30.8.10
114b ()אמר רב אשי מ ין לבשר בחלב שאסור באכילה 115b ()אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור ה אה ואחד לאיסור בשול

 ג, דברים יד: א תֹ אכַל כָּל תּוֹעֵ בָ ה.1
 א תֹ אכְ לוּ כָל ְ בֵ לָה ַלגֵּר אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי ִתּ ְתּ ֶ נָּה וַ אֲ ָכלָהּ א ֹו מָ כֹר לְ ָכְ ִרי כִּ י עַ ם ָקדוֹשׁ ַא ָתּה ַלה' אֱ הֶ י.2
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת כִּ י קֹ ֶדשׁ ִהוא ָלכֶם ְמחַ לְ לֶיהָ מוֹת יוּמָ ת כִּ י כָּל הָ ע ֶֹשׂה בָ הּ ְמלָאכָה וְ ִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ
ְ .3
 ט, דברים כב:וּתבוּאַת הַ כּ ֶָרם
ְ  א ִתזְ ַרע כּ ְַר ְמ כִּ לְ אָיִם פֶּ ן ִתּ ְק ַדּשׁ הַ ְמלֵאָה הַ זּ ֶַרע אֲ ֶשׁר ִתּ ְז ָרע.4
 יט, ויקרא יט: ֹתי ִתּ ְשׁמֹ רוּ ְבּהֶ ְמ ְתּ א ַת ְרבִּ יעַ כִּ לְ אַיִם ָשׂ ְד א ִתז ְַרע כִּ לְ אָיִם וּבֶ גֶד כִּ לְ אַיִם ַשׁעַ ְט ֵז א יַעֲ לֶה עָ לֶי
ַ  אֶ ת חֻ קּ.5
 ט, שמות יב:ֻשּׁל בַּ מָּ יִם כִּ י ִאם ְצלִ י אֵ שׁ רֹאשׁ ֹו עַ ל כְּ ָרעָ יו וְ עַ ל ִק ְרבּ ֹו
ָ  אַל תֹּאכְ לוּ ִממֶּ נּוּ ָא וּבָ ֵשׁל ְמב.6
 כד, דברים יב:אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּכֶנּוּ ַכּ ָמּיִם
ֶ ָ א תֹּאכְ לֶנּוּ עַ ל ה.7
 כה, דברים יב:'ָשׁר ְבּעֵ י ֵי ה
ָ  א תֹּאכְ לֶנּוּ לְ ַמעַ ן יִיטַ ב לְ וּלְ בָ ֶי אַחֲ ֶרי כִּ י ַתעֲ ֶשׂה הַ יּ.8
 ב, דברים יד:וּב בָּ חַ ר ה' לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ עַ ם ְסגֻלָּה ִמכֹּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר עַ ל ְפּ ֵי הָ אֲ ָדמָ ה
ְ  כִּ י עַ ם ָקדוֹשׁ ַא ָתּה לה' אֱ הֶ י.9
 יח, דברים כג: א ִת ְהיֶה ְקדֵ ָשׁה ִמ ְבּ וֹת ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ א י ְִהיֶה ָקדֵ שׁ ִמ ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל.10

 כא, דברים יד:שּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ִאמּ ֹו
ֵ ַא ְתב
 יד, שמות לא: ָהַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב עַ מֶּ יה

I

Sources for prohibition of eating בב"ח
a
רב אשי: v. 1 – anything “abominated” by ' הis prohibited to be eaten
i
extension: to  – ה אהper ’ר' אבהוs dictum – any prohibition of eating( איסור ה אהunless specified otherwise e.g. v. 2)
1
tangent (on v2): dispute ר' יהודה/ ר"מwhether it may be sold to a ( גר )תושבor given to a כרי
(a) ר"מ: both forms permitted to both classes per ... ;אוspecificity  priority (give to  גרbefore selling to ) כרי
(b) ר"י: only as per delineated, per ...( אוwould have stated “give or sell”); no need to give priority to גר
(i) Reason: we are obliged to sustain the גר, unlike the כרי
ii Challenge1: products of  מלאכת שבתshould be ( אסורto eat or enjoy)
1
defense: v. 3 is understood as excluding  מעשה שבתfrom having any such status
iii challenge2: product of mixed-plowing or grain threshed with a muzzled ox should be אסור
1
defense: if  מעשה שבתis permitted, these are certainly permitted
iv challenge3: mixed seeds should be אסורים
1
defense: since the  תורהexplicated a prohibition of ( כלאי הכרםv.4)  כלאי זרעיםpermitted
2
challenge: perhaps  כלאי הכרםare prohibited to be eaten or  כלאי זרעים ;ה אהonly איסור אכילה
(a) answer: כלאי בהמה::( כלאי זרעיםv. 5); just as result of cross-breeding may be eaten (e.g.  )כויso too כלאי זרעים
(b) Backup: source for  כלאי בהמהbeing permitted; since the  תורהprohibited bringing as ( קרבןfrom ...)מן הבהמה
(i) Implication: it isn’t prohibited for “civilian” consumption
v Challenge4: the result of ( אותו ואת ב וthe 2nd one slaughtered on same day) should be אסור באכילה
1
Defense: since the  תורהprohibited ( מחוסר זמןe.g. before 8th day of life) as  קרבן permitted to be eaten
vi Challenge5: ( שלוח הקןi.e. if he didn’t send the mother, then did afterwards) mother should be אסור
1
Defense: the  תורהdidn’t command him to send the mother as a stumbling-block (for someone who traps it)
b רשב"ל: v. 6 –  מבושלis extra, teaching that another “cooking” prohibits eating  בשר בחלב
i
Challenge ()ר' יוח ן: what’s wrong with ’רביs – ?דרשה
1
רבי: vv. 7-8 contain an “extra” admonition of ( לא תאכל וcontext –)דם פסוה"מ, alludes to איסור אכילת בב"ח
(a) Proof: learned from context,  פסוה"מis “2 types” –  מותר באכילהbut still may not be shorn nor worked
(b) therefore: it alludes to another  איסורinvolving “2 types” ()בשר וחלב
ii answer ()ר"ל: from ’רביs דרשה, we learn that it may not be eaten;  איסור ה אהis inferred from v. 6 (context is )קדשים
1
רבי: would learn  איסור ה אהfrom comparison of ( קדושv. 9) to ( קדשv. 10)
c
דבי ר"א: vv. 1-2 imply that you may only sell it before it becomes  בב"ח אסור בה אה
d דבי ר' ישמעאל: 3 mentions of לא תבשל גדי בחלב אמו
i
1: איסור אכילה
ii 2: איסור ה אה
iii 3: איסור בישול
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