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עורך הרב הלל מן

האכלת הבשר במקום
מאכלי החלב...
כשישב הגאו רבי אליה חיי מייזל על כסא
הרבנות בלודז' ,שקד על תקנת של בני
העניי שמה תצא תורה ,התקי לה תלמוד
של
צרכיה
תורה ובני העיר מספקי
התינוקות במאכל ובמשתה ובמלבוש .רבי
אליהו חיי עודד את היהודי לתת לאות
ילדי תשב"ר את המאכלי הטובי ביותר
שיש ברשות  ,ולא לספק לה רק שאריות
מאכליה .
שנה אחת שנת בצורת היתה ,ו אי הפרוטה
מצויה ובני אד אי יד לצדקה ,התחילו
ומצמצמי ,
גבאי תלמוד תורה מקמצי
משנכנס חודש אב נמנו וגמרו שלא להאכיל
את התינוקות בשר בכל תשעת ימי אב ,ובכ
מנהג ישראל וממעטי
נמצאו מקיימי
בהוצאה.
כ ששמע רבי אליה חיי על כ ,שלח וקרא
לראש הגבאי א הוא עשיר גדול ועסק
ותיק ,נזדרז הלה ובא לרבו לשמוע מוצא פיו.
יודע מר  אומר לו רבי אליה חיי לראש
הגבאי  שהימי ה תשעת ימי אב,
להודיעו שהמאכלי שמאכילי את התינוקות
בתלמוד ת ורה אסורי בפיה באיסור גמור...
' אכ רבינו'  משיב ראש הגבאי ביהירות 
תנוח דעתו ,אי אנו עברייני  ,חלילה א אנו
יודעי שהימי ה תשעת ימי אב ואי אנו
מאכילי את התינוקות אלא מאכלי חלב,
שמותרי באכילה בימי אלו.'...
השיב לו רבי אליהו חיי ' ,לזאת בדיוק
כוונתי ,בני עניי ה ותורה מתשת כוח ,
ואילו לא תספקו לה את מאכלי הבשר א
בימי אלו ,הרי ה נתוני בסכנה ,וצריכי
ה לאכילת בשר ,ובהיות ילדי אי מניעה
להאכיל א בימי אלו.'...
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הרה"ג ירחמיאל קראם

'חלב ודבש'
'שבעה משקי ה' ,אומרת המשנה במכשירי ,שא באו על האוכל הכשירו אותו
לקבל טומאה' .הטל ,והמי ,היי ,והשמ ,והד ,והחלב ,ודבש דבורי' .א
שנאמר בפסוק 'מכל האוכל אשר יאכל אשר יהוא עליו מי יטמא' שצרי ביאת
מי כדי להכשיר לקבל טומאה .אי הדבר אמור רק בביאת מי בלבד .אלא ג
א באו על האוכל ששה משקי נוספי :יי ,שמ ,חלב ,דבש ,ד או טל הוכשר
האוכל לקבלת טומאה.
את המקור לקביעת שבעת המשקי למדו חז"ל מהמש הפסוק' :וכל משקה אשר
ישתה' ,שבא להוסי על מה שנאמר בתחילת הפסוק'' :אשר יהיה עליו מי'
ממה שכתבה תורה רק מי הייתי אומר ש'אי לי אלא מי מני לרבות היי
והשמ והחלב והדבש והד והטל תלמוד לומר 'וכל משקה אשר ישתה' .לא רק
מי אלא ג כל מה שנקרא משקה נכלל בשבעת המשקי .בתוספתא הובאו לכ
דרשות מפסוקי ומה למדו חז"ל מי מהנוזלי נקרא משקה להיכלל בי שבעת
המשקי אמנ דעת הרמב" היא שעיקר של שבעת המשקי הוא מהלכה
למשה מסיני והפסוקי שהביאה התוספתא ה רק לאסמכתא בעלמא.
לכאורה א נתבונ נמצא שלכל אחד משבעת המשקי ישנו מאפיי מיוחד .מי
וטל ה המשקי שנאמרו בפסוק' :אשר יבוא עליו מי' .ה הכרכי לקיו
הבריאה .ה קדמו לבריאה 'ורוח אלוקי מרחפת על פני המי' ד הוא המשקה
הנמצא בכל חי .כל הנבראי שיש בה ד נולדי כ ע הד .לכ הוא נקרא ד
הנפש כי באי ד רח"ל אי נפש .על הד נאמר שהוא נשפ כמי.
יי ושמ ה משקי שזבי ויוצאי מהפרי בתהלי של סחיטה .ה בעצ גופו
של הפרי הגמרא דנה על זיתי וענבי הא המשקה שבתוכ 'מבלע בליעי או
מפקד פקידי' .ה שוני ממשקי היוצאי מתותי או רימוני או שאר כל
הפירות שאלו נקראי מי תותי או מי רימוני או מי פירות' .יש לה ש
לוואי'.
חלב ודבש ה מהות שונה .בהתהוותו של חלב הנקבה אחרי שילדה נחלקו
תנאי :רבי מאיר סובר ד נעכר ונעשה חלב ודורש זאת מהפסוק' :מי ית טהור
מטמא' היינו חלב מד .שחלב הנקבה היה בתחילה ד ,שאסור .והפ לחלב
שמותר .כמו בבהמה שהד שלה היה אסור באכילה וכשהוא נהפ ונעשה חלב
הוא מותר באכילה .ולדעת חכמי ורבי יוסי 'אי החלב בא מ הד' .תהלי יצירת
החלב אינו מהד.
ומובא בתוספות חדשי שג רבי מאיר וג חכמי ורבי יוסי סוברי שהחלב
נוצר מליחות הנמצאות בגו מאות הליחות שמה נוצר הד .שהרי בנוס לד
עימו נולדה הנקבה מתחדש בה כל הזמ ד נוס .וכל המחלוקת היא שלדעת רבי
מאיר בתחילה נוצר מהליחות ד ואותו ד נהפ לחלב ודעת חכמי ורבי יוסי
שהחלב נוצר באופ ישיר מהליחות שבגו.
אי שלא נפרש ,המציאות היא שהחלב הוא יצירה חדשה שנוצרת בתו הגו.
הדבש לעומת זה נוצר בכלל מדברי שכבר נמצאי בבריאה .הדבורי עוברות
מפרח לפרח מלקטות את הצו ומביאות אותו לכוורת .ש נוצרת חלת הדבש .שוב
סוג חדש ואחר של משקה.

מכו דרשו משפט מציע
תכנית לימודי ייחודית
לקבלת רישיו טוע רבני.
התכנית מותאמת ללומד
באופ אישי ובשיטה מיוחדת
המתאימה למבחני בית הדי ,
וכוללת ג אפשרות להכשרה
מעשית.
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צמד המשקי 'חלב ודבש' מוזכר יחד בתורה חמש עשרה פעמי בהבטחה
שהקב"ה מבטיח לע ישראל להביא 'אל אר טובה ורחבה אל אר זבת חלב
ודבש'' .דבש וחלב' מוזכר פע אחת בשיר השירי 'נפת תטפנה שפתותי כלה
דבש וחלב תחת לשונ' .שלמה המל בשיר השירי מתאר לנו את המצב של
'תורת ד' בפי' בתאור 'דבש וחלב תחת לשונ' .שטעמ של דברי התורה שבפי,
ה תמיד מתוקי ונעימי כדבש וכחלב .למדנו כא על החשיבות של 'לדבר
בלימוד' של 'תורת ד' בפי' .הלשו היא כלי הדיבור של האד והיא צריכה
לעסוק בתורה יומ ולילה .המצודות מפרש את הפסוק הזה 'על עסק לימוד חכמת
התורה' וכ ג מפרש ש הספורנו 'כי קרוב אלי הדבר מאד בפי ,ותחת לשונ
 ...ללמוד וללמד'.

צופי'' .דבש' הוא דבש התמרי' .נופת צופי'
מפרש המצודות ה 'חלות הדבש' הנעשות על ידי
הדבורי.

הדיבור בדברי תורה הוא בעצ ה'ללמדה' לאחרי .כשאתה מדבר ע השני
בדברי תורה אתה בעצ לומד תורה יחד איתו .פעמי זה לימוד כזה שאתה לומד
ממנו ופעמי זהו לימוד שאתה מלמד אותו .תחת לשונ ,צריכי להיות מוכני
תמיד ,דברי תורה .כדי שתוכל לאומר וללמד לאחרי .אלו ה ה'דבש וחלב'
שתחת לשונ.

המשנה בסוטה אומרת' :משחרב בית המקדש
בטל השמיר ונופת צופי ופסקו אנשי אמנה
מישראל' .וכשהגמרא ש שואלת 'מאי נופת
צופי' אומר רבי יהושע ב לוי 'זה דבש הבא מ
הצופי' אומר רש"י 'מ ההרי הגבוהי שמש
צופה למרחוק' .וממשיכה הגמ' כדמתרג רב
ששת כמא דנתז דבריאתה ושייט ברומי עלמא
ומייתי דובשא מעישבי טורא' כמו הדבורי
הטסות ומשוטטות ברו העול ומביאות דבש
מעשבי ההרי.
ה'נופת צופי' הזה ,בטל משחרב בית המקדש,
משעה 'שפסקו אנשי אמנה' .כי ג הליקוט
והאיסו של מתיקות התורה צרי זהירות .ללקט
צו אפשר רק מהפרחי שבראשי ההרי.
מגדולי ישראל ,ממעתיקי השמועה .לא כל דבר
מתוק הוא טוב .לא מכל אחד אפשר וצרי לקבל.
משחרב בית המקדש ,משפסקו אנשי אמנה,
כאשר אי על מי לסמו אז ג בטל 'נופת צופי'.
אשרינו מה טוב חלקנו שהותיר לנו הקב"ה א
בדור יתו זה ,גדולי תורה ויראה ,ראשי ישיבות
ומרביצי תורה .אשר בגודל עמל בתורה זוכי
לחדש חידושי תורה ומה יכולי אנחנו לקבל
וללמוד ,ללקט ולאסו 'דבש וחלב ונופת צופי'
שיהיו תחת לשוננו תמיד.

כפי שבארנו החלב והדבש שוני במהות זה מזה .הדבש נוצר על ידי הדבורי
היוצאות ומלקטות את הצו מפרחי השדה ומביאות אותו לכוורת ש יוצרות
הדבורי את חלת הדבש .יצירתו של החלב שונה לגמרי מיצירת הדבש .הפרה
רועה באחו אוכלת עשב לועסת ומעלה גרה ולאחר שכל מה שאכלה מתעכל
במעיה ,מתמלאי עטיניה חלב.
החלב הוא בבחינת דבר חדש בא לכא ,לעומת הדבש שבעצ רק נלקט ונאס
כמות שהוא והתגבש לגוש אחד .כ ה ג דברי התורה שצריכי להיות תמיד
תחת לשונ .ערוכי ומוכני כדי לאומר לאחרי .יהיו בה דברי שלקטת
ושמעת מאחרי ויהיו בה כאלה שחדשת ויצרת בכוחות עצמ .אלו ג אלו תורת
אלוקי המה.
כשדוד המל נעי זמירות ישראל מדבר על 'תורת ד' תמימה משיבת נפש' על
'פקודי ד' ישרי משמחי לב' הוא מתאר את דברי תורה 'ומתוקי מדבש ונופת
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תורת חיים...
בח ָל ב,
חכמי המחקר קבעו :שכוחות המזו שיש ָ
לא נמצא בשו דבר מאכל ומשקה שבעול,
שא יאכל אד לח ,הלא יהא צמא למי ,וג
מי בלבד ודאי שאינו מזי ,לא כ חלב  יש בו
שניה ג מזו וג נוזלי.
והביאו הוכחה חותכת לדבריה מתינוק ב יומו
שהוא יונק חלב ומזה בלבד הוא גדל ,ונותנת לו
כח כאכילה ושתיה ולא חסר לו זולת זה מאומה.
וההסבר לכ הוא ,שבחלב מונחת חיות גופנית
כוללת.
הספה"ק המשילו זאת להתורה הקדושה
שכוללת חיות הרוחניות ונקראת בש לח
ובש מי ,כמו שכתוב )משלי ט ,ה( "לכו לחמו
בלחמי" וכ כתיב )ישעיה נה ,א( "הוי כל צמא
לכו למי".
]ולכ אוכלי אנו בחג השבועות מאכלי חלב,
לרמז על הנ"ל שהתוה"ק מחיה את הנפשות,
וכוללת חיות הרוחניות וכנ"ל) ,ראה אמרי נוע
לחג השבועות([.
וכ"כ הגאו החפ חיי זצ"ל שהתורה הוי מזו
לנפש )בהקדמתו למשנ"ב(" :התורה הקדושה
היא בפשיטות מזו רוחני להנפש כמו הלח
שהוא מזו לגו" יעו"ש.
ובזה יש להבי מה דפירשו הקדמוני
)האוהחה"ק ועוד( בפרשתנו ,שאברה אבינו
בנתינת הלח והמי למלאכי רמז בזה על
התורה הק' ,שיקחו מעט מי היינו מפשטי
התורה ,יעו"ש .שהרי התורה הק' כוללת כל חיות
האד וכנ"ל.
***
ולא זו בלבד שהתורה הוי מזו כוללת לנפש,
אלא הוי בה ג סממני רפואה ,וכמו שאמרו ז"ל
)עירובי נד" (.חש בראשו יעסוק בתורה" ,ועד
כדי כ הוי זו רפואה אמיתית שהקשה
במהרש"א )חידושי אגדה ,שבת סז (.אי מותר
להתרפאות ע"י לימוד התורה ,והרי אמרו ז"ל
)טו (:אסור להתרפאות בדברי תורה.
ומסיק  המהרש"א  דאסור באמת ללמוד
בשביל רפואה והכא מיירי באופ כזה ,שרק יג
עליו שלא תבוא עליו החולי.
כמו"כ הקשה בתורת חיי )שור ,עהש"ס שבועות
טו (:וביאר ,דבאמת אסור לומר פסוקי דר
לחש ,שעושה דברי תורה רפואת הגו ואינו אלא
רפואת הנפש ,משא"כ הא דאמרו "חש בראשו
יעסוק בתורה" מיירי שעוסק בת"ת לש שמי
לקיי מצוות השי"ת ללמוד ,ומתכוו שיועיל לו
זכות הת"ת שיתרפא מחוליו בכהאי גווני שפיר
דמי עכ"ד.
ובספה"ק נוע אלימל )פר' חוקת( כתב לתר:
הנה התורה הוא מרפא לכל ,ולכאורה אסור
להתרפאות בדברי תורה ,אלא העני הוא
שהרשימה הנשארת באד והקדושה שנרשמת בו
על ידי לימוד התורה על ידו יכול האד הזה
להתרפאות ,ולא ע"י הלימוד עצמו יעו"ש.
הג"ר דוד אברה מנדלבוי שליט"א הביא
)בספרו ד על הד ,ש בעירובי( תירו נחמד
מבנו הבה"ח משה מאיר שיחי' ,שי"ל שעצ
המצב שהאד לומד כראוי גור לו לשכוח
מהמצב של "חש בראשו".
וההסבר בזה הוא פשוט ,למשל כשישאלו לאד
הא מרגיש אתה את נעלי שעל רגלי ,אז
כשיתמקד בה ירגיש! אבל אגב אורחא לא
יזכור מה כלל .וכ בשאר הדברי ,כמו"כ
בכאב ראש כשיתמקד בה יחוש בה ביותר אבל
כשיתמקד בתורה הק' ישכח לגמרי מכאבו
ומכאובו.
ובמילא אי עני זה שיי לרפואה כלל אלא מצב
מעשי ,שע"י הלימוד יעל עני כאבו ממחשבתו
עכ"ד.
ויש להעיר על דבריו ,דא"כ מדוע דווקא בתורה
הק' אמרינ כ ,והלא כל דבר מרתק שיקרא או
ילמד ,יעלמו מחושיו בדר זו ,ועל כרח שכ
סגולת התורה מרפאת את האד.
ואולי משו שבתורה הק' יכולי להתעמק
ולהתרכז בה יותר משאר חכמות ,ויל"ע בזה.

פוטו
סטודיו
לעילוי נשמת

רבי יצחק בן ר' אליהו ואסתר זר

החלב בהלכה
)ויקח חמאה וחלב .שטמ"ק בכורות ו' ב'(
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חלב בהמה טמאה
ובדין יוצא מטמא
בגמ' בבכורות ו' ב' מייתי מקרא דגמל לאסור חלב בהמה טמאה ,ובגמ' ש
מקשינ דמשמע דאי לאו האי קרא הו"א חלב בהמה טמאה שרי ,מאי שנא מהא דתניא
הטמאי לאסור ציר ורוטב וכו' .ולכאו' יל"ע בדברי הגמ' אמאי לא מקשי בפשיטות
דחלב בהמה טמאה תיפו"ל מדי היוצא מ הטמא טמא ,וכמש"כ הרמב" ריש פ"ג
ממאכלות אסורות .וביאור דברי הגמ' תלוי במקור הדי דיוצא מטמא טמא ,וכמשי"ת.
והנה מקוד יל"ב דעת הרמב" בכלל זה דיוצא מ הטמא ,דז"ל הרמב" ש ,כל
מאכל היוצא ממי ממיני האסורי שלוקי על אכילת הרי אותו מאכל אסור באכילה
מה"ת ,כגו חלב בהמה וחיה הטמאה וכו' ,שנאמר ואת בת היענה זו ביצתה וה"ה לכל
אסור כיענה ולכל הדברי הדומי לביצה .ומקור האי דרשא הוא בחולי ס"ד והרמב"
כולל חלב עמה .ומבואר מדברי הרמב" דבעינ לזה קרא ,אבל לא היינו אוסרי
מסברא בלבד יוצא מ הטמא ,והיינו כמש"כ הרמב" ש ה"ו דהו"א דכיו דכתיב
מבשר לא תאכלו הו"א דוקא בשר אבל הנ לא .וג לפי המסק' דאסור יוצא מ
הטמא הו"ל רק כחצי שיעור כמש"כ הרמב" ובמ"מ ש ,ומבואר שאינו איסור עצמי,
ואי לאו קרא דובת היענה לא היה נאסר כלל ולכ איצטרי קרא.
והנה לגבי טהור היוצא מ הטמא כגו פרה ב חמור ,ס"ל לרמב" דלוקי עליה
כיו דאיכא קרא מפורש דאת זה לא תאכלו ממעלי הגרה ,והוא יתור גמור ולא ריבוי
בעלמא .וההבדל בי פרה ב חמור לחלב בהמה טמאה ,דבפרה ב חמור הוא בשר
ממש ,וגדול הבהמה לא רק יוצא מבהמה ,וע"כ דייק הרמב" בפ"א ממאכ"א ה"ה
דבהמה טמאה שילדה בהמה טהורה הר"ז אסור באכילה שהגדל מ הטמאה טמא,
והנה הזכיר איסור והזכיר טומאה .אבל בפ"ג לגבי שארי יוצא מ הטמא כחלב וכדו',
כתב הרמב" רק איסור אכילה ולא טומאה ,וכ ש כתב היוצא מ הטומאה ואילו
בפ"א כתב הגדל מ הטומאה .והיינו דטהור ב טמא הוי עצ גידוליו ובשרו ממש ולכ
לוקי ג"כ) ,וכ"כ בפמ"ג סי' פ"א לדינא דלוקי ע"ז( ,משא"כ יוצא מ הטמא אי"ז
איסור עצמי אלא כעי חצי שיעור ואי לוקי עליו.
אמנ דעת התוס' חולי ס"ד ע"א נראה דהאי כללא דכל היוצא מטמא טמא ידעינ
מסברא בלי שו קרא ,דהרי הק' התוס' ש דלמ"ל קרא דאת בת היענה לאסור ביצה
טמאה ,תיפו"ל מכלל דיוצא מטמא טמא )וכ הועתק בשטמ"ק בבכורות ש( ,כמו
דאסרינ מי רגלי של חמור מהאי טעמא .ומבואר מדברי התוס' דג לולא קרא דבת
היענה היה פשיטא ל דטמא .ואי לומר דמקרא דאת זה לא תאכלו ממעלי הגרה וכו'
ידעינ לה ,דהא מהאי קרא ילי פרה ב חמור ,וודאי אי ללמוד מש ביצה ומי רגלי
דחמור וכיו"ב ,דשאני פרה ב חמור דבהמה גמורה היא ,ובהמה עצמה היא לפי האמת
דאזלינ בתר הא ,והא דאיצטרי קרא היינו רק כי היכי דלא נימא זיל בתר דידיה
כמבואר בגמ' ,אבל לפי האמת פרה ב חמור הוא יוצא מטמא ועדי ממנו) ,דהרי
אפילו ביצה נקראת יוצא מטמא לדברי התוס'( ,ובע"כ א"א למיל ליוצא מ הטמא
מה קרא .ומוכח מהתוס' דמסברא אסור יוצא מ הטמא.
והא דלא מקשה הגמ' בבכורות לאסור חלב מחמת יוצא מטמא לדברי התוס' ,היינו
משו דאי לאו קרא דהטמאי לאסור ציר ורוטב ,הו"א דשתיה אינה כאכילה בעני זה,
וג אינו גו הבהמה ,משא"כ ביצה טמאה )דאסורה מסברא דיוצא מ הטמא לדעת
התוס' וכנ"ל( ,דנעשה מתחילה ע"י בשר עצמו וג הוא אכילה ולא שתיה ,ולכ
איצטרי קרא דגמל לאסור חלב .ולדעת הרמב" נכנס בכללא דיוצא מטמא דילפינ
מבת היענה ,או י"ל דהגמ' בבכורות עדיי לא עמדה על דרשא דבת היענה] ,וכ"כ
בחת"ס יו"ד סי' ע' ד"ה אעפ"י שאולי לא כו"ע אית לה להאי דרשא[ ,ולהכי לא מקשי
מיניה .וכ לתוס' דלא אסרינ חלב גמל מטע יוצא מטמא ג"כ וכנ"ל דמי נימא שתיה
כאכילה בעני זה ,ע"כ אנו אוסרי חלב מטע הטמאי לאסור ציר ורוטב.
ולהחוות דעת יו"ד סי' פ"א יש דעת שלישית בזה ,דדי היוצא מטמא טמא ילפינ
מהטמאי לאסור ציר ורוטב ,וע"כ מקשה הגמ' בבכורות על חלב טמא דתיפו"ל
מקרא דהטמאי ,והיינו כיו דהוא השורש ג ליוצא מטמא טמא .וחידש עוד החו"ד
דדוקא בציר וחלב וכיו"ב כמי רגלי חמור שיי האיסור דיוצא מטמא ,לאפוקי פרה ב
חמור וביצה טמאה דבה לא שיי האיסור יוצא מטמא ,כיו דה גידול בפני עצמו
ובריה חדשה ,ודוקא בדבר המתמצה מגופו אסור ,וע"כ איצטרי קרא מיוחד דאת זה
לא תאכלו וכ בת היענה לאסור פרה ב חמור וביצה טמאה ,יעויש"ה .והנה חולק
החו"ד על הרמב" ותוס' וכל הראשוני ,ועי' במ"מ פ"ג ה"ו .וג סברת הגאו תמוה
בזה כאשר כבר העיר עליו הגאו אמרי בינה חיו"ד סי' י"א ,וסוגית הש"ס בבכורות ו'
ע"א למה לי למיתני וכו' ,סימנא בעלמא דלא תחלי ,משמע להדיא דלא כהחו"ד.
)שבט הלוי ח"ו סי' ק"ג(

עורך הרב הלל מן
רבי יצחק יעקב וויס גאב"ד ירושלי
]תשמ"ט[ ממכתב

חליבה בגוי אם אוסרת החלב
...במה שהארי להעמיד הדת על תלה ,לברר
האיסור של חלב שחלבו עכו" ואי ישראל
רואהו ג בזה"ז ,ימחול לעיי בספרי הנ"ל )סי'
קל"ח( שכתבתי לבאר האיסור ג בבהמות
ישראל שחלבו עכו" ואי ישראל רואהו.
וכעת מצאתי שכ ס"ל להלכה ,ג בת'
מהרשד" )סוס"י נ"א( ,וכדאי להעתיק קצת
מדבריו שכתב )ש בסי' נ"ב( ,וז"ל ,וזאת ועוד
אחרת כי מי הוא אשר עיני לו ואינו רואה כי
בעונות עני זה מגבינה רפוי בזמ הזה ,ובחלב
שחלבו עכו" ואי ישראל רואהו מזלזלי בקצת
מבני עמנו ,ועתה המהפ בזכות אותו הרשע נות
יד לפושעי כי אחר שיצא הקול בעיר מעדי ג'
העידו עליו שרוב החלב שלו הי' מחלב שחלבו
עכו" ואי ישראל רואהו ,ושהי' קונה גבינה
מגוי ומערבה בתו הגבינה העשוי' על ידי
הישראל ,ויראה שמתירי גבינת ,מי הוא שלא
יל ויקנה בפירוש גבינת גוי.
ואפילו שלא הי' הדי לאסור ראוי לאסור ,וכהא
דאמרינ בגמרא )פ' כל הבשר( רב בקעה מצא
וגדר בה גדר ,ופי' רש"י ז"ל שראה שהיו מזלזלי
בבב"ח והחמיר עליה ואסר כחל ,וא על גב
דהת הוי משו זלזול דבר של איסור דאו',
והכא הוא איסור דרבנ ,כבר מצינו שעשו חיזוק
חכמז"ל לדבריה משל תורה ,ואמרינ )ריש פרק
משילי( שבת דחמיר ולא אתי לזלזולי בי' אבל
יו טוב דקיל ואתי לזלזולי בי' כלל וכלל לא הרי
שדבר הקל והכותל הרעוע צרי להעמיד ולחזק
וכו' עיי ש ,וש מיירי בהדיא א בידוע שאי
טמא בעדרו כמבואר באמצע התשובה ש ,הרי
עד כמה יש ליראי ד' ולחושבי שמו אשר עסק
לפקח על עדת ישראל ,להרי מכשול מקרב
הקהל )עי' לשונו ש בהתחלת התשו'( ,לגדור גדר
ולאסור א דבר שלא הי' מ הדי ,כדי שלא
ימשכו אחרי אות שמזלזלי באיסור של חלב
שחלבו עכו".
וע"כ בודאי מחויבי לעשות הכל להציל רבי
ממכשול ,ובעזה"י שפה עלה בידנו קצת תיקו
בזה.

ראה זה חדש
ספר נוסף מתורתו של

הרה"ג רבי
ירחמיאל קראם שליט"א
חבר מערכת העלון

'ותלמודו בידו'

בימי שבה מציבי גדולי ישראל באופ
הנחר את השקפת התורה אודות מניעת
התערבות גורמי זרי בתכני של חינו
ילדינו ,מתקשרי הדברי היטב ע
ההוראה ברורה של 'כל אשר תאמר אלי
שרה שמע בקולה'.
אי פשרות בחינו הילדי  ,אי אפשרות
ליצירת סדקי בחומות הבצורות של הדבר
המהותי ביותר.
סביבה לא בריאה ,מביאה את הסכמת
וציווי הקב"ה לדברי שרה ,לצעדי שעל פניו
נראי קיצוניי ביותר ,גירוש הא וילדה –
ב אברה אבינו .ניתוק כואב של חלק
מהמשפחה ,למע טהרת חינוכו של יצחק.
ובנדו דיד ,הדברי חמורי שבעתיי  ,כי
מת דריסת הרגל – לאמירה כלשהי בענייני
שברוח ,הוא הדבר הבלתי אפשרי
מבחינתינו .כל אמירה או הדרכה או קביעה,
לא תתקבל אלא מפיה של מוסרי התורה
שבכל דור ,שושלת הזהב כנתינתה מסיני.
וכפי שאמר בכינוס מרנ ורבנ גדולי התורה
– בבית מר ראש הישיבה שליט"א ,הרה"צ
מויז'ני שליט"א בש כ"ק מר ה'אמרי
חיי ' ,כי ג אילו יאמרו לנו רק באילו
שעות ללמוד את ה'עיו' ובאלו את
ה'בקיאות' או להחלי את בבא מציעא
בבבא קמא בשעות הלימוד ,הרי שאי לנו
להישמע לה כלל ,כי עצ דריסת הרגל
בבית המדרש ,היא המכשול הגדול והרס
החינו הטהור.
ואל לנו להצטדק בשו טצדקי אודות
יכולתינו לדעת את הדברי שה מבקשי
שנדע – ג בלי לימודיה  ,כי לא עניי
הידיעה עומד על סדר היו  ,לא נתנהל מול
בהצטדקויות כלשה  ,המביאי באופ
טבעי את לגטימיות הדיו כביכול .כי יש
דברי שאי לנו מנדט לדו עליה ואי
בכוונתנו לעשות זאת.
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ברכות מאליפות
נשגר קדם מיודעינו הנעלה
צנתרא דדהבא חו"ב

הרה"ג רבי
אלחנן פרץ שליט"א
חבר מערכת העלון

לרגל הופעת ספרו המקיף

חוקי הכסף
כל הלכות הממון – גזל ,צדקה ורבית
יתן ד' ויפוצו עוד מעיינותיו חוצה

על סדר ההפטרות
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ואצל המחבר בטלפון 052-7628713

לעילוי נשמת
מרת שפרה בת ר' ישראל אפרים פישל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הרב מאיר שולביץ
הרה"ג אליקום דבורקס

‡·ÏÁ ¯ÂÒÈ
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לאחרונה התעורר שוב הנידו של חלב
עכו" – נידו שעורר בעבר פולמוס הלכתי
חוצה יבשות .הא חלב עכו" גור
לטמטו הלב ,הא הוא עלול להשפיע על
התינוק ששותה אותו לצאת לתרבות רעה?
הא כיו בעיד התעשיה המודרנית קיי
החשש שמא הגוי ערבב חלב של בהמה
טמאה ,ואולי א א טע הגזירה בטל
הגזרה עצמה לא בטלה? הא רק חלב
עכו" נאסר או ג אבקת חלב של עכו"
אסור? על כל זאת במאמר הבא.

¯ÂÒÈ‡‰ ÌÚË

נפסק בשו"ע יור"ד סימ קט"ו שחכמינו ז"ל
אסרו לשתות חלב שחלבו גוי משו חשש
שמא הגוי עירב בתוכו חלב טמא ,אול א
הישראל רואה את חליבת הגוי ואז אי חשש
של ערבוב חלב טמא מותר לכתחילה לשתות
חלב זה .וכ פסק הרמב" פרק ג' מהלכות
מאכלות אסורות הלכה ט"ו .המקור לזה הוא
מדברי הגמ' עבודה זרה ד ל"ה ע"ב ,ומצינו
על כ מחלוקת אמוראי ,יש מ האמוראי
שאמרו שהוא משו חשש חלב בהמה
טמאה ,דהיינו שלא חוששי שמא הגוי
החליפו בחלב טמא שהרי אי מראיה דומה
שחלב הטהור לב והטמא ירוק ,אלא
שחששו שמא עירב בו חלב טמא כדי
להרבות שיעורו ואז לא ניכר שערבב חלב
טמא .ויש מ האמוראי שפירשו הטע
משו איסור גילוי שמשקה שנתגלה אסור
לשתותו שמא שתה ממנו נחש והטיל בו
ארס ואי הגוי נזהרי בזה .אול הרי"
והרא"ש במסכת עבודה זרה ש והרמב"
הנ"ל הזכירו רק טע של עירבוב חלב טמא
ולא עני של גילוי.
דנו גדולי הפוסקי א יודעי בבירור
שבעיר שדר הגוי אי בהמות טמאות שאפשר
לחלוב מה חלב טמא בשו"ת חוט המשולש
בתשב" ח"ד סימ ל"ד והרשב"ש בסימ
תקנ"ד והרדב"ז חלק ד' סימ אל קמ"ז
והפרי חדש פסקו זאת להלכה שלא אוסרי
את החלב הזה כיו שאי לחוש לחלב טמא
דכיו שבטל הטע בטל האיסור ,אול רבי
מהפוסקי חולקי על זה וסוברי שאי
להתיר באופ כזה וכפי שמובא בחכמת אד
כלל ס"ז שכל גדולי הראשוני והאחרוני
אי אחד שיזכיר היתר זה ואסור לשנות היות
ויש תקנה וגזירת חכמי לאסור כל חלב
שחלבו עכו" ואי ישראל רואהו ,וכתב
בשו"ת חת סופר חיור"ד סימ ק"ז שכבר
קבלו רבותינו כדעת האוסרי ולבני אשכנז
אסור מ התורה מדי נדר.
כתוב בספר פלא יוע זצ"ל )באות דברי
חכמי( וז"ל "ידוע שחמורי דברי חכמי
מד"ת שכל העובר עד"ח חייב מיתה ,וה
בעו רבי מע"ה מקילי ועוברי עד"ח
בהיות חכמי בעיניה כגו "חלב שחלבו
עכו" ואי ישראל רואהו" ,שאסור משו
חשש חלב טמא ,והמתפרצי אומרי מידי
הוא טעמא אלא משו חלב טמא אנ סהדי
דליכא חלב טמא ,ולו חכמו ישכילו שכל ד"ח
חיי וקיימי אי לה ביטול עולמית ולא
נתנו תורת כל אחד בידו ,ובכמה דוכתי אמרו
לא פלוג רבנ והעובר על דבריה א שלפי
האמת יהי' החלב מבהמה טהורה יש אומרי
דהוא כאוכל "נבלות וטרפות" ואי לנו אלא
דברי חכמי שמלבד הטע לפי הפשט יש
בה כמה צפוני סודות ,ותומת ישרי תנח
שלא לסור מדבריה ימי ושמאל באיסורי
ותקנות וגזרות ועצות טובות המפוזרות
בתלמוד ,כי רוח ה' דבר ב ושומע לה
ישכו בטח ושקט ושאנ מפחד רעה ,וימצא
ח ושכל טוב בעיני א' ואד" עכ"ל.
בערו השלח סימ קט"ו סעי ה' כתב וז"ל
"והנה נתברר דלפי דעת כל רבותינו אפילו
במקומות שלא שכיח כלל דבר טמא באופ

הרה"ג אלחנן פרץ

חלב של מחלל שבת ופורק עול
…ונראה פשוט דכל הני שאסרו חז"ל משו חתנות ]א.ה .כגו
שמ לדעת שמואל או סת יינות לדעת הר"[ ,א שאצל ישראל
מומר לע"ז )או מחלל שבת בפרהסיא( לא שיי איסור חתנות,
מכל מקו ג הוא בכלל איסור זה ,שיסוד מטרת האיסור הוא
להרחיקו ולהבדילו ודינו כגוי גמור .א בשאר הדברי שאסרו
בגוי כגו חלב עכו" או גבינת עכו" ,דהאיסור הוא רק משו
גיעולי מאכלות אסורות שמא עירב בו חלב טמא ,בזה לא מצינו
שישראל מומר בכלל זה .הא ודאי דינו כחשוד ובודאי חיישינ
שמא עירב חלב טמא ,א במקו דלא שכיחי בהמות טמאי ,דכל
האיסור אצל גוי הוא בכלל דבר שנאסר במני ,הרי א ישראל
מומר אינו בכלל הגזירה ההיא ,יש לדו על חלב ישראל מומר בפני
עצמו א יש מקו לחוש לזה או לא...
אמנ א הרפת שיי ליהודי מחללי שבת ופורקי עול ,א שלפי
האמור אי לנו שעליה חל גזירת חז"ל שאסרו חלב שחלבו
עכו" ,וא אי חשש של בהמות טמאי אי איסור בחלב שלה.
א א ברור הדבר שמפע לפע גויי העובדי אצל חולבי
את הפרות שעל יד חוזר וניעור הגזירה של חלב עכו" ,א
שהבהמות שייכי ליהודי הנ"ל.
ועיי דרכי תשובה סימ קט"ו ס"ק ט"ז מ"ש מהמח"א שהרמ"א
הקיל בדיעבד א לא נחלב מתחילה רק במקצת ואח"כ בא
הישראל וחלב את הנשאר בפני ישראל ,משו דס"ל דכל החומרא
שצרי להיות ישראל רואה בתחילת החליבה הוא רק בבהמות
גויי ודיר של גויי,אבל בבהמות ישראל ודיר של ישראל רק
שהעכו" חולב א על פי שביתו של עכו" מפסיק ,מכל מקו
סמכינ על המקילי ג בראה מקצת החליבה עכ"ד.
וכ"ש באלה הקיבוצי שלא שיי כלל לומר שהיהודי שומרי
על הגויי שלא יערבו חלב טמא.
)קוב תשובות ח"ג סי' קט"ו ,עיי"ש בהרחבה(

שאי חשש לתערובת חלב טמא מ"מ אסור ,ודלא כאחד מגדולי
האחרוני שהארי להקל לשתות חלב שלה במקו שאי ש דבר
טמא ,והיות שנפסק לאיסור בשו"ע וכל גדולי האחרוני ÊÈÚ‰Ï ÏÎÂÈ ÈÓ
 .‰ÊÓ ˜Á¯È Â˘Ù ¯ÓÂ˘Â Â˘Ù ˙Â‡˙ ‡ÏÓÏÂ ÂÈÙובסעי ו' הוסי "וליתר
שאת אברר ל אי שכל דברי רבותינו הקדושי ה כגחלי אש ,ובאמת
ÌÈÓÚË ‰·¯‰ „ÂÚ ˘È ‰Ï‚‰ ÌÓÚË „·Ï ÌÈÓÎÁ ˙¯ÈÊ‚ ÏÎ˘ ÈÏ·Â˜Ó ÍÎ
 Ì˙Â‡ ÂÏÈ‚ ‡Ï˘ ÌÈÒÂÓÎוהשומע ישא ברכה מאת ה' וישול גמולו בזה
ובבא" .וכדבריו כת הגר"א במעשה רב הארו סימ צ"ז לגבי איסור גילוי
א שאי נחשי מצויי בינינו או א שיש אי הארס שלה ממית מ"מ
אסור לאכול דבר מגולה "דכל מה שאסרו חז"ל או תיקנו איזה תקנה
מפני איזה טע א שבטל הטע הגלוי לנו ,תקנת ואיסור במקומ
עומדת ,כי ה לא גילו אלא אחד מכמה וכמה טעמי הכמוסי עמה,
על כ אסור לעבור על דברי חכמי א שבטל הטע הגלוי לנו ולכ
מאכל מגולה אסור א שאי נחשי מצויי בינינו".

‰Ï˘ÓÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ· ÈÂ‚ ·ÏÁ

נפסק ברמ"א יור"ד קט"ו ס"א ישראל שרואה חליבת הגוי צרי לכתחילה
להיות נוכח ש קוד תחילת החליבה כדי שיוכל לראות בכלי שחולבי
בו שאי בו דבר טמא ואפילו א אי לו דבר טמא בעדרו .כתב בשו"ת
אגרות משה יור"ד חלק א' סימ מ"ז במקומות שהמחלבות עומדות תחת
פיקוח השלטו שלא לערב חלב מבהמה טמאה ומי שיתפס שעירב יענש
יש להתיר החלב שלה אפילו א אי ישראל עומד בשעת חליבה היות
וידיעה ברורה היא כראיה ממש ,ולכ בחלב שאסרו חז"ל רק באופ
שהגוי חלב ואי הישראל רואהו ,אבל באופ שהישראל יודעי ידיעה
ברורה יש להתיר דנחשב כמו ראיה ,אול עכ"ז מסיי דזהו מעיקר הדי
אבל מכל מקו ראוי לבעל נפש להחמיר .וכ כתב בחזו איש חלק יור"ד
סימ מ"א ס"ק ד' וז"ל "ואמנ בשיש פיקוח הממשלה על החלב שלא
יערבו חלב טמא וה צפויי לעונש על הזיו יש לומר דהוא כמו שיושב
בצד העדר וכשהוא עומד הוא רואה" ,אול בשו"ת חלקת יעקב חלק ב'
סימ ל"ז כתב לחלוק שג באופ כזה אסור ומסיי "וחס ושלו להתיר
ולזלזל באיסור דרבנ להתגעל באיסור" ,וכ"כ בשו"ת באר משה חלק ד'
סימ נ"ב שו"ת משנה הלכות ח"ד סימ ק"ג ,בשו"ת קני תורה חלק א'
סימ ל"ח כתב מה שהחזו"א התיר כשיש פיקוח ממשלתי זהו דווקא בימי
המצור אחרי המלחמה שלא אכלו בשר ודגי ולכ הקילו לחלשי שלא
יבואו לידי סכנה ומציי שכ הסכי עמו מר הגר"י קניבסקי זצוק"ל.
הגר"מ שטרנבו שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימ תמ"א
מביא ששמע מהגר"י ועל זצ"ל שד בהלכה זו לפני מר החזו"א זצ"ל
והורה לו דכל ההיתר הוא רק לילדי קטני או ליולדת הנמצאת תו
שלושי ללידתה אבל בשאר אד אי שו היתר) .עי' שו"ת ישכיל עבדי
ח"ה סימ ט'(.

·Ï‡¯˘È ·ÏÁ ˙ÈÈ˜ ¯Â·Ú ÔÂÓÓ ÊÂ·Ê

הרדב"ז בתשובתיו חלק ד' סימ קמ"ה כתב שחלב עכו" דינו בשאר
איסורי דרבנ וכיוב"ז ˘·ÏÁ ‡ˆÓÈ˘ „Ú ÂÂÓÓ ÏÎ Ê·Ê·ÏÂ ˙˙Ï ·ÈÈÁ
המשך בעמוד הבא

כבשים
êåîñì øùôà éë ,à"èéìù âøáðééù ô"çøâä ø"åî úòã
.íééîù éàøé éãé ìò úéùòðù ,úéòãî úéòåö÷î ä÷éãá ìò
äéàøå .äéúåàöåúá úåéåòè ïéà íéçîåî úòã éôì íà
íéùáë èçùù éî ïééðòì ,à"÷ 'éñ ã"åéá äëìääî øáãì
,íéùàøä úà åãéøôä øáëå ãçàä ùàøá íéî àöîå
ìòå ,ùáëì ùàø úååùäì úåñðì øùôà éë äëìäá øàåáîù
åúòãì éë øîà ïë åîë .óøèä ùáëä úà úåäæì äæ éãé
(DNA) íãàä éàú ú÷éãá ìò àøîåçì êåîñì øùôà
.åäî íéðäë ìù ñåçéé ÷åãáì

חלב עכו"ם

íé÷ãåáù úåðéãîî òéâîä ,í"åëò áìç éë åúòã êë íåùî
øùôà .úéòåö÷î ä÷éãáá ,äøô áìç àåä áìçäù úåàøì
.äæ ìò íé÷ìåç íéáøå ,åúééúù úà øéúäì äæ ìò êåîñì
)ìò êåîñì àìù åáúë íéðåøçàä úåáåùúá éë òãå
úúì áà áééçì éãë ,úåäáà ú÷éãá êøåöì úåéèðâ úå÷éãá
.(åðáì úåðåæî

מזון מלכות
,úåøåëáá á"òøä áúëå .øúåî íéøåáã ùáã éë òåãé
âåñ ùéå .ïôåâî åúåà úåöîî íéøåáãä ïéàù íåùî íòèäù
äøåáã åðééäå ïäìù úåëàìîäî àåäå ùøô àåäù ùáã
éúìàùå .äôåâî äöîúîä ùáã äðîî àöåé äëìî àéäù
éããöå ,åìëåàì øúåî íà à"èéìù âøáðééù ô"çøâä ø"åîì
äîåãå ,ïôåâî éåöéî äæù íåùî øåñàì ùéù äæá ÷ôñä
äúééä åúòãå .åîòèá ãåàî òåøâ øáãä ìáà ,äàîè áìçì
'éñ ã"åéá øàåáî äðä .äæá åúçéù ùøôàå .äæ ïåæî øéúäì
øçàå åîàî ãìåä ÷ðé íà ìáà øåñà ìîâ áìçù óà à"ô
àìù óà ,ùøôì êôäðù ïååéë åðèáî áìçä úà åàéöåä êë
åîë äøåàëìå .é"áä úòãì äéúùá øúåî ,êë ìë ì÷ì÷úð
.áùçú äæ ùøô ïéòë úåëìîä ìù úøöåú ïë

לא ראוי למאכל

äàéáäå ç"øôä úòã úîñøåôî éë äæá óéñåäì ùé ãåò
,íãà úìéëàì éåàø àìù øáã éë ,â"÷ 'éñ ã"åéá â"îôä
äæ ïéòë äàøå ,äìéëàá øúåî øåîâ øåñéà àåäù óà
.æ"ñ 'éñ ã"åé à"åæçá äæá äàø ãåòå ,á"îú 'éñ ì"äáá
øî àåäù íåùî ,úåëàìî ïåæî øéúäì úôñåð äáéñ åæå
äîìù úçðî ú"åùáå) .íãà úìéëàì éåàø àìå ãåàî
äîá úàæ úîâåãá øîåà òéáé ú"åùá äàøå úàæá øéîçä
.(ïéèì'âä øúéäá áúëù

אחשביה

øëæåî àåäå ,äéáùçà ïéã ùé éë úåîñøôåîä ïî äðä
êéà àìôúäì ùé .á"îú 'éñá á"ðùîáå ,íéçñôá ù"àøá
.åìëåàù äæá åúåà áéùçî àìäå úåëìî ïåæî øéúäì øùôà
âøáðééù ô"çøâä ø"åîì äéì àøéáñ éë áùééì äàøðå
÷ø àìà íéøåñéà øàùá äéáùçà ïéã ïéà éë à"èéìù
ã"ô ñ"åñá é"áä ïøî øéúäù äîî øáãì øëæå õîçá
äæì äéàø ãåò .íù íäøáà ãéá äàøå ,óåøù õøù ìåëàì
ãøéù øåîç úìéëà øúéä éáâì ïéøãäðñá àøîâäî
éë äæá àøáñäå .æ"ñ 'éñ ã"åé à"åæçá äàøå .íééîùäî
úàîâåã äéäéù ïðéòá ,àîèäî àöåéä øáã øåñàì éãë
ìáà .åðéðôì øçà øáã ïë àì íàù ,éåàøå áåùç ,àîèä
åîöò ãöî øåñà åúåéä ììâá äéáùçà ïéã åá øîàð õîç
.àîèäî àöåé åúåéä ììâá àìå

בהמה טרפה

íéøòùá òãåð øáëå ,ì"åç úèéçùá úçôñîä äúùô äðä
,äðèá úà ì÷äì éãë äîäáä ñøë úà íéá÷åð íééåâä øùà
úçìùð íéáø àì íéîé øçàå ,äìëàù ïåæîä ìù õçìî
äôéøè ñøëä úáå÷ð éë òåãé éøäå ,äèéçùì úàæë äîäá
íéðùáå .(äôøè áìç ïéãî äéòáá åæ äîäá áìç óàå) .àéä
÷äðäå .ì"öæ õøô óñåé 'ø ö"äâä éáñ äæá øáéã úåéðåîã
÷àì íéøùëääî ÷ìçá éë éì øøáúäå ,äæá ì÷äì äù
ìôèì íéðîåéî íìåë àì íé÷ãåáä óàå ,ììë úàæ íé÷ãåá
ìò íéù÷î ùé ,äæá ì÷äì à÷éôñ ÷ôñ ùé éë óàå .úàæá
äëìää éôë ïéãä ïî øúåî äæ øùá äðäå .åæ à÷éôñ ÷ôñ
äëéúçì åúåà áéùçð àì íà ,ùéøô äáåøî ùéøôã ìë éë
úééúù ìáà ,øùáì òâåðù äîá äæ ìë .ãáëúäì äéåàøä
úøúåîù äàøð ,çéâùî ìàøùé íà ,åìàä úåîå÷îá áìç
ïéã åá êééù àìå ìåèéá ìç áìçáù íåùî ,åæ äééúù
.ò"öå ãáëúäì äéåàøä äëéúç

‡ .‰ÏÈÎ‡· ·ÏÁ ¯˙È‰[.חלב בהמה או חיה טהורה מותר
באכילה .ראה בכורות ו ב; טוש"ע יו"ד פא ה וחידוש הוא שמותר,
שלדעת ר' מאיר הסובר ד נעכר ונעשה חלב ,הרי מקוד
היה ד והאוכלו בכרת ,ועכשיו הותר ,ואפילו לדעת
הסוברי שאי החלב בא מ הד ,הרי הוא בא מ החי ,וא
על פי כ אינו נאסר משו אבר-מ-החי .וכתבו אחרוני )פליתי

סי' פא ס"ק ז ושו"ת חת"ס יו"ד סי' ע( שאי הכוונה שהחידוש הוא שהחלב
אינו אסור משו אבר מ החי או בשר-מ-החי ,שהרי החלב אינו לא אבר ולא
בשר ,אלא שהיה אסור משו יוצא מדבר האסור .ובשו"ת נוב"י תנינא יו"ד
סי' לו כתב שלולא החידוש היה החלב אסור משו אינה זבוחה ,שלא מצינו
דבר הבא מ החי ויהיה מותר בלא זביחה .היתר החלב באכילה לא
מצינו בתורה בפירוש ,ואי ראיה ממה שאסרה תורה בשר-בחלב,
שחלב לחוד מותר ,שאפשר שאסור באכילה ומותר בהנאה או בבישול ,ובאה
תורה לאסור בשר בחלב א בהנאה ובבישול ,וכ מזה שאסרה תורה חלב
פסולי-המוקדשי ,אי ראיה שחלב חולי מותר ,שאפשר שאסור באכילה
ומותר בהנאה ובאה תורה לאסור חלב פסולי המוקדשי א בהנאה ,וכ אי
ראיה מהכתוב :במשלי.ודי חלב עזי ללחמ שמותר באכילה ,שיש לפרש
הכוונה לסחורה ,אבל למדוהו בגמ' בכורות }ש{ מהכתוב
בשמואל }א יז יח{ :ואת עשרת חריצי החלב תביא לשר

האל ,היינו לצור אכילתו ,שהרי אי דרכה של מלחמה
לסחורה ,או מהכתוב :אר זבת חלב ודבש ,שא לא היה
מותר ,לא היה הכתוב משתבח בו ,ואמנ ראה בפליתי ש שמכא

לבד אי ללמוד שיש לפרש לסחורה ,ועי' הל' בכורות להרמב" שמביא הדרש
מפסוק זה בלבד ,וכ הרא"ש ש הביא דרש זה וממ"ש לכו שברו כו' ,עי"ש
במעדני יו טוב .או מהכתוב} .ישעיה נה א{ :לכו שברו ואכלו וגו'
יי וחלב .וכתבו בשטמ"ק בכורות ש בש תוס' חיצוניות .שאי

ללמוד היתר החלב מפרשתינו אצל אברה ,שנאמר בו:
ויקח חמאה וחלב וגו' וית לפניה ,ובודאי לא האכיל
איסור ,שהרי קיי כל התורה עד שלא ניתנה ,לפי שהיה
סבור שה בני נח ,ולא נצטוו על כ ,שלדעת שאמרו
שהחידוש הוא שאי החלב אסור משו ד ,הרי אי ב נח
מוזהר על ד מ החי .ראה ברי"ט אלגזי ש וכתב ש שבאמת
להסוברי שהחידוש הוא משו בא מ החי יש באמת ראיה מאברה ,שהרי
ב"נ הוזהר ע"ז אלא שהגמ' הביאה ראיה להיתר לשני הטעמי של החידוש.

· .·ÏÁ· ¯˘· [.יש בו שלושה איסורי  .ÏÂ˘È·‰אסור
לבשר בשר בחלב ,שנאמר :לא תבשל גדי בחלב אמו ,ומבואר

במשנה חולי קג ב; רמב" מאכלות אסורות פ"ט ה"א ; ו"בחלב" פירושו
בחלב )בקמ( ,ולא בחלב )בצירי( ,א מפני שכ הוא הקרי של המלה :בחלב.
וכמבואר בסנהדרי ד ב ,או לפי שכתוב :לא תבשל ,דר בישול אסרה תורה,
ובחלב )בקמ( ,שהוא צלול כמי ,יש בישול ,אבל בחלב )בצירי( אינו בישול
אלא טיגו רש י .,והמבשל יחד עובר בלא תעשה ולוקה .בגמ'
חולי קח ע"ב  .יש מי שכתב בטע שאסרה תורה לבשל בשר
בחלב שהוא כדי שלא יבוא לאכל כשנתבשלו יחד .ראה כס
משנה טומאת מת פ"א ה"ב .ועי' אבות דר' נת פ"ב על סייגי מ התורה- .
 .‰‡‰‰Â ‰ÏÈÎ‡‰בשר בחלב אסור באכילה ובהנאה ,משנה
חולי קיג א ונפסק ברמב" מאכ"א פ"ט ה"א; טוש"ע פז א והרבה לימודי
נאמרו על כ :ובמכילתא דבי ר' ישמעאל אמרו :לא תבשל גדי בחלב אמו
נאמר שלש פעמי ,אחד לאיסור בישול ,אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור
הנאה .הלכה היא כמבואר בקדושי נז ב; כתנא דבי ר' ישמעאל שג' פעמי
לא תבשל ה על איסור בישול ,איסור אכילה ואיסור הנאה .וברמב"
בהל' מאכ"א פ"ט ה"ב מבואר שאיסור אכילה למדנו בקל וחומר
-

"

מבישול ,ואמרו לא שתק הכתוב מלאסור האכילה אלא
מפני שאסר הבישול ,כלומר אפילו בישול אסור ואי צרי
לומר אכילתו .איסור האכילה נמנה במני הלאוי ,אבל איסור ההנאה לא
מנו בלאו מיוחד ,מפני שהאכילה וההנאה עני אחד הוא ,שהאכילה היא מי
ממיני הנאה ,ואילו היה כתוב בפירוש לא תאכל לא היינו צריכי לפסוק
מיוחד על הנאה ,שהיא בכלל האכילה כר' אבהו בפסחי כא ב ,אלא לפי
שאיסור האכילה הוזכר בלשו לא תבשל ,מטעמי שלהל ,לכ הוצר בפסוק
מיוחד לאסור ג ההנאה ,אבל לא שיחשב ללאו מיוחד בפני עצמו - .מבואר
בגמ' חולי קח א; שלא אסרה תורה האכילה אלא דר בישול,
היינו שנתבשלו יחד וקיבלו טע זה מזה ,שכל דבר המתבשל בקדרה דרכו
לית טע ,שלפיכ הוציא הכתוב איסור האכילה בלשו בישול לומר שאי
האיסור אלא דר בישול] .תוה"א להרשב"א בית ג שער ד; מאירי חולי קח
ב[ .ואפילו שנתנו טע זה בזה שלא על ידי בישול ,כגו על
.

אכילתו פסחי מד ב ורש"י ד"ה תרי ליה לעני כבוש ,ועי' ש" סי' פז
ס"ק א ופר"ח ש ס"ק ב ..וכל שכ שאי ההנאה אסורה אלא
כדר בישול .פרישה פז אות א.

‚ .Ì"ÂÎÚ ·ÏÁ [.הדי שחלב שחלבו גוי ואי ישראל רואה

החליבה אסור לשתותו .ונפסק בשו"ע יו"ד סי' קט"ו ס"א ומקורו
ממשנה במסכת ע"ז ד ל"ה ע"ב והטע מבואר בגמ' ש

שחוששי שמא עירב בו חלב של בהמה טמאה -.והנה
במקומות שהנכרי נזהרי מחלב טמא מפני שהוא
מאוס בעיניה ,הא נוהג איסור חלב נכרי יש סוברי
שנוהג האיסור ,שלטי גבורי במרדכי פ"ב דע"ז וכתב הטע שאי

לחלק בי גויי הללו לגויי שבשאר מדינות ולא חלקו חכמי בדבר
עיי"ש וכ"כ בלבוש ריש סי' זה דאע"פ שג ה אי רגילי לאכול וכו'
אפ"ה אסורה מפני שאי נזהרי בה כ"כ וחיישינ אפילו לא הי' לו דבר
טמא בעדרו וכו' עיי"ש וכ"כ בשו"ת זרע אברה חיו"ד סי' כה וכתב דאי
לסמו על מה שהוא מאוס לה דיש לחוש אפי' א מאוס לה מוברי
לאחרי וכמ"ש הרשב"א בתו"ה הארו ש"ו דחלב שנמצא ביד גוי אסור
דאע"פ שהיא מאוס לה מוכרי לאחרי עיי"ש וכ הסכי בשו"ת חקקי
לב יו"ד סי' לב .ויש מקילי בזה .ראה בשו"ת מהר"ש דורא בחוט
המשולש שבתשו' התשב" סי' לב וכ"כ בתשו' זכור לאברה להרב
מהר"א אביגדור ז"ל חיו"ד סי' פ וכ בס' ער שי בחידושיו לסי' צה הביא
דברי מהר"ש דורא הנ"ל ופסק כ לדינא עיי"ש .אמנ באגרות משה
)יו"ד ח"א סי' מז( כתב לחדש שבמקומות שהמחלבות

עומדות תחת פיקוח השלטו ואסור לה לערב חלב
בהמה טמאה ומי שיתפס מערב יענש יש להתיר את
החלב שלה אפילו א אי הישראל עומד בשעת חליבה,
דמותר ,אפילו בלא שיטת הפר"ח משו דידיעה ברורה היא כראיה

ממש ,כדמצינו דאפילו לעני נפשות נקרא ראיה בידיעה ברורה וכו' וסיי
ולכ בחלב שאסרו רק בחלבו עכו" ואי ישראל רואהו ,יש להתיר ג
בישראל יודעי ידיעה ברורה דהוי כראיה וזה שא יערבו יענשו ויצטרכו
לסגור העסק שלה שהוא הרוחה של כמה אלפי והממשלה משגחת
עליה הוא ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא הי' בכלל איסור וזהו
ג לכ"ע דאי טע לחלוק בזה ולכ הרוצה לסמו ולהקל יש לו טע
גדול ורשאי וכמו שמקילי בזה הרוב בנ"א שומרי תורה וג הרבה רבני
וח"ו לומר שעושי שלא כדיÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˘Ù ÈÏÚ·Ï Ó"Ó Ï·‡ ,
 ¯ÈÓÁ‰Ïואי בזה משו יוהרא ,וכ אני נוהג להחמיר לעצמי אבל
מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ,ואי להחשיבו כמזלזל באיסורי
עיי"ש ,ובתשובה מ"ח כתב השואל ששמע שא תופסי אי הקנס גדול
וג השלטו מקבלי שוחד וכתב שאעפ"כ לא נתבטלה בזה הידיעה
משו דאי לה בשביל מה לעבור וליענש ולית שוחד דאי להיות מזה
ריוח שימסרו נפשייהו על זה וסיי שוב ולכ תשובתי הראשונה שיש
טע גדול להמקילי היא נכונה וברורה עיי"ש-.וכתב ש שמנהלי ישיבות
שיחמירו לקנות מחלב ישראל ,א שהוא קצת ביוקר ,כדי שידעו שכדאי
וראוי לבני תורה להחמיר ,וא"כ נראה שבבשעת הדחק כמו בכלא בודאי
יש להקל כדברי הגאו ר' משה פיינשטיי ,וכמוב כל זה בתנאי שבאמת
השלטו ש מקפיד על זיופי והונאות בתחו במזו.

„ .‰˜˘Ó ˙¯Â˙· ·ÏÁ [.החלב הוא אחד משבעת המשקי

המכשירי את האוכל לקבל טומאה ,משנה במכשירי פ"ו מ"ד;
ופסקה הרמב" טומאת אוכלי פ"א ה"ב וכ לעני טומאת-משקי,
החלב נקרא משקה ,ואמרו }נדה נה ב{ :מני לחלב שהוא

משקה ,שנאמר :ותפתח את נאד החלב ותשקהו- .חלב
הבהמה שיצא ממנה שלא לרצו  -כגו שזב מהדד מאליו,
או שחלבו כמתעסק  -נחלקו בו תנאי :לדעת חכמי
אינו חשוב משקה לעני הכשר וטומאה אלא א כ יצא
לרצו ,ולדעת ר' עקיבא מטמא א שלא לרצו ,הלכה
כחכמי .ראה רמב" ש פ"י ה"ד .א על פי שהחלב חשוב
משקה ,ואינו צרי הכשר לטומאה ,א חולב לתו
הקדרה של תבשיל לתקנו ,הרי הוא חשוב כאוכל,
שמשקה הבא לאוכל כאוכל הוא -ראה שבת קמד ב ,ואותה
ששנינו) ,טהרות פ"ג מ"ג( .זב שחולב את העז ,החלב טמא ,ואפילו חולב
לתו הקדירה ,פירשו רש"י דהיינו שהחלב הוכשר בטיפה המלוכלכת על
פי הדד ,שטיפה הראשונה מלכל בה פי הדד בדעת ,כדי שתהא נוחה
ליחלב ,והיא נחשבת כמשקה ,כסת חלב ,שלא לאוכל צרי לה.

*

ידי כבישה ומליחה ,אי זה דר בישול שאסרה תורה

„ÒÂÓ
˜Â˜ ·¯‰
חדש

דעת עזרא

Ò˜¯Â·„ ·¯‰ Í˘Ó‰

מכון ירושלים

יומא טבא לרבנן
הופיע

ערוך לנר

ביאור לפירוש
רבי אברהם אבן עזרא

על מסכת סוכה

ספר בראשית

להשיג בחנויות הספרים

יו"ל על פי דפוס ראשו ע מראי מקומות
מקבילות ציוני הערות ומילואי

* *
וירא החלב בהלכה )ויקח חמאה וחלב.
שטמ"ק בכורות ו' ב'(

חיי שרה קבורת המת וחטוטי שכבי

)ואקברה מתי מלפני ,כ"ג ד'(

תולדות הפסקה

ויצא הישיבה )ויצא יעקב וכו'ויל
חרנה ,בחז"ל שנטמ י"ד שנה בש ועבר(
וישלח שמירת הגו והנפש )ויאבק
איש עמו ל"ב כ"ח ,מכא שלא יצא ת"ח
יחידי בלילה חולי צ"א(
וישב ידיעת התורה)גיליו ה 500אי"ה(

 ¯˙È‰ואי שו היתר רק בא יבוא לידי סכנה.
בדרכי תשובה סימ קט"ו מציי מש"כ בס' רוח
חיי ד קכ"ט דא כי הוא נמצא בכפר של
גויי ואי לו שו מאכל ומשתה כי א חלב
שחלבו עכו" וא אינו שותה יבוא לידי סכנה
נראה דודאי מותר דלא גרוע מעוברה שהריחה
וכדומה ,א יכול להשיג חלב כשר בודאי חייב
לבזבז כל ממונו כדי שלא יכשל באיסור חלב
עכו" ואי ישראל רואהו או שארי מאכלי
שיוכל להשיגו.

‡·˜˙ ÈÂ‚ Ï˘ ·ÏÁ

אבקת חלב המובאת מחו לאר ונעשית מחלב
שנחלב על יד ואי הישראל רואה את החליבה
כתב הגרצ"פ פרנק זצ"ל בשו"ת הר צבי חיור"ד
סימ ק"ג שמותר לאכלו והוא משו דפני
חדשות באו לכא ולא בכלל הגזירה כיו
שנשתנה שינוי גמור בעשיית האבקה המיוצרת
מחלב ,וכ"כ בשו"ת זק אהר )ואלקי( חלק ב'
סימ מ"ה ובשו"ת דבר יהושע )אהרנברג( חלק
יור"ד סימ י"ז דהוא בכלל חמאה שמקצת מ
הגאוני התירוה שלא גזרו חכמי על החמאה
וג אי חשש שערבו בה חלב טמא כי חלב
טמא אינו עומד ומותר אפילו א עשו את
החמאה מחלב שלה שחלבו בלי שישראל
יראה את החליבה ,וכפי שכתב הב"ח יור"ד
סימ קט"ו דלא גזרו אלא על חלב בעי ועל
הגבינות אבל החמאה לא היתה בכלל שתי
גזירות אלו ,אלא דעדיי יש לחוש לתערובת
חלב טמא לזה כתבו דחלב טמא אינו עומד ואז
ודאי הנכרי לא היה שוטה לערב חלב טמא
כשהיה דעתו לעשות החמאה ,אול יש
שאומרי שאבקת חלב לא דומה לחמאה
דהיתר החמאה משו דחלב טמא אינו עומד
וזה לא שיי באבקת חלב .החזו"א חלק יור"ד
סימ מ"א ס"ק ד' כותב לחלוק ואבקת חלב
עכו" אסור וטעמו עמו דלא דומה אבקת חלב
לחמאה דהחמאה נעשית ע"י הפרשת המי מ
הגו ,אבל אבקת חלב נעשה ע"י אויר ח ויבש
והלחות של החלב כלה באויר ואפשר ליבש כל
דבר לח ואפשר לייבש חלב טמא כחלב טהור
ויש כא חשש של חלב טמא לגמרי ולכ אי
הבדל בי חלב עכו" לאבקת חלב) .עי' שו"ת
צי אליעזר חט"ז סימ כ"ה(.
אול א יש פיקוח ממשלתי שלא יעשו אבקת
חלב מחלב עכו" ,רבו דעות המקילי
להשתמש בה בשעת הצור ,וכ משמע מדברי
החזו"א )ש( ובהר צבי )ש( .בשו"ת תשובות
והנהגות חלק ב' סימ שע"ג כתב אי להתיר
כיו חלב שבפיקוח ממשלתי וא החזו"א לא
התיר אלא לחולה .ויותר מזאת דדוקא א
הממשלה קונסת עונש כבד כגו מאסר לתקופה
ממושכת או קנס גבוה שיחריב פרנסתו ,אבל
במקומנו שהקנס הוא מועט ודאי דלא מועיל
ואינו נחשב כ"פיקוח ממשלתי".
בס' הקט והלכותיו פרק ה' סעי ל' מביא בש
מר הגרש"ז אויערבא זצוק"ל שלא צרי
להחמיר לתת לתינוקות אבקת חלב הנעשית
מחלב ישראל ,כיו שג הנעשה מחלב עכו"
היינו מחלב פרה ואי לחשוש שעירבו כא
דברי טמאי והרי אי אפשר לעשות אבקת
חלב מחלב בהמה טמאה ובפרט בתינוקות יש
להקל ,ונראה דג ‡·Ï‰ ˙‡ ÌËÓËÈÏ ˘˘Á ÔÈ
כיו דבפשטות אי איסור דרבנ נעשה איסור
בחפ אלא הוא די באד וחלב עכו" הוא רק
איסור דרבנ .ודלא כמו שכתבו בשו"ת לב
אברה )וינפלד( סימ ע"ד ושו"ת שרגא המאיר
חלק ג' סימ כ"א ובשו"ת מנחת יצחק חלק ו'
סימ ל"א דנכו לכתחילה לחזר אחר אבקת
חלב או מטרנה הכשרי כדת וכדי כי דבר זה
פוג מאוד בקדושת הילד )עי' מש"כ הפרי חדש
בסימ פ"א ס"ק כ"ד(.
למסקנה :אי מ הראוי לשווק מוצרי חלב
הנעשי מחלב עכו" ומאבקת חלב של עכו"
היות ובזמנינו אי שו היתר להשתמש
במוצרי אלו כפי הכרעת רוב גדולי הפוסקי.
)עי' בעני זה שו"ת זהב שבא סימ כ"כ שו"ת
טוב טע ודעת מהד"ת ח"ב סימ ג' שו"ת
חבלי בנעימי חלק ב' סימ מ"ד שו"ת חשב
האפוד ח"ב סימ ע"ד שו"ת מנחת יצחק ח"ט
סימ פ"א ובשו"ת חקקי לב ח"א סימ כ"ו(.

