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МОЛОКО В ЖЕЛУДКЕ

ТЕЛЕЦ СОСУНОК ЖЕЛУДОК ТЕЛЬЦА

МОЛОКО НАЙДЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ ТЕЛЁНКА    

Presenter Notes
Presentation Notes
האם ישנו חלב שאינו חלבי כלל????חלב מתה – חלבי מדרבנןחלב זכר – חלבי מדרבנןמי חלב – חלבי מדרבנןחלב טמאה – אסור באכילהחלב שקדים – מראית עין.מה הדין בחלב הנמצא בקיבת העגל?



МОЛОКО НАЙДЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ ТЕЛЁНКА    



ПИЩЕВАРЕНИЕ КОРОВЫ  

ПИЩЕВОД

КИШЕЧНИК

РУБЕЦ СЫЧУГ СЕТКА

КНИЖКА



МОЛОКО В ЖЕЛУДКЕ ЗАБИТОГО ЯГНЁНКА 
БЫВАЕТ ДВУХ СОСТОЯНИЙ:

ЖИДКОЕ
צלול

СТВОРОЖЕННОЕ
קרוש

молоко из желудка телёнка  

Presenter Notes
Presentation Notes
להדגיש שהשאלה היא כעת בהמשך לסוגי חלב שונים שראינו שאין בהם איסור מהתורה עם בשר (חלב מתה. מי חלב. ועוד) בא השולחן ערוך לשאול האם לחלב שכבר שתתה הבהמה ונמצא בתוך מעיה – יש דין של חלב, ואסור מהתורה עם בשר, או שמא אין לו דין של חלב כיון שהוא כבר קרוב יותר להיחשב צואה (פרש).



МОЖНО ЛИ ВАРИТЬ МОЛОКО ИЗ ЖЕЛУДКА С МЯСОМ?

В ЛЮБОМ ВИДЕ -
МОЛОКО

ЖИДКОЕ – МОЛОКО

СТВОРОЖЕННОЕ –
НЕ МОЛОКО

И ЖИДКОЕ 
И СТВОРОЖЕННОЕ –

СЧИТАЕТСЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯМИ 
А НЕ МОЛОКОМ

РАМБАМРАШИ ТАМ

ТАК СЧИТАЕТ И 
СОСТАВИТЕЛЬТАК СЧИТАЕТ И РАМО

РАШАЛЬ СЧИТАЕТ КАК 
РАШИ, 

ШАХ ЗАПРЕЩАЕТ ИЗ-
ЗА МАРИТ АЙН

молоко из желудка телёнка  



Составитель в п. 9: «молоко, найденное в желудке – не молоко, и 
разрешено варить в нём мясо, даже в жидкой части. А некоторые 

запрещают» в жидкой части.

РАМО: «и так следует поступать» - не варить в жидкой. Но в 
свернувшейся части – разрешено.

РАШАЛ: «слишком большое облегчение разрешать варку в 
створоженном, ибо кто знает что считается створоженным».

ШАХ: «изначально следует запретить варку в створоженном из-за 
марит аин».

молоко из желудка телёнка  



молоко высоленное в желудке 

Presenter Notes
Presentation Notes
לפני שממשיכים כדאי כאן להדגיש את הדין של דבר המעמיד.איך?להתחיל בכך ש"טעם כעיקר" – כלומר, הטעם היוצא מן האיסור אסור באכילה כמו האיסור בעצמו.כיצד נמדוד את הטעם? קיבלו חכמים שסתם איסור נותן טעם עד ששים, ולכן אם יש ששים בהיתר כנגד האיסור – אין בו טעם ומותראך יש יוצא דופן, והוא דבר המעמיד, כלומר – אם האיסור משנה את מציאות ההיתר – כגון הכנת גבינה מחלב, אזי אפי' אם יש ששים כנגדו הוא אסור, כיון שהאיסור המקורי נרגש במוחש אפי' שאין בו טעם.לכן, אם אדם ירצה להכין גבינות מאנזים, אזי לפני כ30 שנה האפשרות היחידה הייתה מאנזים מן החי. כלומר, אנזימים הנמצאים באופן טבעי בקיבת בעלי חיים יונקים.  האם יש הבדל אם הוא מכין את זה מקיבה של כשירה לנבילה?תשובה: יש הבדל בדיעבד (לכתחילה ודאי שאסור בשום אופן).בעוד שהנבילה תהיה אסורה אפי' בדיעבד. הכשירה תהיה מותרתלהסביר את ההבדל.



КОШЕРНЫЙ
ЖЕЛУДОК

если бросить желудок в 60 мер молока

ДИАВАД -
60

НЕКОШЕРНЫЙ 
ЖЕЛУДОК НЕЛЬЗЯ

Presenter Notes
Presentation Notes
בשקף זה אנו מסכמים את האפשרויות להכין גבינה מאנזימים מן החי.האפשרות הראשונה עליה מדובר בסעיף י"א בשולחן ערוך. ואסורה לכתחילה אך בדיעבד יש להבדיל בין מעמיד של קיבת נבילה למעמיד מקיבת כשרה.האפשרות השניה היא להכין את הגבינות מהחלב שבקיבה, ובזה אין בעיה לכתחילה, רק שיוציא את החלב שבקיבה בזריזות (כיון שהוא חמוץ).האפשרות השלישית עליה מדובר בסעיף י' בשו"ע, שהיו מולחים (כפי שניתן לראות בוידאו המצורף) את הקיבה עם החלב שבתוכה, ומכניסים אותו לתוך הגבינה. וזה כבר תלוי במחלוקת שלמדנו עליה בסעיף הקודם.



ЗАСОЛЕННОЕ 
МОЛОКО

ЖИДКОЕТВОРОГСМЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРА 

МОЛОКО ИЗ 
ЖЕЛУДКА

КОШЕРНЫЙ
СЫР

ЗАВИСИТ ОТ 
СОСТОЯНИЯ

Presenter Notes
Presentation Notes
בשקף זה אנו מסכמים את האפשרויות להכין גבינה מאנזימים מן החי.האפשרות הראשונה עליה מדובר בסעיף י"א בשולחן ערוך. ואסורה לכתחילה אך בדיעבד יש להבדיל בין מעמיד של קיבת נבילה למעמיד מקיבת כשרה.האפשרות השניה היא להכין את הגבינות מהחלב שבקיבה, ובזה אין בעיה לכתחילה, רק שיוציא את החלב שבקיבה בזריזות (כיון שהוא חמוץ).האפשרות השלישית עליה מדובר בסעיף י' בשו"ע, שהיו מולחים (כפי שניתן לראות בוידאו המצורף) את הקיבה עם החלב שבתוכה, ומכניסים אותו לתוך הגבינה. וזה כבר תלוי במחלוקת שלמדנו עליה בסעיף הקודם.



МОЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ МОЛОКО, ЗАСОЛЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ,
В ЧИСТОЕ МОЛОКО, ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРА?

ЛЕХАТХИЛЯ
ЗАПРЕЩЕНО 

ПО ВСЕМ 
МНЕНИЯМ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРА С ЗАСОЛЕННЫМ МОЛОКОМ



правило: вкус, впитанный выделениями – считается выделением

ПОЭТОМУ:

Если использовал цалуль – то 
запрещен, пока не смешают с 
60. Если каруш – то разрешено

РАМО

сыр приготовленный с засоленным молоком  

Запрещено. При риске 
большой потери – диавад 

разрешено если настояно на 
каруш

ШАХ

И творог и жидкость –
выделения, и поэтому сыр 

разрешён

составитель



РАМО: кошерный, если есть 60 мер молока

но маамид (закрепитель)– не растворяется даже в тысяче!

засол молока из желудка с мясом – запрет мудрецов, 
поэтому можно облегчить

вопрос:

ответ:

сыр, уже приготовленный на высоленном молоке



маамид 100% 
запрещенный

Маамид 100%
кошер

зе везе горем
разрешено

РАМО

запрещено

ШАХ и ТАЗ

маамид, закрепитель



ДВА ИСТОЧНИКА (ЗЕ ВЕЗЕ ГОРЕМ) - РАЗРЕШЕНО

ровно 50% 
запрещённого закрепителя

ровно 50%
кошерного закрепителя

маамид, закрепитель


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	МОЖНО ЛИ ДОБАВИТЬ МОЛОКО, ЗАСОЛЕННОЕ В ЖЕЛУДКЕ,� В ЧИСТОЕ МОЛОКО, ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРА?
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

