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 פרשת כי תשא 
 בשר בחלב

 ) כו לד, (שמות "אמו בחלב גדי תבשל לא אלהיךה'  בית  תביא אדמתך בכורי ראשית"
 איסור בישול אכילה והנאה

 לאיסור   אחד  פעמים,'  ג  אמו  בחלב  גדי  תבשל  לא  תנא  ישמעאל  רבי  דביבזה"ל  ב)  ,  קטו(  חוליןאיתא ב
 ., עכ"לשוליב  לאיסור ואחד הנאה, לאיסור ואחד אכילה,

בשל  כג,  לעיל(  י"רש  הביא  כןו וז"ל    לאיסור   ואחד,  אכילה  לאיסור   אחד   בתורה  נכתב   מקומות  שהיט) 
 ., עכ"לבישול לאיסור ואחד, הנאה

הריב העיר  כבר  (דבריםש  )שם(  א"אולם  ראה  דשלש  יד,  בפרשת  רש"י  כתב  כתיב  כא)  קאי    פעמים 
  .י סותרים זה את זה" או דברי רשואם כן נמצ טמאה. ולבהמה ,ולעופות ,לחיה פרט ,לענינא אחרינא

 לא תאכל כל תועבה 
ד העיר    עוד קרא  בעינן    כל   דדרשינן  נפקא,  תועבה  כל  תאכל  מלא  הא  אכילה,ב  לאסור  תבשל  לאמדוע 

 .  יש כאן משום תיעובכיון שהתורה אסרה את הבישול , ותאכל בבל הוא הרי לך שתעבתי
  לא  ל"קמ  שבכללות,  לאו  על  לוקין  אין  שהרי  לקי  דלא  אמינא  יהו   מהתם  דאי   אליקים  ר "שם הרוכתב ב
 דלקי. תבשל

 בזה "םשיטת הרמב
הרמבהנה  ו   שאסר   מפני  אלא  האכילה  מלאסור   הכתוב  שתק  לאל  "וז ב)  ,  ט  אסורות  (מאכלות  ם "כתב 

  בת  שאסר  מאחר  הבת  מלאסור  ששתק  כמו,  אכילתו  לומר  צריך  ואין  אסור  בשולו  ואפילו  כלומר  הבשול,
 ק"ו מאיסור בישול. ילפינן איסור אכילה ד דבריו  מבואר בועכ"ל.  ,הבת

 .  לין (שם)בחו  יםהמוזכרטעמים דבריו אינם כדלח"מ תמה בו
וזה שאמרו ית' לא תבשל גדי בחלב    וז"ל  ,כדברי הגמ'בפירוש  ) כתב  קפז  , ת"ל(  "צמסהב הרמב"ם  דעוד  ו

פירוש שכל לאו מהם  אמו נכפל בתורה שלשה פעמים (משפטי' כג, ס"פ תשא, ראה יד). ואמרו מלמדי ה
לעניי לאיסור  הוא  וחד  הנאה  לאיסור  וחד  אכילה  לאיסור  חד  וש"נ)  קטו:  חולין  משפטי'  (מכיל'  אמרו  ן, 

תמנ  ולא  מצות  שתי  בשולו  ואיסור  אכילתו  איסור  מנית  דבר  זה  לאי  ויאמר  שיקשה  ולמקשה   ה בשול. 
ידע המקש  ת, שלישי  והאיסור הנאתו מצו ני  יימנה מצוה בפני עצמה מפשאיסור הנאה אין ראוי ש   ההנה 

וא ואיסור אכילה ענין אחד. שהאכילה מין ממיני ההנאה. ואמרו ית' בדבר שהוא לא ייאכל אמנם הוא  שה
  . , עכ"לדמיון מדמיוני ההנאה. והכוונה שהוא לא יהנה בו לא באכילה ולא בזולתו

 . הכיון דאף הוא נאמר בתור הנאה איסור על וקהדל כתב לאקשה, מדוע העוד 
  יון כדהרמב"ם  ל   ליה   קשיא  מ"מו  ,'וכו  אכילה  לאיסור  אחד  עמיםפ'  ג  ד"כמ  פסקהרמב"ם    ודאיד  ובהכרח

  (ב"מ'  התוס  מדברי  נראהש  פיכ  ,לקי  דלא  ודאי  כ"א  ,אכילה  לאיסור  ענין  אינו  באם  תבשל  לאמוקמינן לד
   .]דלקי )עליו  לעבור ה"ד(' בתוס  בוארמ דאדרבה ')ב אות  ף"אל כלל מלאכי יד(עליו  והמ[וכבר ת) , אסא

 קרא   דהוי  תבשל  דלא  מילתא  בגילוי  שכן  וכיון  ,בישולמ  שכן  מכל  אכילה  לאסור   יש  הדין  דמןכתב    ולכך
 מפני  ,בתורה  נתפרשה  לא  ולמהוז"ל  )  זשל(מצוה    "צמשכתב הרמב"ם בסה ,הבת  בת  כמו  והוי  ,סגי  יתירא
  ערותך  שנאמר ,עריות כשאר תורה יופמג הבת שאיסור למדו השמועה ומפי  ,הבת מן שתק הבת בת שאסר

  מלקות  לחייב כדי לגלויי לן  אהני היא דערותך יתורא לן דאית דכיון שם מבואר הרי ,ערותה  תגלה לא היא
 תבשל   דלא  יתירא  דקרא  גילויא  לן  דאית  כיון  הכי  אמרינן  נמי  הכא  ,הבת  מבת  ש"כ  דהוי  כיון  הבת  על

  ., עכ"דמלקות  חייב ולכך ,בהדיא  כתוב כאילו הוי כ"א דבישול  ש"כ והוי אכילה לאסור דאתי
 גזירה אטו בישול 

כתב ו  ן הדין.אין עונשין מל ד"שר בחלב הא קיילוקין על אכילת בתמה כיצד    ב)  א,    מת  (טומאת  כס"מוב
  הוא   הרי  לך  שתיעבתי  כל  תועבה  כל  תאכל  לא  בכלל  הוי  בישולותוב  הכ  שאסר   כיון  בחלב  בשרלבאר ד

 . , עכ"דלאכול  יבוא שלא  כדי אלא לבשל תורה סרהא שלא  דמשמע נ"א .תאכל בבל
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הרמב"ם  ד  נקטהכס"מ  דנראה  ו שכתב  נלמד  מה  זה  הכוונה    ,בישולמק"ו  דאיסור  קאין  אלא "במידת   ו, 
דאיסורהיינו   וה דאף  א"כ ע"כ  והכנה לאכילה,  דהוי  בישול הוא משום    משום  ש  "לאכילה אסרה תורה, 

 .ין עונשין מן הדיןגביה הך כללא דא
 איסור הנאה
 הנאה  לאיסור  דאתא  תבשל  דלא  קרא  לן  אהניא  לא  ,ו"ק  לן  דלית  הנאה  איסורן  לענידלח"מ  בולפי"ז כתב  

  , תוהמצו  במנין  הנאה  איסור  מנה  לא  ולכך  ,ענין  אינו  באם  דאתי  כיון  ,מלקותל  לא  ךא  לבד  לאיסור  אלא
 .  דלקי כתב לא כאן אףו

  י דאודו  ביארו  . שכן  כל  לא  הנאה   אסירא  בישול  דהשתא ק"ו    נימא  הנאה  באיסור  שה דאם כן אףאלא דהק
  הוי לאכילה דבישול ו"ק הךאילו ו ,ו"מק טפי והוא ממש ענין אותו דהוי הבת בתאינו דומה ל ךא ,ו"ק הויד

    ., עכ"דהבת לבת דומה
נעלם  הנה  לא מנה הרמב"ם איסור הנאה,    שה מדועומה שהק  ו."דחוקים לחלק בין סוגי הק  דבריואולם  

דברי הממנ  בסהו  ד"הנ (ל"ת קפז)    "צמרמב"ם   עצמה  בפני  מצוה  מנהשי  ראוי  אין  הנאה  איסורל שכתב 
  בדבר שכוונת הפסוק    ,ההנאה  ממיני  מין  שהאכילה  ,אחד  ענין  אכילה  ואיסוראיסור הנאה  ש  מפניל  "וז

 . , עכ"לבזולתו ולא באכילה לא  בו יהנה לאש ייאכל לא שהוא
 איסור   אחד  יאכל  לא  תאכלו   לא  תאכל  לא  שנאמר  מקום  כל)  ב  ,כא  םפסחי(א דאמרינן  אהדבריו    וסמך

  שיימנה  ראוי  אין   זה  ולפי  .בנבלה  שפרט  כדרך  הכתוב  לך  שיפרט  עד  במשמע  הנאה  איסור  ואחד  אכילה
  "ת ל(  בחמץ  כן  כמו  ראוי  יהה  ,תומצו  שתי  אותם ם היה מונה  וא  ,מצות  שתי  הנאה  ואיסור  האכיל  איסור

  בפני   מצוה  הנאה  איסור   ת ומצו  הארבע  מאלו  אחד  בכל  שיהיה)  ג  -  קצב  "תל(  הכרם  ובכלאי  ובערלה)  קצז
 ., עכ"דעצמה

לוקה על הנאה  זה  נידון  בעיקר  ו  ן"ביא בשם הרמב הח)    ה,  התורה  (יסודי  "מלבמשנ הנה  בב"ח,  מהאם 
  ואינן   לוקין,  ממנו  והנהנה  בחלב  בשר  אוכל  וכן  ל"לוקה, וזח  "ה מבבהנהנ  דאכן   שני)  לשורש  (בהשגותיו

 ., עכ"לבתורה נזכרים
המנ  כתב  הרמב"ם  לדחובדעת  קיג)  (מצוה  (מאכ  קדק"ח  שכתב  א)    סורותאלות  ממה   שיבשל  מי דט, 

האוכל  לוקה,  כאחד  כזית   משניהם  פי   על  ואף  לוקה  כאחד  שנתבשלו  והחלב   מהבשר  משניהם   כזית  וכן 
מדוע אכן   ים לפרשיכצר ח  בהכרא"כ  ואינו לוקה.  דס"ל  דרי  העל הנאה,  אף  לוקה  דבשל, ולא כתב    שלא

 ינו לוקה על הנאת בב"ח.א
 מלקות על שאר איסורי הנאה 
מבואר ברמב"ם  הנה  ו איסורים  לוקהדבשאר  וז"לעל הנאתם  אינו   מאכל   ח, טז) כל  אסורות  (מאכלות  , 

 מכת   אותו  ומכין  לוקה,  אינו  לכלבים  או  ם"לעכו  נתן   או  שמכר  כגון  אכל  ולא  נהנה   אם  הנאהב  אסור  שהוא
 . ם, עכ"למותרי יםדמ וה מרדות

 הראוי   דבר  וכל  הנאתן,  דרך  אלא  עליהם  לוקין  אין  שבתורה  איסורין  משום דכל  החילוק,  טעםוכתב המ"מ  
אין סיבה  דרך,  שלא כ  ף באכילתו לוקה אדנו. ולפי"ז בב"ח  וקיכת  אכילה  דרך  אלא  הנאתו  דרך  אין  אכילהל
 לא ילקה על ההנאה. ד

מבואר   א)  ג,  (ערלה  דאובירושלמי  הנאה  יןדהא  על  בקראדמשום    , לוקה  מפורש  האיסור  ולפי"ז    .אין 
 א, ז).  ץ ומצה לא ילקה. וכ"כ רבינו מנוח (חמד, אין סיבה טפי מפורשאין איסור אכילה דבב"ח  

 לאו שאין בו מעשה 
דו ליתכן  כס"ל  שכתב  רמב"ם  בב"ח  ןאידהחינוך  פי  הנאת  על  כגון  לוקה  לגוי,המוכר  ,  משום    בב"ח 

וכל שאין בו מעשה אין לוקין עליו.  ףה אמז  הנותשאפשר ל בכמה מקומות  לשיטתו  היינו  ו  בלא מעשה, 
  מעשה אינו לוקה., היכא דעביד מעשה אבלאף לעבור ניתן לאו שד"ח שם) חמנ ראה ב(

אינו דמשום    ב שלא כדרךיחשצדדי הספק האם  ו  על כך.  לוקהח  "הסך בשרו בב תפק האם  הסחינוך  ב  והנה
 לוקה. דלומר  טהנולמעשה עשוי לסוך, ו

על  ביאר זאתו .ילקה , מדועמעשה שניתן להשיגה בלא אינו לוקה על הנאה ד לשיטתו ד"ח חמנ בותמה עליו 
בסך    ךמעשה, כגון מכירת הבב"ח, א  אבלהנאה    האותהיה ניתן להשיג  דווקא אם  דשער המלך  כ ב"משפי  
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מעשה.  הלא   בלי  בל  שעה"מב וכ"כ  א"א  איסור  לענין  החינוך  דברי  לוקה דיראה,    לפרש  חמץ  קנה  אם 
  מ"ל. המעשה, ואכ אלעבור בלהגם שניתן א

 שלא כדרך הנאה 
והנאה   מדוע בעינן תרי קראיא"כ  דהרמב"ם  והעיר     .לשון אכילהבהו  משום דלא כתיב  ביאר  ו  .לאכילה 

דוה  הנה שי  עד  חייב  אינו  להאכי  בו  שנזכר  מה  דכל משום  היינו    בחלב  בבשר  אכילה  רחמנא  כתב  לאא 
 בעת  ויכאיבהו  גרונו  שישרוף  עד  חם  והוא  אכלו  או   ,האיסורים  מן  דבר  ובלע  פיו  פתח  אם   אמנם,  ובאכילת
 להכי ד)  ב  ,כה  פסחיםבדאיתא (כ  , הנהי  לאאף אם    אכילתו  על  חייב  הואד  בחלב  בשרמלבד    פטור  ,בליעתו

 .  הנאתו כדרך שלא ףא ועלי לוקיןד למימרא ,בגופו אכילה רחמנא ביה כתב לא
תסגי    תבשל,  לא  פ"ג  לי   למהד  קושיית הריב"א הנ"לכ  ג"ב) הביא קושיית הכנה  קח,  (חולין  סופר  חתםוב

  .תועבה  כל תאכל לאקרא דמ והנאה באכילה אסור ושוב בפעם אחת,
בפירוש  אי  ד  ג"בכנהוכתב   רחמנא  דכתביה  ד  .שבכללות  לאודהוי    לקי   יהו  לאלאו  החת"ס   שההקאלא 

'  ג אמאי בעינן    יהקושיא לדוכת  הדראו  ,שבכללות  לאואף אי הוי  ליו  ללקות ע  סגי, אם כן  ו"ק  דאיכא  כיוןד
 כדרך,  והנאה שלא  אכילהלחייב אף    ידעינן  לא  תועבה  כל  תאכל  לאקרא דמ  דאי  ס "ביאר בחתו  .תבשל  לא

דחייב    הנאהל  חדוא  רך אכילתו,כד  שלאב אף  דחיי  לאכילהחד  א  תבשל  לא  בפירושלמימר    אצטריךלהכי  ו
 . רך הנאהכד שלאאף 

 חלב ב שרשיעור כזית בבישול ב
 . שםבסוגיא  כמבואר    נינהו,   שיעורא  חד  ובישול  אכילה להכי כתביה רחמנא ללמדנו דדג  "בכנהכתב  עוד  
 אכילתו  דשיעור  כיון  כזית  נבעי זריעה בשיעור  הכרם  כלאי  זריעתבלא יעלה על הדעת דחת"ס דב  שהוהק

   .בזה זה תלאן דמי בכזית,
  ,אכילהה  התחלת  דהוי  משום  אלא  בשול  הכתוב  אסר  דלאהבנת הכס"מ)  ל(הרמב"ם    כ"פמשעוביאר זאת  

  . אסורה   הגופ  אכילהמהא ד  ש"כבאסורה    המאכל  הכנתדאף    תורה  והחמירה  .אכילה  לצורך  יםמבשלהרי  ש
  מותרים  ובהמה  זרעים  כלאיד  חזינןק  דהא  ,אכילה  משום  זריעה  תורה  אסרהד  למימר  ליכא  כרם  בכלאי  ךא

 אלא   הבשולאת    לאסור  שלא  ראוילכן דווקא בבשר בחלב  ו  .רבעהבהו  בזריעה  אסורים  ה"ואפ  ,באכילה
 . אכילתו על לוקהד בשיעור

 אהנפלנקודה ם ב"דברי הרמב
ד)  ג  כריתותבפיה"מ  (  ם"הרמבהנה   ההלכות  ,  בכללי  ודאהרחיב  איסור,  על  חל  איסור  דבר ין  יו  בסיום 

חרים  יה, לפי שהיא מפתח לענינים אר עלנעי  נקודה נפלאהויש בדברינו אלה  ל  "וזוכתב    העמיד קושיא,
מדי בה  שיש  למה  והחֵ נוסף  בהנאה,  אסור  בחלב  שבשר  הידוע  מן  והיא,  העיון,  מותר  וק  משל  דרך  לב 

בחֵ  החלב  בשל  ואם  חֵ בהנאה,  אסור  על  בחלב  בשר  אסור  יחול  לא  טעם  מה  בנבלה, לב  הדין  והוא  לב, 
ו אסור  יבנו על אכילתו מעילה מחמת שנוסף בבהיותו אסור מוסיף כמו שאמרנו כאן בחלב הקדשים וחי

 . הנאה
והתשובה לכך שבשר בחלב לא נאסר בהנאה אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו לפי הכלל שבארנו שכל  
האוסר   ופסוק  אכילתו  האוסר  פסוק  בו  ואין  הכתוב,  לך  שיפרוט  עד  בו  ליהנות  נאסר  באכילה  שנאסר 

ל אסור ולפיכך לא בחלב, וכיון שאמרנו אין אסור חל ע  ליהנות בו, אלא שני הדברים יחד הם אסור בשר
והאוכלו לוקה   יהא מותר בהנאה  יהא אסור בהנאה אלא  נבלה הרי לא  יחול אסור בשר בחלב על אסור 

חל שלא  לפי  לגמרי  בחלב  בשר  אסור  וירד  נבלה,  לחלב    .משום  דומה  ויהיה  להקשות  מקום  היה  אבל 
משום בשר בחלב אז    הקדשים אלו אמרנו שהוא אסור בהנאה כדרך שאמרנו בקדשים והאוכלו אינו חייב

תראה  הלא  בהנאה,  זה  בחלב  בשר  נאסר  שלא  אומרים  אנו  אלא  כן,  הדבר  ואין  להקשות,  מקום  היה 
וכבר נתבאר זה במקומו, והבן ענין זה כי שבמשנה נאמר שבשר בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה  

    ., עכ"להוא מקום טעות, ועליו תדון בכל הדומה לו
איסור  מדוע  א"כ  ואכילה הוא ממיני ההנאה,  איסור  "צ כתב דמבסה  ם" הרמב  דהנה  דבריובהעיר  ליש  אכן  

 יסור אכילה, ואם לא חל איסור האכילה לא חל איסור ההנאה.הנאה תלוי בא
דדברי נראה  ד"הרמב  אולם  זה,  את  זה  משלימים  אכילהם  איסור  מנה  הרמב"ם  הזכיר   הנה  ולא  בלבד 

מ המאומה  וקשה  הנאה,  היא    אאיסור  ההנאה,  אכילה  וכוללוממיני  האיסור  עיקר  היא  הנאה   טפי  תא"כ 
א  וגדר האיסור האמנם  אכילה, ולכן  הההנאה האסורה היא    עיקרומדוע לא מנה זאת. ובהכרח דמאכילה  
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איסור    נמי  לייל איסור האכילה לא חייכיון שכן אם לא ח, ואכילהאיסור  מ לא מנו אלא  "מ  הנאת האכילה, 
 . איסור מוסיףמה"ט ההנאה, ולא הוי 

ואחד  לא יאכל אחד איסור אכילה    נאמרלרב אבהו (פסחים כא, ב) כל היכא ד  דהא  כך,ויש להביא ראיה ל
בתורה איסור  נאמר  לא    מדועוקשה    זה.למדמה איסור בב"ח    "צמהרמב"ם בסהאף  ו  .איסור הנאה במשמע

ל איסור האכילה לא חל  ייאם לא ח דרמב"ם  ס"ל לט  "מהו  .כילההא  הינה  ההנאה העיקריתובהכרח דהנאה,  
 נאה. האיסור ה אף

( בהנה  ו הגרא"ו  הקשה  הרמב"ם  דברי  לומר)  ה  ,ל   הערות  קובץעיקר  ניתן    דאיסור   בחלב  בבשר  כיצד 
  דבר   בו  שעירב  כגון,  כלל  נהנה  לא  אםאף    באכילה אסור  בחלב   בשר  אה,  נינהוחדא איסורא    והנאה  אכילה

לומר אי  –  י  ,די  אסורות  מאכלות  ם" רמבכמבואר ב  גרונו  ששרף  עד  רותח  שאכלו  או,  מר ניתן  וכיצד   .
 אומעתה תיהדר קושיין לדוכתיה אמאי ל,  הנאהה  ממיני  מיןדהוי    מפני  הוא  באכילה  איסורו  בחלב  שרדבב

 . אכילה איסור א דלית ביהף היכא בהנאה יאסר
 אין איסור חל על איסור 

הפרמ וטז  ,א  ב  פסח  כותלהל  הפתיחב(  ג"כתב   והוא  אחד  דבר  בכאן  להזכיר  ראיתי  גררא  ואגב,  ל"ז) 
 קר  היינו,  איסור  על  חל  איסור  דאין  ל"דקיי  דנהי  רבות  פעמים  בארנו  כבר  הנה  כי,  נפלאה  נקודה  לדעתי
  רשעים   בין  לקוברו  מ"נפ  אמרינן)  ב,  לג(  וביבמות,  עליה  רביעי  יןהאיסור  תרין  מ "מ  אבל  ,שתים  לחייב

 ., עכ"לגמורים
 אשה  אחות  ומשום  אח  אשת  משום  חייב  עליה  הבא  דתניא  האא)  א,  לב(  ביבמות  דאמרינן  האל  בזה  וכוונתו

 דמעלה  אלא,  אחת  אלא  חייב  נודאי  ומסיק,  איסור  על  חל  איסור   י"ר  דסבר   למימרא  ופריך,  יוסי'  ר  דברי
,  ולקרבן  בשוגג  מיירי דלא  י"ופרש,  גמורים  רשעים   בין  לקוברו  מ"ונפ  ,'כוו  שתים  עשה  כאילו  הכתוב  ליוע

   .גמור רשע ל"ווה שתים עשה כאילו  הכתוב עליו דמעלה אלא
ה,  מלקיות'  ב  מחייב  דלא  עונשין  לענין  היינו  איסור  על  חל  איסור  דאין  דהא  ומבואר אף     איסורולעולם 

 .עליה רביע השני
בריו איסור  דדהא להרמב"ם,  שהעיר  נפלאה  הנקודה  ת מפרמ"ג נסתרשהעיר בנפלאה  נקודה  הכאורה  ול

  שפיר   והוי  איסור הנאהאף  ל  ייחנמצא דא"כ  אלא דאין נענש על כך. ו  ,לבחלב בחֵ באף ל  ייבב"ח ח דאכילה  
מוסיף  ד  שוםמאיסור אכילה לענין מלקות  לא יחול  מדוע  ואכילה,  באיסור    י הגם דמתלא תלאיסור מוסיף,  

 .  לבאיסור חֵ אאיסור הנאה 
 בישול היכא דליכא חשש שיאכל 

 כדי  קלדוש  מיני  פעמים  כמהלפניו    מביאיםו  היותד',  ה  ירא  אימיכמ  נשאל)  ל,  א(  מישרים  דובבת  "בשו
  י"ע  הבחינה  לעשות  מותר  אם  אלש  כן  ועל,  בחלב  בשר  תערובת  חשש  בהם  יש  אם  כעמיע  בבחינת  לבחון
 .  בישולב אף  אסור חלבב  דבשר כיון בישול
  בחלב   בשר  בישול  תורה  אסרה  לאדהנ"ל)  (  מ " כסכ ב"משעל פי  ,  זאת  להתיר  קצת  לצדד   ישד  לו,  והשיב

 ליכא  חמץ  ביעור  דבשעת  )א  ,יא  פסחיםמבואר בגמ' (היות וו,  גופו של איסור  לאכול  יבא  שלא  כדיב  אלא
  סוכה מצינו (  בזה   וכיוצא,  מיניה  אכלק  מיכל  לשורפו  רמחז  איהו גופיהד  משום,  מיכלל  אתי  דלמא  למיחש

  בשר   באיסור  יכשלו   שלא  חנוולב  כוונתו  דכל  כיון  נ "ה  כ"או  .ש"עי  מיפלגי  קא  תקרה  בביטולי  )א  ,טו
 .  מיכל מיניהל אתי דילמאלמיחש  ליכא שפיר בחלב
 )ב  ,קיג(  חוליןב איתא  הא  עוד  ו  ב).  ,קטו  מ"ב(  דקרא  טעמא  דרשינן  תמה וכי  מ" הכס  דבריבעיקר    אולם

לדברי  לכאוו  איסור  על  חל  איסור  דאין  אכילתו  על  לוקה  ואינו  בישולו   על  לוקה  לב בחֵ   חלב  מבשלהד  '
  האכילה   על  לוקה  דאינו  וכיון  ,אכילהחשש שיבא למ   הוא  בישול  איסור  הא,  בישולו  על  לוקה  מ אמאי"הכס
  .)חקמ  ,ב ד"יו( יצחק יתבב  בזה העיר וכבר. הבישול על לוקה כיצד

לא נאמר   סור חל על איסוריאין אדל  "הנ הפרמ"ג    כ"י מש"פע  כתב לבארראה)  שרון (ובספר חבצלת ה
לאכלו, והאיסור אכילה הוא  לחוש שאם יבשל יבא  ל, א"כ יש  ייהאיסור שפיר ח  ך א  ,לענין מלקות  אלא
 .תורהמה

 בשר  תך קדירו חלב שנפל לת
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הרי  ,  נפל  חתיכה  לאיזו  ודענ   לאו,  לחתיכות  או  מרקה  חלב לתוך  אם נפלדב)  ,  צב  ד"(יוע  "כתב בשווהנה  
, לאו  ואם.  אסורה,  חלב  טעם  כולה  בקדירה  יש  אם,  הכל  ויתערב  שישוב  עד   כולה  הקדירה  את  ערזה מנ 

 . מותרת
כן,   מדועגרע"א  ההקשה  ו לעשות    ניעור ה  י"וע  חתיכה,  באותה  פהיהט  ישארת  ינער   לא   אם  א לה  מותר 

 דלמא  קפילאבטעימת    אלא'  ס  בליכא  פ"כוע  , בשר בחלב מבשלנמצא שו  האחרות  בחתיכות פהיהט  אמעייל
 ע. "צהניח בו ,בשר בחלב לשהרי הוא מב ו בכולה טעם יהיה

לו כויבא לאשמא  ש  וחשלאין    נמצא דאף הכאד  ל"הנ   מ"הכסכ  "משעל פי  יישב זאת    )שם(  ת יצחקביבו
 .  הואיל ומחזר אחריו לבטלו

  היכי   שייכא דווקא  רפוולש  העלי  ר מחז  עצמו  דהוא  ס "הש  דסברת ,  זהב  פקפק  )שםאולם בדובב מישרים (
  את  לבטל  א דבדעתוהיכ  לא   ךא,  זהמ  רחקמגמתו להתו  איסור  תערובת  נהיש  םאברר הל  שולויבבדדעתו  
 . האיסור

 דרשינן טעמא דקרא
דאכן   מישרים דלאשה  מה שהקנראה  דהנה אזיל  הכס"מ  דמ  "קלדרשינן טעמא דקרא,    בדובב  לשיטתו, 

(איסורי א)    ביאה  הרמב"ם  דיב,   ישראלית  או,  אישות  דרך  האומות  משאר  נכרית  שבעל  ישראלכתב 
  לא   ובתו  לבנו  תתן   לא   בתך  בם  תתחתן  לא  שנאמר  ורההת  מן   לוקין  אלו  הרי  תאישו  דרך  נכריל   שנבעלה

 זה.  באיסור אומות כל ואחד עממין שבעה אחד, לבנך תקח
  יסיר   כי  דאמר  ש"כר  ל "קי  דלא  ,אומות  בשבעה  אלאלדעתו לא אמרו כן  ו  פליג עליה  הטורד  הכס"מ  והביא
 לא   בגיותן  ךא  ,שנתגיירו  לאחר  אלא  תתחתן  לא  משום  לוקין  אין  אומות  שבעה  ואף  ,המסירין  כל  לרבות

 .  חתנות בהו שייך
 ל"קי  לא  א, והש"כר  היינו  לקי  נמי  אומות  שאר בד   כ"דמש  חדא  ם תרתי," כ הרמב"משע  קשהוהיינו דה

 .קאודו אומות בשבעה  אלא תחתןת לא נאמר לאד דאמרי כרבנן אלא כוותיה
  תתחתן   דלא  וקרא  ,נותחת  בהו  שייך  לא  בגיותןד  הערל  בפרק  רבא  אסיקהא    אומות  בשבעה  ףדא  ועוד

 איירי.  קאודו בנתגיירו
 י"אר ל"מנ  כמותה ולדה נכריתדה) , בסח קידושין( מדאמרינן ש"כר בהא נקטהרמב"ם דכס"מ ולכן כתב ב

  כי   קרא  אמר  ,ל"מנ   אומות  שאר  ,כתיב  עממים'  בז  ההוא  ,מאחרי  נךב  את  יסיר  כי  קרא  אמר  י"רשב  משום
  דסתמא   ומדחזינן  ,טעמייהו  מאי  לרבנן  אלא  דקרא  טעמיה  דדריש   ש"לר  ניחאה  .המסירים  כל  לרבות  יסיר 

 תורה   אסרה  דלא  למימר  לן  אית  דקרא  טעמא  דדרשינן  וכיון  ,כוותיה  הלכתא  אלמא  ש"כר  דגמרא
  .ד"לא, עכ נינהו הסרה בני דלאו בגירותן אבל נינהו הסרה דבני תןבגיו אלא יסיר כי משום להתחתן

ג, א)   ולוה  (מלוה  ם"ש דהנה כתב הרמב"דלא כרפסק  ם  "דמצינו במקום אחר שהרמב   קשה  לא דאכתיא
אלמנהוז"   בשעת  שלא  ולא   הלואה  בשעת  לא  אותה,  ממשכנין   אין  עשירה  שהיא  בין  עניה  שהיא  בין  ל 

לדידיה אין הא  פסק דלא כר"ש, ד דהרי לן    ל."עכ  אלמנה,  בגד  תחבול  ולא  אמרשנ   ד"יב  פי  על  ולא  הלואה,
 ישיאו עליה שם רע.  שכנותיהשלמיחש איסור לחבול בגד אלמנה עשירה משום דליכא 

 בישול אחר בישול  
  דיש   משום  ,ם"עכו  בהם  שמבשלים  ליםכהחת  ת  ) אסר לחתותחי  ,פז(  ך"השדביא  היג)  ,  פז(  יפלתוהנה ב

 . בחלב  בשר הבלוע מתבשל תוייוע"י הח בחלב בשרד יעותבל בהן
 . בעלמא  חומרא ם ולא פירש מדוע הויסתו .בעלמא חומרא  אלא ן זאתאיד סיים ךא
  לא   רבים מהפוסקים  לדעתו,  בישול  אחר  בישול  איןד)  ד,  שיח  ח"או(  בשבת  ל"קיידהנה  כוונתו  ד  יתכןו

זו  נאמרה  בלבד  בשבת מ,  התורה  אסרה  מחשבת  דמלאכת  שאני  שבת  ביה  נימאד  ,הלכה   מצהדנילף 
  נימא ד  תיתי  ומהיכי,  בישול  אחר  בישול  דאין  התורה  בכל  הוא  כללאבהכרח דו  .)א  ,מא  פסחים(  מבושלת

, ובהכרח דאין זה בשול  אחר  בישול  דיש,  וקאוד  בישולה אתור  הדוהקפי  תבשל  לא  דכתיב  בבחל  בבשר
 .  בעלמא חומרא אלא

זה  ו   בשרזה    אחד  שולחןאסור לשני בני אדם לאכול על  ד)  ב  ,קד  חולין(  דאמרינן  מהאפלתי  שה באלא דהק
  השולחן  על  יעלה  דלא  ודאי  זההלא  ו  .שם בגמ'  כמבואר  תורה   איסור  והוי  רותח  לפסיבא  יעלה שמא,  גבינה
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 . הרי גבינה  ערב בווי  רותח  חיישינן שיעלה מאכל מבושלד  בהכרחו,  שוליב   הטעון  חי  בראכילה דה  בעת
 .  לגזרה גזירה הויאכתי  דרבנן דאי, ובישול דאורייתא ראיסו מקרי ג"כה דאף

  .בעלמא טעמא דאינו אלא בלועה בחלב בשרב ישול איסור ב לא שייך דמזה הכריח הפלתי ו
דהא אף אי ,  אין כלל ראיה  לחןומהא דאסור להעלות על הש, דותיאיודחה רג)    ,אמרי בינה (בשר בחלבבו

ונתנו טעם זה    יחד הבשר והחלב התבשלו  דהיכא    היינו דווקא  ,בשר בחלבב  בישול אחר בישול אין  נימא ד
יש כאן ד  וברור  יחד פשוטאם יבשלו אותם    מ" ממבושל,  דבר לעצמו  אם כל  אף    נדון דידןב  . ואילובזה

 .     נתנו טעם זה בזה וע"י הבישול ,הלא נתנו טעם זה בזשול הבי דהא קודםחלב, באיסור בישול בשר  
וחלב    מ"ומ  בישול,  אחר   בישול  יש  בחלב  רבש ב  לדינאדכתב    פרמ"גבו   לא חששו   קדירהב  הבלועבשר 

 .  בישול דרך יהו  וודאי  מחלב  איומ בת בקדירה בשר ךא בישול, דרך יהו לאכה"ג  ד ,ויתבשל לחוץ שיפלוט
 העשוי מבשר וחלבנר 

ב ו  ,לבחֵ העשוי מ  נרבדבר  דן    )צב  ד,"וי(  סופר  חתםבו יש  בו חמאה האם  במעורב    חלב. זה משום בשר 
הוב  אחרוניםה  גדולימכמה  בשם  ביא  הו  פהישהט   ,ח"בב  למבשל  לחוש  דיש  )נוכהח(   רבה  האליתוכם 

   .מתבשלת השלהבת שסביב
ד הוסיף  בוודאי  אך  שבת  מלאכת  בשום    לשתמיט  לאד  ,ערההב  משוםאלא    ,למבש   משום  בו  איןלענין 

  י דהו   אחרוניםה  ולילגד  והל  סבירא  בחלב  בשר  גביד  הגם  ,מבשל  משום  חייב  בנר  שמן  דהנותן דוכתא  
  דבר היה    םהסממני  בישול  לאה  והתם  ,במשכן  בהן  כיוצאהוי  דנ   בעינן  שבת  מלאכתב   מקום  מכל  ,מבשל

  לענין   ,העור  מקום  לפנות  רק  ,לאיבוד  הולך  והשער  בגוזז  בזה  וכיוצא  .לו  זקוקים   ווהי  ,בעולם    המבושל
  ., עכ"דמקדשב והה דלא םמשו  פטור בשבתאילו ו  ,גוזז  משום  חייב בקדשים  גיזה

לא    הא הכאהוא משום שמביא להנאה. ו  בישולאיסור דכס"מ  כ ב"עמשוייס שליט"א  הגר"א    שההק  ז"לפיו
 נ"מ משום הטעם.דאיכא כס"מ בהכרח דאין כוונת החלב נשרף ונאבד מן העולם, ודה אכילה כאשיי


