתבשלה בחלב  טהורהתיכת בשרח
 נמי גבינה חשובה שקיבלה טעם מבשר טמאה

 .בלוע בה כנגד איסור ה'עד ססר וא, ונאסרה
  -ח " הב-  

  
  סותר את הנפקא מינהז "הט

  

המחמיר שם בבשר בחלב הוא מטעם שהחתיכה 
, דכיון דנתבשל בשר בחלב, עצמה נעשית נבלה

. כ בשאר איסורים"נעשה גוף אחד של איסור משא

דיש באחד מהם איסור , וכאן לא שייך לומר כן
  .דאורייתא בלאו תערובת בשר בחלב

  
  פקא מינההנקודות הכסף מקיים את הנ

  

  )הגם שמין אחד טמא( כל חד באפי נפשיה שרי בשר בחלבדמכל מקום משום , לא קשה מידי
  
  

  
  
  
  
  
  

  חתיכה הראויה להתכבד
  

ב והיא חתיכה הראויה חתיכת בשר שנתבשלה בחל
  אפילו באלף אינה בטל ,להתכבד

  

  ראויה להתכבדשאינה חתיכה 
  

ראויה שאינה חתיכת בשר שנתבשלה בחלב והיא חתיכה 
  'בטל  בס ,להתכבד
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  האיסורים מצטרפים זה אם זה
ולכן שתי '  הב מאותו סוג של איסורהיא' איסור הא

בהיתר כדי ' פעמים ס' האיסורים מצטרפים להצריך ב

  .לבטלן
  

 דם         דם

  
  " זית בשר טמא וזית בשר טהור שנפלו לתשעה וחמשים  זיתי חלב "   'גנפקא מינה 

  
,   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ד"וולניד
  

   ...ח דרבנן"בו דין בב ישאם אומרים שבשר טמאה 
  

שר טמא וזית בשר טהור שנפלו לתשעה בזית 
אם אומרים שהזית בשר , וחמשים  זיתי חלב

הרי יש לנו , ח דרבנן"כ משום בב"טמא אסור ג

 נאסר הכלוט זיתי חלב "זיתי בשר כנגד נ' ב
  - כרתי ופלתי -  ח"משום בב

    
   ...ח דרבנן"בו דין בבאין אם אומרים שבשר טמאה 

   
שנפלו לתשעה זית בשר טמא וזית בשר טהור 

אם אומרים שהזית בשר טמא , וחמשים  זיתי חלב
סוגי איסור ' כ לפנינו ב"א" טמא"אסור רק משום 

- כרתי ופלתי- מותרוהחלב , המבטלים זה את זה
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ח"סורים משום בב א הזיתיםכי שני*

 היתר

 נאסר הכלבשר וזיתי ' בחלב כנגד ב' נמצא שאין ס...

ü סוג איסור אותו* 
  
 ז"זע מצטרפים םאיסורי  =

11

59
זית בשר טהור
זית בשר טמא
נ"ט זיתי חלב

 ...דרבנן ח"משום בבבשר טמא יש בו אם אומרים ש

  האיסורים מבטלים זה את זה
 ולכן איסור ' של איסור הב אינו מאותו סוג' האאיסור 

' ואיסור הב' טרף עם ההיתר נגד איסור הבמצ' הא
פעם אחת ' בסודי ' איסור האמצטרף עם ההיתר נגד 

  .כדי לבטלן
 

 היתר

 דם               נבלה
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  סותר את הנפקא מינה השפתי דעת
  

 וטהור אין טעמן שוין יש ולי נראה אם לומר דטמא
אבל באמת אין זה ברור והלכך בטעמא , לצדד בזה

תליא מלתא וכל שנרגש טעם הבשר ודאי אסור 
  )ובהנאה שרי(. באכילה

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

   מקיים את הנפקא מינהק"החידושי רע
  

ד אף דבאמת דשני איסורים דטעמם שוים "ולענ
 אם מכל מקום הכא כיון דהטמא, מצטרפים לאסור

לא היה נאסר משום בשר בחלב ממילא גם הטהור 
לא נעשה בשר בחלב כיון דאין בו שיעור ובזה לא 
שייך לומר דמצטרפין כיון דעדיין אין שם איסור עליו 
ולא נעשה בשר בחלב והוי לגבי טמאה כאלו חצי 
זית טמאה וחצי זית טהורה נפלו למים אף דנרגש 

לם יש או. הטעם מכל מקום נראה פשוט דמותר
דתחלה נאסר הטהור מכח החלב ונעשה , לדון

ומכל , הבשר איסור ושוב מצטרף עם הטמא לאסור
מקום נפקא מינה בקדם וסלקו קודם דנח 

מהרתיחה דטעם הטהור שנכנס לחלב אינו אוסר 
מצד שהבשר כבר נאסר דהא אין החלב שנבלע 

ובמים כהאי גוונא לא היה הבשר , בתוכו נפלט
ם בשר בחלב היכי דודאי דאין אוסר להסוברים דג

ואנו באים לאסור החלב , החלב הולך עמו דמותר
רק מטעם טעם הבשר שמתערב עמו וכיון דיש 

ומה שמרגישים , ששים נגדו לא נעשה בחלב איסור
אינו מזיק דהוי כמרגיש טעם , בחלב טעם בשר

י איסור והיתר יחד ויש שיעור ביטול נגד איסור "שע
  .לחוד

 מותרוהחלב  האיסור  כנגד בחלב'  סשינמצא ש...

11

59
זית בשר טהור
זית בשר טמא
נ"ט זיתי חלב

 ...דרבנן ח"משום בבבו  איןבשר טמא אם אומרים ש

ü סוגי איסור 'ב  
  
 ז"ם מבטלים זאאיסורי    =

נאסר זיתי של בשר ו' בחלב כנגד ב' נמצא שאין ס...

ü איסוריסוג 'ב  
ü  טעםאותו 

  
 ז"זע מצטרפים םאיסורי  =

11

59
זית בשר טהור
זית בשר טמא
נ"ט זיתי חלב

 ...דרבנן ח"משום בבבו  איןבשר טמא אם אומרים ש 'אפי
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  טהורבשר  זית עדיין אין שם איסור על *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 בשר

 חלב
  .)'ואוסרו אם אין ס( לתוך החלב בשר כשרההבשר מפליט טעם של  
   .)ועושהו נבלה(  לתוך הבשר)הכשרה(החלב מפליט טעמו  )באותו רגע( 
 . לתוך החלבבשר נבלההבשר פולט שוב טעם , אחרי שנח מרתיחתו 

 מותרוהחלב  בחלב כנגד האיסור ' נמצא שיש ס...

ü  היתרר וזיתסויאזית *  
ü  טעםאותו 

  
 לאסור מצטרפים יןא     =

11

59
זית בשר טהור
זית בשר טמא
נ"ט זיתי חלב

 ...דרבנן ח"משום בבבו  איןבשר טמא אם אומרים ש

 קודם שנח מרתיחתו

נאסר זיתי של בשר ו' בחלב כנגד ב' נמצא שאין ס...

ü איסוריסוג 'ב  
ü  טעםאותו 

  
 ז"זע מצטרפים םאיסורי  =

11

59
זית בשר טהור
זית בשר טמא
נ"ט זיתי חלב

 ...דרבנן ח"משום בבבו  איןבשר טמא אם אומרים ש 'אפי

  שנח מרתיחתואחר
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  הקדמה
  

  .ס"ח מד"בבשבשר עוף בחלב אסור משום ) לפי המסקנה(ידוע 

  

  השאלה
  

  ח"בב כבשר עוף לענין איסור ת נחשבבתרנגולת תהאם ביצה הנמצא
  
  

  
 
 תרנגולתך התפתחות ביצת תהלי

   (science)  מדע וה*שהדריהדעת כפי  
  

The immature oocytes and their surrounding follicular 

cells lie deeply embedded within the ovary, as the oocyte 

accumulates more and more yolk, 

התחלת 
  החלמון

כבוש  
ת בשדר

  האשכול

As the oocyte accumulates more and more yolk, it 

becomes too big to fit inside the ovary. Consequently, 

the oocyte and the ovarian follicle it is nested in is 

continually pushed toward the outer edge of the ovary, 

until it is connected to the ovary by only a stalk. 

גמירת 
  החלמון

  

The egg yolk is surrounded by the perivitelline 

membrane   קליפה
  לבנה

שכול
דבוק מעט אל הא

  

  

When the oocyte has accumulated enough yolk to grow 

a chick, the oocyte ruptures from its follicle. This 

process is called ovulation.The oocyte is guided into the 

oviduct where it receives the white, or albumin 

  חלבון
  

  

The shell membranes are added next. קרום   

The shell gland, located toward the end of the oviduct in 

the uterus, adds the shell 

יפה קל
  קשה

ש
 נעתק מא

כול 
שליה  

תוך ה
ונכנס ב

  

  י"ר על רש"הדרישה איך שהבין דברי הטו* 

  
  
  
  

 עיון

Oviduct 

 אשכול
 יהשל
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  ך התפתחות ביצת תרנגולתהלית    

 
* כפי דעת הבית יוסף         י כפשוטו"הבנת רשכפי         

  י"הדין לפי רש                                                                     

התחלת 
  החלמון

  
  

התחלת 
  החלמון

כבוש 
בשדרת 
  האשכול

x 
דבוק 

מעט אל 
  האשכול

  
גמירת 
  החלמון

כבוש 
בשדרת 
    האשכול

  

  

קליפה 
  לבנה

דבוק 
מעט אל 
  האשכול

  

  
גמירת 
  החלמון

    חלבון
  

    חלבון

  קרום      קרום

קליפה 
  קשה

נעתק 
מאשכול 
ונכנס 
בתוך 
  השליה

  
קליפה   

  קשה

שליה
שכול ונכנס בתוך ה

נעתק מא
  

  י"ר על רש" איך שהבין דברי הטוי"הב* 

  
  א"הדין לפי הרשב                                         

  
ת התחל
  חלבון

  
גמירת 
  החלבון

  
  קרום

קליפה 
  קשה

שליה
שכול ונכנס בתוך ה

נעתק מא
  

  
  הבלתי גמור

 )חלבאסורה ב(

 גמורה
  ומעורה 

 )י"ק ר"מחלוקת ת(

 
  

  מעורהבלתי 
  )לבמותרת בח(

  
  בלתי גמורה

 )אסורה בחלב(

  
  בלתי מעורה

 )מותרת בחלב(

 גמורה
  ומעורה 

 )י"ק ר"מחלוקת ת(
 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 16

In the Ovary 

The nutrients needed to make yolk for the egg come from the hen's diet. Nutrients from food the hen eats are absorbed from her 

digestive tract into her bloodstream. The hen's liver takes these nutrients from the bloodstream and turns them into yolk. Yolk is then 

carried by the bloodstream from the liver to the ovary. In the ovary the follicular cells surrounding the oocyte take the yolk and other 

nutrients from the bloodstream and pass them along to the oocyte. 

The immature oocytes and their surrounding follicular cells lie deeply embedded within the ovary. As the oocyte accumulates 

more and more yolk, it becomes too big to fit inside the ovary. Consequently, the oocyte and the ovarian follicle it is nested in is 

continually pushed toward the outer edge of the ovary, until it is connected to the ovary by only a stalk. When the oocyte has 

accumulated enough yolk to grow a chick, the oocyte ruptures from its follicle. This process is called ovulation. 

The free oocyte is guided by the infundibulum into the mouth of the hen's left oviduct. (In the female chicken only the left ovary 

and oviduct develop.) 

In the Oviduct  

Shortly after release from the ovary, the egg's nucleus undergoes meiosis to prepare it for fertilization. Only one of the cells 

produced during meiosis goes on to become a mature oocyte, while the rest fade away. The mature oocyte now contains a haploid 

number of chromosomes and is ready to be fertilized by a sperm. Inside the lower portion of the oviduct are special crypts where 

sperm from a rooster can be stored and remain viable for up to three weeks. Ovulation causes the walls of the oviduct to contract 

and cilia lining the walls to move, causing an upward current in the oviduct. If sperm are present in the crypts of the lower oviduct, 

they will be swept toward the mature oocyte as it enters the oviduct and fertilization takes place. 

Whether the oocyte is fertilized or not, it will continue down the oviduct to be covered by layers of albumen (egg white) and 

internal supporting structures. The portion of the oviduct that secrets albumen is called the magnus. The oocyte and its surrounding 

layers can now be called an egg. In its upper portion the oviduct adds an outer vitelline membrane to the egg. Because the inside 

walls of the oviduct are arranged in downward spiralling folds, the egg rotates as it travels down the oviduct. As the egg twists, 

protein fibers extending from the new vitelline membrane capture the thick and thin albumens secreted along the oviduct. This is how 

the chalazae and layers of albumen are formed. The shell membranes are added next. The shell gland, located toward the end of 

the oviduct in the uterus, adds the shell. It takes about 24 hours for the egg to travel down the oviduct. Hens tend to lay eggs during 

the middle of the day; if the egg is not complete until later in the day, it will remain at the end of the oviduct until the next day. 

  

html.ovary/05day/embryology/explore/edu.uiu c.beckman.chickscope://http 

 

Each yolk, enclosed in a follicle, is attached to the ovary by a very slender stalk. From the inner surface of this follicle, a thin 

membrane is secreted. This is the vitelline membrane containing the yolk material and the germinal disc. Each yolk grows very 

slowly up to about a week or more before it is completely ready to be released from the ovary. During the end of this week (or even 

into the ninth or tenth day) growth of the yollk becomes quite rapid. 

  

The yolk is completely formed in the ovary. When a yolk is fully developed, its follicle ruptures, releasing it from the ovary. It then 

enters the infundibulum, the entrance of the oviduct  

 

Phillip J. Clauer Senior Extension Associate 4-H Youth and Specialty Poultry Department of Poultry Science                              

The Pennsylvania State University 
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 יעקב אומר אם היו מעורות' כלן בחלב ר בה ביצים גמורות מותרות לאומצא השוחט את התרנגולת        'גמ   

  א/ ביצה דף זמסכת    אסורות בגידין )מחוברות(

  

    ... כשהיאומותרת בחלב *שר העוףגוף בכאינה נחשבת  ,תרנגולתב הנמצאתצה בי      קיצור

  " גמורה"  ק"ת

  "מעורה בגידין" בלתי  יעקב' ר

  ח"לענין בב*

  

 מה היא הגדרת "מעורה בגידין"? לפי הלישנא קמא
  
  

ר " דתלהאמאן תנא        קמא לישנא  'גמ   

 .טהור... , ביציםשלת עוף טהור מן השלל האוכל מנבל

 השלל מןמאן תנא .. . טמא*,של ביצים מן האשכול

 רב יוסף דלא כרבי יעקב דאי אמר טהור של ביצים

        "אם היו מעורות בגידין אסורות" :אמרהיעקב ' כר

  א/ ביצה דף זמסכת

  
  - י"רש -  שם בשר השדרה שהביצים אדוקיםמ *

  - א"שב ר-    שאין להם אלא חלמון לבדקטנות בעודן ביצים   
  

  היוצא מדברים אלו של הלישנא קמא                                             קיצור

  .עוףדינו כבשר , אשכול  .א

  .אין בו דין דבשר עוף, שלל  .ב

  לא כדעת רבי יעקבהיא , דעה זו  .ג

  :נמצא

  .התנא
  

  בשר עוףכ      לא נחשב שלל
  

   רבי יעקב
  

  בשר עוףכנחשב          מעורה בגידין
   

  מעורה בגידין = שלל מוכרחים אנו לומר ד, מכיון שרב יוסף סובר שדברי התנא סותרים דברי רבי יעקב

   מסקנה

    שלל f גידין מעורה ב
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  לפי הלישנא קמא ?"שלל" היא הגדר דמה
 

 וקבועין בשדרה כלומר האוכל אותם ביצים בעודן ושלולין כשהן כבושין . השלל של ביציםמן      י"רש   

  :מעורין בגידין
  

מאן תנא משליל של ביצים טהור  "     הבית תורת   

א אמר אם יעקב ה' יעקב דאי ר' אמר רב יוסף דלא כר

 פירוש אבל לרבנן ניחא "היו מעורות בגידין אסורות

דהא אמרינן דכל שנגמרו מותרות דאלמא אינו כבשר 

 היינו "ומשליל של ביצים"י שמעורות בגידין "אעפ

   השער הרביעי'גהבית ה :ןגדולות שיש להן חלמון וחלבו
  

                                               קיצור

  י"רש

והיינו הביצה כשהיא כבוש .  וקבוע(clustered) שלול ו(embedded) מלשון כבוש, ללש

וזהו גם . האשכול ובשלב זה עדיין אין לה אלא חלמון  בלבד ושלול וקבוע בשדרת

  ".מעורה בגידין"הגדרת 

  א"רשב
ובשלב זה שהביצה בתוך .  (oviduct)ה שלי והיינו הנמצא בתוך השלילמלשון , שלל

  . כבר יש לה חלמון והיא בתהליך קבלת החלבון,השליה

                                            

  מסקנה 

   ]אין בה אלא חלמון[ באשכול שלול וכבוש   f שלל f מעורה בגידין י"רש

   ] וחלבון בה חלמוןיש[ שליה  בתוך ה f שלל f מעורה בגידין א"רשב

  
  
  ?"גמורה "תמה היא הגדר

  
 ואפילו בלא קליפה . גמורותביצים     י"רש   

פ שמעורה עדיין "לבנה אלא שהחלמון לבדו גמור ואע

יעקב עליה ואמר אם '  רמדפליגבגידין שריא כדלקמן 

  :היו מעורות בגידין אסורות

    
ופירוש .  גמורותביצים       הבית תורת   

גמורות כל שיש להן חלמון וחלבון ושאינן גמורות כל 

'  דודאי תנא קמא מיקל הוא מדרחלמוןשאין לה אלא 

 בגידין מעורותאם היו  יעקב אומר' ר"יעקב מדקתני 

ג דמעורות בגידין " דאלמא לרבנן אע"אסורות

 השער הרביעי'גהבית ה     :מותרות

  
                                               הקדמה

כ "וא. ק"חמיר טפי מת" ורה בגידיןמע"שרבי יעקב המצריך שהביצה יהא בלתי ' משמע מלשון הגמ

ק מצריך "כשהת, ומכיון שכן". מעורה בגידין" גם כשהיא )לאכול הביצה בחלב(ק מתיר "מוכרח לומר דת

  . כי אז הרי כבר אין היא מעורה בגידין, "גמורה לגמרי"לא יתכן לפרש " גמורה"שהביצה יהא 
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  ...גמורה היינו

 י"רש
 ובשלב זה  אין לה ]כבוש באשכול[ דיין מעורה בגידיןעהיא שפ "ואע שלה נגמר החלמון

  (perivitelline) המסבב את החלמון *אפילו קליפת הלבנה

 א"רשב
 דהיינו קודם , השליהגידידבוקה ב[ היא עדיין מעורה בגידיןשפ "ואענגמרה בחלמון ובחלבון 

  ]קרוםה

  (shell membranes) י היינו הקרום"המוזכר ברש"  לבנההפקלי"  :'תוסל*

  
  

 מה היא הגדרת "מעורה בגידין"? לפי האיכא דאמרי

  
ר " דתלהאמאן תנא       דאמר יכאא  'גמ   

 , ביציםשל *האוכל מנבלת עוף טהור מן השלל

 ואיכא(...  טמא,של ביצים  מן האשכול.טהור...

 אמר רב טמא מאן תנא מן האשכול של ביצים )דאמרי

 בגידין מעורות יעקב היא דאמר אם היו' יוסף ר

  אסורות
  

   ... היינו"שלל"ו. טהור) "יעקב' הוא ר(  שלכן סובר התנא "מעורה בגידין"לתי  נחשבת כבביצה בשלב זה ה* 

  -י " רש-    מעט אל האשכולההביצה כשהיא דבוק   ...

  -א " רשב-  העליונה קליפתן מן הגידין ונפרדו ועדיין לא נתקשית הנשללשהביצה ...  

  
  

  איכא דאמריהיוצא מדברים אלו של ה                                             קיצור

  .דינו כבשר עוף, אשכול  .א

  .אין בו דין דבשר עוף, שלל  .ב

  היא דעת רבי יעקב , דעה זו  .ג

  :נמצא

  .התנא
  

        נחשב כבשר עוףאשכול
  

  רבי יעקב 
  

  נחשב כבשר עוף         מעורה בגידין
   

  מעורה בגידין  = אשכולמוכרחים אנו לומר ד,  דברי רבי יעקבהםבר שדברי התנא מכיון שרב יוסף סו

  מסקנה 

    אשכול f מעורה בגידין 
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  האיכא דאמרילפי  ?"שכולא"מה היא הגדר ד
 

 דאשכול דסיפא . דאמריואיכא      י"רש   

הוה משמע ליה לרב יוסף ביצים המעורות בגידין 

 כל כך כמו אותן עורותמושלל הוה משמע ליה שאינן 

הגמורות קרובות לבא בהן קליפה הלבנה שאינם 

  :דבקות יפה אלא מעט

  
ולהאי לישנא פירוש אשכול כל       הבית תורת   

.  בחלבון וחלמוןשנגמרוי "שמעורות בגידין ואעפ

ושלל אותן שנשללו מן הגידין ונפרדו ועדיין לא 

נן  העליונה דבהא לכולי עלמא איקליפתןנתקשית 

 אסר לאיעקב ' כבשר ומותרת לאכלן בחלב דאף ר

השער הרביעי' הבית הג   .אלא כל זמן שמעורות בגידין

  
                                               קיצור

   כבושה בשדרת האשכול :כלומר,  מעורה בגידיןהיינו הביצה כשהיאאשכול   י"רש

  * )קרוםקודם ה( , השליהגידידבוקה ב: כלומר ,ידיןמעורה בגהיינו הביצה כשהיא אשכול   א"רשב

                                             .)יעקב' לר( טמאהרי זה , מאחר שמעורה היא בגידיןמ "מ,  בחלבון וחלמוןהי שנגמר"ואעפ* 

  
  מסקנה 

   ]אין בה אלא חלמון[אשכול ה בה  כבוש fאשכול  f מעורה בגידין י"רש

   ] וחלבון בה חלמוןיש[ שליהה דבוקה בגידי   fאשכול  f מעורה בגידין א"שבר

  
  
  
  

  י"סיכום לדעת רש
  

  האיכא דאמרי  הלישנא קמא  

  ביצה הכבוש בתוך שדרת האשכול  בשר שדרת האשכול  אשכול

  ביצה הדבוק מעט אל שדרת האשכול  ביצה הכבוש בתוך שדרת האשכול  שלל

  לאשכו  שלל  מעורה בגידין

  שדרת האשכול בהכבושששנגמרה החלמון אף ביצה   גמורה
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  א"סיכום לדעת הרשב
  

  האיכא דאמרי  הלישנא קמא  

   השליההדבוקה בגידיביצה   ביצה הכבוש בתוך שדרת האשכול  אשכול

  )קרום האחרי( מגידי השליה נפרדהביצה ש  ביצה הדבוקה בגידי השליה  שלל

  אשכול  שלל  מעורה בגידין

  ) קודם הקרום( שדבוקה בגידי השליהנגמרה בחלמון וחלבון אף שביצה   גמורה

  

  

  
 הנמצאים בעופות וביצים      י"פרש על ר"טו   

א שהן גמורות אבל אם "מותרים לאוכלן בחלב בד

 ...ה ואיזהו גמורעצמואינן גמורות הוו כבשר העוף 

י כשנגמר החלמון ועדיין היא אדומה "פירש רש

 באשכול שרי המחוברומעורה כמו השלל של הביצים 

יורה  :ר אפילו אין לה עדיין חלבוןויראה מדבריו שמתי

  דעה סימן פז

  
  י"לרש" גמורה"    הגדרת           קיצור

 פ שמעורה עדיין בגידין"החלמון לבדו גמור ואע י"רש

י המובא "דברי רש
  ר"בטו

 כמו השלל של הביצים אדומה ומעורה כשנגמר החלמון ועדיין היא :י"פירש רש
  .המחובר באשכול

  
  י"ון רשר שינה לש"שהטוהטעם 

  
 לשון שמפשט ובאמת       ר"הטו  על יוסף בית  

 האוכל דתניא אהא סוגיא באותה.) ז שם (י"רש

 השלל מן' וכו ביצים של השלל מן טהור עוף מנבלת

 בשדרה וקבועין ושלולין כבושים כשהם ביצים של

 ועל בגידים מעורין בעודן ביצים אותם האוכל כלומר

 זה מכל משמע מחוברות פירש בגידים מעורות

 בהם נראה אם באשכול מחוברים שעודם פ"שאע

 שדרכו מה כל כבר שגדל כלומר לגמרי החלמון שנגמר

 מדברי אבל בחלב לאכלן ומותר גמורות מיקרי ליגדל

 השלל כמו ומעורה אדומה היא ועדיין שכתב רבינו

 כל מפרש שהוא נראה באשכול המחובר ביצים של

 בשכבר אלא נגמרה לא עדיין באשכול מחוברת שהיא

 אדומה היא שעדיין ומפני עסקינן האשכול מן פירשה

 ומפני בגידין מעורה לה קרי סומקי שורייני בה ואית

 לפי לי ונראה באשכול שמחוברות לאותן דומה שהיא

 כל נגמרת אינה עדיין האשכול מן דכשפורשת זה

 למה מיירי האשכול מן דבפירשה כיון כ"דאל צרכה

 ודאי אלא' וכו החלמון שיגמור בדובל לכתוב הוצרך

 האשכול מן שפירשה פ"שאע למימר אתי זה לפירוש

 שדרכה מה כל ותגדל שתגמר עד בחלב מותרת אינה

  .ליגדל

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 22

כמו "ר "ומה שכתב הטו       ר"הטו  על דרישה  

 שהיא  קאי)מחובר(  גם אמעורה"כמו" האי "השליל

כיון , הכיפילו א. דומה לשליל במעורה ובאדמומית

שנגמר החלמון אין לו דין שליל ששליל הם הביצים 

הקטנים הנמצאים מקושרים הרבה יחד ואדוקים 

בשדרה של העוף ואין שום אחד נגמר מהן אפילו 

   .ל"החלמון לבדו רק קצת החלמון וק

  
אי , י הוה קשה ליה"רש      ר"הטו  על ח"ב  

כיצד הן , איתא דגמורות בחלמון וחלבון קאמר

דמעורות משמע דלגמרי הן מעורות כמו כל ? עורותמ

י "ולכך פרש. שאר השלל של ביצים המחובר  באשכול

וכך היא כוונת רבינו שכתב דגמורות קאי אחלמון

 "'ועדיין היא אדומה ומעורה כמו השלל של ביצים כו"

כמו כל שאר השלל של הביצים שהיא , וטעמו לומר

וסובר רבינו דבכלל כל השלל משמע . מעורה לגמרי

נמי אפילו הוא אדומה כמו כל שאר השלל ופשיטא 

 נמי אף במחובר באשכול עדיין כמו שאר דבכלל זה

והכי מוכח להדיא בלישנא קמא דרב יוסף . השלל

מן השלל של ביצים טהור דלא כרבי "דברייתא דתני 

דההיא דמצא בה ביצים גמורות ,  דאלמא"'יעקב כו

בשהיא מחובר באשכול , ק  ורבי יעקב"דפליגי בה ת

ש "ומבואר הוא מדברי הרא. בכלל כל שאר השלל

ש "ב דבריו אליבא דלישנא קמא דרב יוסף עדכת

וכל זה דלא כמו . ש"י ובלשון הרא"בסוגיא בפרש

י שרבינו לא קאמר אלא בפורשת מן "שהבין ב

  .האשכול דליתא

  
  ר רוצה לשלול"וטי שה"ההוה אמינא מפשטות לשון רש

  ולמחובר באשכ :דהיינו, מעורה בגידיןשנגמר החלמון אף : היינו" גמורה"  בית יוסף

   באשכולכבוש  :דהיינו, מעורה בגידיןשנגמר החלמון אף : היינו" גמורה"  דרישה

   באשכול מעטמחובר  :דהיינו, מעורה בגידיןשנגמר החלמון אף : היינו" גמורה"  ח"ב

  
  י"שינה את לשון רשר "הטעם שהטו

   מהאשכולתנעתקהביצה כי אין החלמון נגמרת עד ש  בית יוסף

  בשדרת ואדוקיןיןהכבושמשלל הביצים רצת וצה פין נגמרת עד שהבכי אין החלמו  דרישה
  האשכול

  ולכבאשכבוש : היינו" מעורה בגידין"י בשאומר "שכוונת רשש כדי להדגי  ח"ב

  
  ר"י הטו"י ע"הבנת הרש

  אשכולמה נעתק :דהיינו, שמעורה בגידיןנגמר החלמון אף : היינו" גמורה"  בית יוסף

  מחובר מעט באשכול :דהיינו, שמעורה בגידיןמר החלמון אף נג: היינו" גמורה"  דרישה

   באשכולכבוש  :דהיינו, שמעורה בגידיןנגמר החלמון אף : היינו" גמורה"  ח"ב
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  "כמו השלל של הביצים אדומה ומעורה" י"ר בשמוסיף על לשון רש"כוונת הטו

 כבוש ה של הביציםהשללל )כמו(דומה  ,נעתק מהאשכולו בחלמון הנגמרהביצה ש  בית יוסף
   )גידין אדומים( בזה שהיא אדומה ואית בה שורייני סומקי. באשכול

 השלל של הביציםל )כמו(דומה  ,האשכולדבוק מעט אל בחלמון ו הנגמרהביצה ש  דרישה
  )מחוברת באשכול(וגם בזה שהיא מעורה בזה שהיא אדומה .  באשכולכבושה

  ח"ב
 מעט אין פירושו מעורה ,)באשכול( " בגידין)מחובר(מעורה "ובחלמון  הנגמרשהביצה 

 כמו השלל של הביצים )כבוש בשדרת האשכול( לגמריבאשכול אלא שהיא מעורה 
  הכבושין  בשדרת האשכול
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 בשר עוף

  
לא " נאמר ,בי יוסי הגלילי אומרר:     'מתני   

 "לא תבשל גדי בחלב אמו"  ונאמר"תאכלו כל נבלה

את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב עוף 

ל "שאסור משום נבלה יכול יהא אסור לבשל בחלב ת

  :בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם

                

יוסי הגלילי סבר עוף אפילו מדרבנן נמי ' ר...    'גמ

במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין  ...לא אסיר

בשר עוף בחלב לוי איקלע לבי יוסף רישבא אייתו 

 בחלבא ולא אמר להו (peacock) לקמיה רישא דטיוסא 

אמינא דרש להו כרבי יוסי הגלילי דאמר ... ולא מידי 

 א/חולין דף קטז: יצא עוף שאין לו חלב אם
    

  קיצור

  )ואין הלכה כמותו(אכול בשר עוף בחלב מותר ל, יוסי הגלילי' רלדעת 

  
  

  דגים וחגביםבשר 
  
  ב/ חולין דף קגמסכת      הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגביםכל      'מתני   

  
" בישול"ממילא משמע דלאכלן בחלב נמי שרי דאיסור בשר בחלב בלשון , כיון דלבשלן בחלב שרי       ן"ר   

  .אפקיה רחמנא

  
  הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה     וחגבים מותר לאכלן בחלב דגים      ם"רמב   

   
 בשר מותר בחלב והם יש      הארוך הבית תורת   

 דתנן כל הבשר חגביםשני מינין בשר דגים ובשר 

אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ולישנא 

 אכילה בלשון בישול אבל הוא הדין דאפיקדקרא נקט 

    ולאכול ולהעלותלבשל דגים וחגבים מותר לאכילה ד

   השער הרביעיהבית השלישי

  

. בחלב לאכלן מותר וחגבים דגים     יוסף בית   

 חוץ בחלב לבשל אסור הבשר כל הבשר כל פרק ריש

 שרי דלבשלן דכיון ן"הר וכתב וחגבים דגים מבשר

 בחלב בשר דאיסור שרי נמי בחלב דלאכלן משמע

 ם"הרמב כתבו וכן רחמנא אפקיה בישול בלשון

  יורה דעה סימן פז      שרי נמי בחלב דלאכלן א"והרשב

  

  ד סימן פז סעיף ג"יו     . אפילו מדרבנן, אין בהם איסור,  דגים וחגבים     ע"שו   

  

  קיצור

  דגים וחגביםבבשר אין איסור בשר בחלב 

  

  

  בחלבלאכול מותרשסוג הבשר 
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  הקדמה
  

  אין איסור בשר בחלב בבשר דגיםשידוע 

  

  השאלה
  

 ?ל דגים בחלב  לאכו משום סכנה יש איסוראםה
 

 :ג"קע סימן חיים אורח בספר שנתבאר כמו הסכנה מפני בחלב דגים לאכול אין מקום ומכל     יוסף בית   
  

  קיצור

  ג"כמו שנתבאר בספר אורח חיים סימן קע הסכנה מפני בחלב דגים לאכול אין  בית יוסף

  

  

 נזהרים ולא ראיתי מימי     י"הב על משה דרכי   

ג אינו אלא שלא "בזה וגם באורח חיים סימן קע

 ולכן נראה . משום סכנה אבל בחלב שריבבשרלאכלו 

  "חלב" ב"בשר"שנתערב לרב בית יוסף 

  

  להתיר דגים בחלבמשמע     י"הב על פרישה   

דגים שעלו בקערה של בשר  ":)א"חולין קי( מהא דאמרו

פכא לא אמר אבל אי. שהוא חלב" כותחעם מותר לאכול 

  .שמותר לאכלן עם הבשר

  

 כתב - ' כו דגים אבל      י"הב על  ך"ש   

 הסכנה מפני בחלב דגים לאכול אין מ"ומ ל"וז ז"העט

 נמשך ובאמת ל"עכ ג"קע סימן ח"בא שנתבאר כמו

 שם נזכר לא כי טעות הוא אבל כן שכתב י"הב אחר

 לא בחלב אבל סכנה משום אסור בשר עם דדגים אלא

 לבשל הכי נהגינן ויומא יומא וכל ראינו ולא שמענו

 וכן בזה י"הב על השיג מ"בד גם ולאכול בחלב דגים

 עליו השיגו אחרונים ושאר' ק דף שבע באר בספר

 דלית בהדיא משמע) ב"ע ו"ע דף (צ"כ פרק ס"בש וגם בזה

  : פשוט והוא ש"ע סכנה משום אפילו ביה

  

ומכל : "בבית יוסף כתוב       י"הב על ז"ט   

והוא " מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה

עם בשר כמוזכר באורח "טעות סופרים וצריך לומר 

כ בדרכי משה שנתערב להבית "וכ" ג"חיים סימן קע

". חלב")אין לאכול דגים ב( ב"בשר")אין לאכול דגים ב( יוסף כאן

  .נו נכוןובלבוש העתיק כמו שהוא בבית יוסף ואי

  

  קיצור

  וסקיםדעת אלו הפ

  סכנהואין שום לאכול דגים בחלב מותר 
  

 מפני בחלב דגים לאכול אין": במה  שכותבויש טעות סופרים בדברי הבית יוסף 
 בשר עם דגים"ד אלא שם נזכר לא כי " ג"קע סימן ח"בא שנתבאר כמו הסכנה

  "סכנה משום אסור
  

  

  

 עיון
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כל הפוסקים        י"הב על הגהות חדושי   

. ף ורצו לשלוח יד להגיה דבריותמהו על הרב בית יוס

ולעיקר הקושיא : ל"וז, ובכנסת הגדולה מצאתי שכתב

יראה שמה שהביא לרבנים הנזכרים לתפוס לרבינו 

ש רבינו "המחבר בזה הוא מפני שהם סוברים שמ

שהכוונה לומר " ג"ח סימן קע"ש בא"כמ"המחבר 

, ששם נתבאר דאין לאכול חלב עם דגים מפני הסכנה

אין לאכול " כוונתו כך אלא כוונתו לומר שאין. וליתא

דגים בחלב מפני הסכנה כמו שאמרו הרופאים שיש 

ג דמפי "ח סימן קע"בזה סכנת צרעת כמו שנתבאר בא

ה נמי חלב ודגים "הסכנה אין לאכול בשר עם דגים ה

פ הרופאים שאין לאכלם "שיש סכנה באכילתם ע

  ".יחד

  

, לבדגים בח          י"הב על מגדים פרי   

אין , בחמאה ובשומן הנקלט מעל גבי החלבו. סכנה

ח סימן "כמו שכתב בא: " ומה שכתב הבית יוסף.סכנה

לאכול דגים עם בשר מפני היינו דיש סכנה " ג"קע

 ויש ליזהר שלא לבשל .הוא הדין חלב עם דגים, צרעת

 י חמירא סכנתא מאיסורא ויש דעותחלב עם דגים כ

  . אפילו שישים לא מהני,בסכנה

  

הבית יהודה        י"הב על תשובה פתחי   

מקיים דברי הלבוש דאסור לאכול דגים בחלב משום 

ופאים דדוקא דגים רדחקר אצל אצל חכמי ה

המתוגנים עם חמאה מותר לאכול אבל דגים 

דדגים מקררים , המבושלים בחלב יש בו סכנת חולי

ובתשובת חתם סופר  (.מאד וגם החלב רע ומזיק לגוף

ם גדול "ה אינו אמת ונאמן עלינו הרמבתב דזכ

דמותר עם חמאה ושומן ג " ודעת הפרמ)הרופאים

ב משמע דעתו דדוקא ף בחלג החלב וא"הנקלט מע

 ובתשובת . יש ליזהר אבל בדיעבד אין לאסורלהחתכל

יש סכנה גמורה בדג עם גבינה והוא : אדני פז כתב

ם עאבל בדג לכן פסק דאף בדיעבד אסור ו .הדין בחלב

ל "ונ. מאה כתב דשרי כיון שכל העולם עושין כןח

דהאידנא שכל העולם מבשלים גם עם חלב שרי דכיון 

  ...'דדשו בה רבים כו

  

  
        קיצור

  דעת אלו הפוסקים

   טעות סופרים בדברי הבית יוסףאין
י הסכנה אין לאכול בשר נג דמפ"ח סימן קע"כמו שנתבאר באשכוונתו לומר אלא  

   " ודגיםחלב"בנמי  קיים "בשר ודגים"האמור ב אותו סכנה עם דגים
  

  

  ...ולדינא            קיצור

  אין סכנה הנקלט מעל גבי החלב שומן ובחמאהדגים ב   פרי מגדים
  שלא לבשל חלב עם דגים )לכתחילה(ויש ליזהר , סכנה, חלבדגים ב 

   לאכולמותר חמאהדגים המתוגנים עם    בית יהודה
   חוליסכנתש בו יד חלבאסור לאכול דגים המבושלים ב 

  שרי ,חמאהם עדג    אדני פז
  אסור ואף בדיעבד חלב והוא הדין בגבינה גמורה בדג עם סכנהיש  

  חלב שרי עם אף ,דג            פתחי תשובה
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 ח" מטעם בב באכילהשאסורסוג הבשר     
 ח" מטעם בבבאכילה שאסורסוג החלב     
 ח" מטעם בבבאכילהסר ואהסוג העירוב    

  

 
 
 
 
         קיצור

 'לתוסרבנן 

 :רבי יוסי הגליליל
 )טהורה(חיה ו בהמה חלב של

 ש"לרארבנן 

 :ע"לר
  בהמה טהורה  חלב של

  
  ?ע"כראו  )ע"ק חולק על ר"לפי הדעות שת(האם ההלכה כרבנן       קיצור

 ההלכה היא כרבנן ח"והב' תוס

 ע"ההלכה היא כר שאר כל הפוסקים

 
 
  כותרת  תחת 1 דף ליתר ביאור ראה*
  

 איסור אכילה

 איסור בשר בחלב

 איסור הנאה איסור בישול
 

סוג הבשר 
 שאסור באכילה

 ח"מטעם בב

סוג החלב 
  שאסור באכילה

  ח"מטעם בב
  

סוג העירוב 
 סר באכילהואה

 ח"מטעם בב

 שאסור חלבה
 ת"מה

 שאסור חלבה
 ס"מדלאכול 

 שמותר חלבה
 עם בשרלאכול 

 ח "איסור אכילת בב

 ת"מהח "סוג הבשר שאסור באכילה מטעם בב

  *ת"ח מה"מטעם בב  שאסורהחלבוג ס
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  הקדמה

  

  .ת"ח מה"איסור בבידוע שחלב בהמה טהורה נוהג בו 

  
  )A( ' אהשאלה

  
 ?ח" כחלב לענין איסור בביןנחשבומי חלב  האם נסיובי דחלבא

  
 א/מסכת חולין דף קיד במי חלב פטור  ]בשר[המבשל        'גמ   
  

 איסורא .המבשל במי חלב פטור      'תוס   

מיהא איכא דהא כותח מנסיובי דחלבא עבדי ליה 

ואמרינן לעיל .) פסחים דף מב(כדאמר בריש אלו עוברין 

  א/מסכת חולין דף קיד: בכותח דאסור לאכול בשר :)דף קיא(

  

' פי(ואני אומר דנסיובי דחלבא       ש"רא   

אסור מדאורייתא ומי חלב  )חלב המתמצה מקפאון הגבינה

דאחר שעשו . דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל

הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה ולא 

ואפשר דאיסורא דרבנן מיהא [נשאר בו אלא מים בעלמא 

] -י" הב-  "מותר"ולא קתני " פטור" לבשל בו בשר מדקתני איכא

  

  
        

 ...היאמי חלב  ... היאנסיובי דחלבא 

  מקפאון הגבינההחלב המתמצ 'תוס

  מקפאון הגבינההחלב המתמצ ש"רא
אחר שעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל 
צף למעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא 

 והוא הנקרא מי חלב

  
  

  ?ח"בי דחלבא ומי חלב נחשבין כחלב לענין איסור בבהאם נסיו
  

 מי חלב נסיובי דחלבא 

 ס"ח מד"נוהג בו איסור בב 'תוס

 ס"ח מד"נוהג בו איסור בב ת"מהח "נוהג בו איסור בב ש"רא

  
  

  'איך שהיא מובנת לפי התוס' הגמ
  

  
  * לאכול בשר בכותח אסור      פסחים 'מג                 פטור         במי חלב       המבשל      חולין 'גמ   

  
  

  אסור  מדרבנן               אבל    ממלקותפטור    בנסיובי דחלבא  מבשלה      'תוס   
  
  

  כותח מנסיובי דחלבא עבדי ליה*

 עיון
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  ש"ראאיך שהיא מובנת לפי ה' הגמ
  

  
               פטור  במי חלב   המבשל      חולין 'גמ   

  
  
  מדרבנןאסור   אבל   ממלקותפטור  במי חלב  מבשלה      ש"רא   
  

  
  בכותח                             בשר לאכול         אסור            פסחים 'גמ    

  
  

  *נסיובי דחלבאב    ] שנתבשל[     לאכול בשר    ת" מהאסור     ש"רא   
  
  

  כחלב לכל דבר ונסיובי דחלבא הרי היא . כותח מנסיובי דחלבא עבדי ליה*

  
 וכתב . פטור... במי חלב המבשל       טור   

ל דנסיובי דחלבא אינה בכלל מי חלב "ש ז"א הרא"א

 מי חלב היינו אחר שהוציאו אלאואסור מן התורה 

מן החלב כל האוכל כגון לאחר שעשו כל הגבינה 

 צף מלמעלה ולא נשאר בו והאוכלמבשלים החלב 

יורה דעה סימן פזלב  אלא מים בעלמא זהו הנקרא מי ח

  

, פטור,  בשר במי חלבהמבשל      ע"שו   

 מי שי. ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב

, )חלב המתמצה מקפאון הגבינה' פי(שאומר דנסיובי דחלבא 

אלא מי חלב . התורהואסור מן , אינם בכלל מי חלב

, היינו אחר שעושים הגבינות מבשלים הנסיובי

 אלא מים בוולא נשאר , והאוכל צף מלמעלה

  ד סימן פז"יו. זהו הנקרא מי חלב. בעלמא

  

  יש לאסור לכתחלה , ואפילו בבישול.  עצמהחלבאוסרים המאכל כמו , מי חלב      הגה   

  

  קיצור

 *ש"ההלכה היא כדעת הרא משמעות הפוסקים

  – ילקוט יוסף -. ק עליו משמע שפוסק כמוהומ מאחר שאינו מביא שום חול"מ, "יש אומרים"ש בשם "ע מביא דעת הרא"ואף שהשו*

 

  
      הקדמה

  

דבר היוצא "הוי כ "גחלב שואף (  דאסור באכילהכ הרי זה דבר היוצא מן החי"ת וא"נחשב כחלב מהשמי חלב לא ידוע 

  ) יש פסוק מיוחד להתיר אותוהרי  מ"מ ,"מן החי

  
  )B ('א השאלה

  

 ?"אבר מן החי"לה משום אסור באכי  האם מי חלב
  

 ם"אהר        ו    ש"ברא המובא אליעזר ר"ה דעת   

 ק"בפ דהא באכילה ]מי חלב[ אותו אוסר היה *ל"ז

 דכל משום חלב להתיר פסוק מצריך) ב ו דף( דבכורות

 אינו חלב דמי אמרינן והכא. אסור מחי דאתי מידי

 אסור מחי דאתי וכיון למישרי קרא וליכא כחלב

 מן וכשפירש האוכל עם מותר שהרי מהתת ואל

 דכשהוא האיברים בדם אשכחן דהכי נאסר האוכל

  .אסור וכשפירש מותר בבשר מובלע
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ר אליעזר ממיץ "ל ה"ר" ם"והרא"ם שכתב כן והנכון אצלי לגרוס "לא מצינו להרמב: ם אבל החדושי הגהות כותב"ש מובא דעה זו בשם הרמב"ברא*

  ר אליעזר מוורדונא"או ה

  
 שמחה ר"וה     ש"ברא המובא שמחה 'ר דעת   

. כחלב חשוב אין בחלב בשר לענין דדוקא השיב ל"ז

 מעורב האם מן שיוצא כמו אמו בחלב קאמר דקרא

 דתנן חלב בכלל הוי מילי שאר לכל אבל. האוכל עם

 לקיש ריש ואמר כחלב הן הרי חלב מי )ו"פ מכשירין(

 ניןלע אבל הזרעים את להכשיר אלא שנו לא עלה

  :כחלב אינו חלב מי בישול

  

, לבתר דגלי לן קרא דחלב מותר      ך"ש   

ולא תאכל "  )כג, דברים יב(מ הא דכתב קרא "כ ש"א

דוקא , שהוא אזהרה לאבר מן החי" הנפש עם הבשר

ש דמי "כ כ"א. בשר מן החי שהוא גופו של חי אסור

  - סימן פאד"יו-  .חלב שרי

  
  

                      הטעם    ?ם אבר מן החימשוהאם מי חלב אסור       
 

 )ולא נחשב כחלב שיש בו היתר מיוחד ("דבר היוצא מן החי"כי הרי זה  כן ר אליעזר"ה

 שמחה' ר
אבל לכל שאר מילי הוי .  אין חשוב כחלבח"בבדדוקא לענין 

 בכלל חלב

  ך"ש

 לא
דוקא בשר מן החי , מ"כ ש"א, לבתר דגלי לן קרא דחלב מותר

 .ש דמי חלב שרי"כ כ"א.  אסורגופו של חישהוא 

  
  

 ...חלב בהמה וחיה הטהורין       טור   

ר אליעזר " ואין בו משום אבר מן החי וכתב המותר

ר "והדוקא חלב שהתירה הכתוב אבל מי חלב אסור 

  יורה דעה סימן פא   : שמחה מתירו וכן נוהגין

   

,  רגלי בהמה וחיה הטהוריםמי      ע"שו   

ה "וה. מותר,  שלהן)נסיובי דחלבא( ב ומי חלבוחל

). אליעזר' הר(.  מי שאוסר בזהויש. למימי חלב שלהן

  ד סימן פא סעיף ה"יו     ).טור) (והמנהג כסברא הראשונה(

  
  קיצור

 שמחה' ההלכה היא כדעת הר  הפוסקיםדעת

  
 
  
  
 
 

                 ס"ח מד"מטעם בבבאכילה  שאסור החלבסוג                       קיצור

 'לתוסרבנן 

 :לרבי יוסי הגלילי
XXXXX                                           

 ש"לרארבנן 

 : ע"לר
 )ק"ע את"ולא פליג ר(חלב של חיה ועוף  

 * ס"מדח " שאסור באכילה מטעם בבהחלבסוג 
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 ? ע"או כר )ע"ק חולק על ר"לפי הדעות שת(האם ההלכה כרבנן       קיצור

 ע"ההלכה היא כר פוסקיםהדעת רוב 

 

                                 כותרת תחת 4דף ר ביאור ראה לית *

  
  

  

  

  

 
 ?ח דרבנן"האם הוא עובר על איסור בב, האוכל בשר בחלב של בהמה טמאה

  קיצור

 כן ח"הב

  לא  שאר הפוסקים

   
             כותרת  תחת 5 ליתר ביאור ראה דף * 
  
  
  
 

 ס"מדח "סוג הבשר שאסור באכילה מטעם בב

 עיון

  *עיון
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