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I: How is Cheese Made?
1. Rabbi Avrohom Gordimer, “Say” Cheese,” available at https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/say-cheese/
Technically, cheese is broken down into two distinct categories: acid-set cheese and rennet-set cheese. Acid-set cheese (“soft
cheese”) refers to cream cheese, cottage cheese, farmer cheese and other cheeses produced by adding bacterial cultures to milk.
This results in the formation of soft cheese curds and whey. Rennet-set cheese (“hard cheese”) generally refers to cheeses such
as cheddar, mozzarella, provolone and hundreds of other types. These cheeses are produced by adding rennet enzymes to milk,
whereupon somewhat firm cheese curds form, accompanied by liquid whey.

2. Technology of Cheesemaking, ed. Barry A. Law & A.Y. Tamime (Malden, MA: Blackwell, 2010), 103.
Animal rennet was produced in the past from dried stomachs or sometimes fresh stomachs, but today most rennet is produced from
frozen stomachs. The process varies from producer to producer, but the most commonly used steps are as follows. The enzymes are
produced in the mucosa of the abomasum (the fourth stomach) as inactive preproenzymes, where the pre-part has the function of
secreting the proenzyme into channels which have direct connection to the lumen of the stomach…The stomachs are cut to obtain
mainly the mucosa, which is minced and extracted with water, often with salt, buffer and/or preservatives added, and the tissue
residues are then separated from the extract by centrifugation or filtration. The crude extract contains a mixture of the proenzymes
and active enzymes, and the extract has to be ‘activated’ by acid to convert all proenzyme to active enzyme.

II: The Prohibition
בדפוס)ב:הזרה(עבודה(כי״פ)ב:ז-חזרהעבודהמסכתמשנה.3
בדרך מפני מה אסרו גבינות הגוים א׳ לו [מפני] שמעמידים אותה בקיבתא׳ ר׳ יהוד׳ שאל ר׳ ישמע׳ את ר׳ יהושע כשהיו מהלכיןז

נבלה א׳ לו והלא קיבת (הע׳) העולה חמורה מקיבת הנבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חייה ולא הודו לו (אמ׳) אלא אמרו אין
בקיבת עגלי עבודה זרה א׳ לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה והשיאו לדברחזר ואמ׳ לו מפני שמעמידין אותהחנהנים ולא מועלים׳

אחר א׳ לו ישמעא׳ אחי היאך אתה קורא כי טובים (ד׳) דודיך מיין או כי טובים דודייך א׳ לו כי טובים דודייך אמר לו אין הדבר כן
1שהרי חבירו מלמד עליו לריח שמניך טובים:

7. Rabbi Yehuda said: Rabbi Yishmael asked Rabbi Yehoshua as they were on a journey, 'Why did they forbid the cheese of
gentiles?” He replied: “because they curdle it in the stomach[’s milk content] of a nevelah. He replied: 'but is not the stomach
of a burnt-offering more strictly forbidden than the stomach of a nevelah? [and yet] it was said that a Kohen who is “of sound
mind” may sucks it raw? (though the sages did not agree [on the case of a burnt-offering], rather they said that no benefit
may be derived from it, but no prohibition of meilah would apply to it [as stomach contents are considered animal waste
byproduct so there is no meilah and, therefore, this cannot be the reason for forbidding cheese]).' 8. He replied: “The reason
is because they curdle it in the stomach[‘s milk content] of calves sacrificed to idols.” He replied, 'If so, why did they not
prohibit any benefit derived from it?' He [Rabbi Yehoshua] diverted him to another matter, saying:”'Yishmael, my brother, how
do you read [Song of Songs 1:2] — ‘for your [masc.] love is better than wine’ or ‘your [fem.] love?’” He replied: 'Your [fem.]
love is better.”' He replied: “This is not so, as it is proved by its fellow [verse (Song of Songs 1:3)]: ‘your [masc.] ointments
yield a sweet fragrance' [i.e. it is masc.].”

)1337פריס(כ״יבעמוד-להאעמודלהדףזרהעבודהמסכתבבליתלמוד.4
והשיאו לדבר אח׳ .מאי כי טובים דודיך מיין? כי אתא רב דימי אמ׳, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבונו של עולם ערבים עלי

דברי דודים יותר מיינה של תורה. ר׳ שמואל בן פזי, ואיתימא ר׳ שמואל בר רב יצחק, אמ׳ מרישיה דקרא קאמ׳ ליה: ישקני
מנשיקות פיהו, אמר לו (): ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו ואל תבהל להשיב. מאי טעמ׳? אמר עולא, ואיתימא רב שמעון בר

ונימא ליה:.ר׳ שמעון בן פזי אמ׳ ר׳ יהושע בן לוי: משום ניקורמאי גזירת׳? אמ׳אבא: גזירה חדשה היא ואין מפקפקין בה.
משום ניקור! כדעול׳, דאמ׳ עולא: כי גזרי גזירה במערבא, לא מגלו לה טעמא עד תריסר ירחי שת׳, דלמא איכא דלא סבירא ליה

ישן תשתרי! דאמ׳ רב חנינה: יבש - מותר, שאין מניחין אותואלא מעתה, יבשה תשתרי,מגדף בה ר' אבהו,ואתי לזלזולי בה.

1 For an interpretation of the Mishnah that differs with the Gemara’s, see Shlomo Naeh, “For Your Love is Better than Wine: A New Look
at m. Avoda Zara 2:5,” in Studies in Talmudic and Midrashic Literature: In Memory of Tirzah Lifshitz, ed. Moshe Bar Asher et. al,
(Jerusalem: Bialik Institute, 2005), 411-434 [Hebrew] and Amit Gvaryahu, “A New Reading of the Three Dialogues in Mishnah Avodah
Zarah,” Jewish Studies Quarterly 19, no. 3 (2012): 207-229.



אמ׳ רב ירמיה: לפי שאי אפשר לה בלא צחצוח׳ חלב, ושמואל אמ׳: מפניאלאלייבש, ישן - מותר, שאין מניחין אותו לישן!
שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה…רב מלכיה אמ׳ רב אדא בר אהבה: מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר. רב חסדא אמ׳:

מפני שמעמידין אותה בחומץ. רב נחמן בר יצחק אמ׳: מפני שמעמידין אותה בשרף ערלה
“And Diverted to another matter.” What is the meaning of the words, “For your love is better than wine [Song of Songs 1:2]”?
When Rav Dimi came he explained: “The Congregation of Israel declared to the Holy One, blessed be He: Master of the
Universe! The words of the beloved ones are more pleasant to me than the wine of the Torah. Rabbi Simeon b. Pazi, and some
say Rabbi Simeon b. Yitzhak [printed ed: b. Ami], said: “He was saying/hinting from the beginning of the verse: ‘Let him kiss me
with the kisses of his mouth,’ [saying]: 'Yishmael, my brother, press your lips together and do not be eager to ask for an
answer.” For what reason [did he say this]? 'Ulla said— some say Rabbi Samuel b. Aba—: This is a new decree about
which one should not scrutinize it.
What [is the reason for] this decree?  Rabbi Simeon b. Pazi said in the name of Rabbi Joshua b. Levi: Due to [the
possibility of it] having been bitten [by a snake that deposited its venom]. Then why not tell him that the reason is due
to having been bitten?! — Because of 'Ulla's ruling; for 'Ulla said: When an ordinance is made in Palestine, its reason is
not revealed for a full year, lest there be some who might not agree with the reason and would treat it with
contempt. This was ridiculed by Rabbi Avahu [printed ed.: Rabbi Yirmeya]: “If so, then dry [cheese] should be permitted,
and old/mature [cheese], too, should be permitted, for Rabbi Hanina said: [When any substance becomes] dry, it is
permitted, because the [snake's venom] would not let it get dry; when it matures it should also be permitted, as it [the snake
venom] would not have allowed it to mature! Rather, Rabbi Hanina said: “[gentile cheese is forbidden] because it is
impossible for it not to have particles of milk.” And Samuel said: “Because it is set in the skin of the stomach [i.e.
rennet] of a nevelah”...Rabbi Malkiah [in the name of] Rabbi Adda b. Ahava said: “[Cheese is forbidden] because
its surface is smeared with pig fat.” Rabbi Hisda said: “Because it is curdled with vinegar.” Rabbi Nahman b. Isaac
said: “Because it is curdled with the sap of 'Orlah.”

היא״נבלהכוכביםעובדשחיטתקיבתקתני״חדאאעמודלהדףזרהעבודהמסכתתוספות.5
הלכהדקי"לואור"ת כי עכשיו לא מצינו טעם פשוט לאיסור בגבינת העובד כוכבים דהא טעם האיסור הוה משום ניקור כריב"ל

כריב"ל אף לגבי ר' יוחנן וכ"ש לגבי שמואל ... וליכא למיחש נמי משום עירוב חלב טמא כדפרי' לעיל (גבי) שלא (עמד) כפרש"י
נחשיםואנו שאיןשהרי אין העובדי כוכבים שוטים לערב בו חלב טמא מאחר שאינו עומד אלא ודאי אין הטעם אלא משום נקור

מצוין בינינו אין לחוש משום גלוי ואין לומר דדבר שבמנין הוא וצריך מנין אחר להתירו כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו
מפניוגם בהרבה מקומות יש שאוכלים אותם(דף נז: ד"ה לאפוקי)כמו שאפרש לקמן גבי יין נסךאלא במקום שהנחשים מצוין

שמעמידין אותם בפרחים וגם גאוני נרבונא התירו אותם במקומן מטעם שמעמידין אותם בפרחים מיהו במקומנו שמעמידין
בקיבה אומר הרב ר"י בן הר"ר חיים שיש טעם קצת לאסור מפני שמולחין הקיבה בעורה ואיכא איסור דבשר בחלב דמליח

דבר אחר מליחואני ראיתי מקומות שהן מעמידים בנבלתהרי הוא כרותח

גפרקאסורותמאכלותהלכותרמב"ם (see also source 10) .6
בהמהחלבשאיןמותרתהעכו"םוגבינתטמאה,בהמהחלבבוערבשמאאסורעכו"םבידהנמצאחלבשכלהדיןיתןזהומפנייג

נבלה,שהיאשחיטתןשלקיבהבעוראותהשמעמידיןמפניואסרוםהעכו"םגבינתעלגזרומשנהחכמיבימיאבלמתגבן,טמאה
והואילהגבינה,המעמידשהואמפניבמיעוטו,יבטללאולמהבושעמדבחלבמאדעדהואקטןדברהקיבהעורוהלאתאמרואם

שיתבארכמואסורהכלהרישהעמידהואהאסורודבר
שהיאהגאוניםמקצתהורובגבינהניכריןהןוהריהתאניםשרףכגוןפירותבמיאובעשביםהעכו"םאותהשמעמידיןגבינהיד

אותהשמעמידיןמשוםגזירההמותרבדברשהעמידוהביןאסורבדברשהעמידוהביןהעכו"םגבינתכלעלגזרושכבראסורה
האסורבדבר

יטהלכהדפרקאסורותמאכלותהלכותרמב"ם
העכו"םשחיטתבקיבתהגבינהלהעמידמותרולפיכךשבגוף,טנופתכשארשהיאמפנימותרתהטמאהוקיבתהנבלהקיבת

ואסורהמעיםכשארהואהריהקיבהעוראבלטמאה,וחיהבהמהובקיבת

לבסימןבחלקדעהיורהמשהאגרותשו"ת.7
בדבר האייז קרים שמעמידים בדבר איסור, הנה אם הוא איסור דאורייתא יש לאסור באם הוא לבד המעמיד. ואם הוא איסור דרבנן

כל הבשר סימן ק"ו סובר דאפילו העמיד גבינות בעור קיבה שלכיון שמהרש"ל ביש"ש חולין פרקאו ספק איסור דאורייתא,
אם האיסור שמעמיד הוא רק איסור דרבנן או ספק איסור אף דאורייתאוהובא בש"ך סימן פ"ז ס"ק ל"ה...ולכןנבלה בטל בששים



כל זה הוא לענין דיעבד שטעו ועשואבליש להתיר ביש ששים נגד האיסור אף שהוא מעמיד מדין ספק דרבנן ומדין ס"ס .
כדאיתא בסימן צ"טלבטל איסור לכתחלה אף באיסור דרבנןדלכתחלה הוא אסור,ההעמדה מאיסור דרבנן או מספק איסור

סעיף ו' ואף בספק איסור אסור לבטל לכתחלה מכ"ש. וא"כ אסור ליתן הכשר ליהודי שיעשה ההעמדה בדבר איסור אף רק מדרבנן
וספק איסור משום שאסור לבטל לכתחלה.

III: Soft Cheeses
מחסימןבחלקדעהיורהמשהאגרותשו"ת.8

טעם להקל לומר שלא היתה בכלל איסור גבינה הוא בזה. דהאשישהנה בדבר הגבינה בשם קאטעד טשיז שאמרתי לכתר"ה
זה הא נקט הרמב"ם בפ"ג ממ"א הי"ג והמחבר בסימן קט"ו סעי'דטעםעיקר הטעם הוא מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה

ב', ומטעם זה כתבו התוס' ע"ז דף ל"ה דגאוני נרבונא התירו אותם במקומן מטעם שמעמידין אותם בפרחים, והכוונה פשוט שלא
איירי בעמד שם ישראל וראה שהעמיד בפרחים דזה פשיטא דאף כשהעמיד בקיבות כשרות היו מותרין כמפורש ברמ"א שאם ראה

גזרו על כל גבינות העכו"ם אף בהעמידוה בדבר המותרוהרמב"ם והמחבר אסרי שכברישראל עשיית הגבינות כשרות...
שבטל הטעם לא בטלה הגזירה משום שנאסר במנין, וכוונתווהמ"מ הוסיף שאף,גזירה משום שמעמידין אותה בדבר האסור

אבל א"כ יש טעם גדול שרק הגבינות שצריכין לאיזה העמדה אך.דאף בזמן שאין מי שיעמיד בדבר איסור אסור כדפי' הלח"מ
במקום העמדה בעור קיבה מעמידין בפרחים, בזה פליגי על גאוני נרבונא ואסרי משום ששייך בהו לגזור משום המעמידין בדבר

כלל דמעצמם מועמדים במשך הזמן ומחום המקום אינםאבל הגבינות לבנות שא"צ להעמדה מנתינת איזה דברהאוסר,
בכלל האיסור כיון שלא שייך בהו הגזירה משום המעמידין בדבר האסור שהרי הוא ענין גבינה אחרת של"ד להו לא בטעם

שגם בגבינה זו דקאטעד טשיז נותנים מעט רענעט, הנהואף שאומרים...ולא במראה ולא נאסרו מעולם כלל אף להרמב"ם
אף אם נימא שרענעט הוא דבר אסור מסתבר שאין להחשיבו מעמיד, כיון דאין להגבינה שום תועלת מזה דלא משובח טעם
הגבינה במעט הרענעט שנתנו שם יותר מכפי שהועמדו מעצמם מצד הזמן והחום, ומה שמיהר להעמיד ע"י הרענעט אין זה

כלום בטובת הגבינה אלא הוא טובת המוכר שיש לו הגבינות איזה ימים קודם ואין שייך לאסור מצד זה מטעם שהרענעט
עדיף דהזמן והחום היו מעמידין גם בעצמן והרענעט המעט לא היהוגם לבד סברא זו הרי הוא רק זה וזה גורם, ועוד.מעמיד

מעמיד בעצמו כלל רק בצירוף הזמן והחום הועיל להקדים ההעמדה ויש להחשיב זה רק כמסייע בעלמא שאולי אף הסוברים
אין לנו לאסור אלא מצד עצם גזירת הגבינה שאסורה להרמב"םונמצא שמצד הרענעטדזו"ז גורם אסור היו מתירים בכאן.

.והמחבר אף בהעמידו בדבר המותר שע"ז יש טעם גדול לומר שלא היתה גבינה זו בכלל האיסור
גם טעםלרש"י שפי' שהוא טעם על איסור גבינה והטור הביאחלבאך יש לעיין מצד טעם ר' חנינא שהאיסור הוא משום צחצוחי

זה, ועיין בהגר"א ס"ק י"ז שתלוי זה במחלוקת החמאה דהאוסרין חמאה של עכו"ם הוא כר' חנינא שטעם הגבינה הוא משום
צחצוחי חלב והמתירין הוא כשמואל מפני שמעמידין בעור קיבה, ובחמאה יש להתיר לפעמים אף להאוסרין כשתיקנו החמאה יפה

אבל להמקילין בחלבשאין שם גומות כדאיתא בד"מ ובט"ז ס"ק י"ג, ובגבינה דקאטעד טשיז יש לחלוחית שהם צחצוחי חלב.
.הקאמפאניעס שלא להחשיב לחלב עכו"ם ובארתי שהדין נוטה כן, הרי אין בהו צחצוחי חלב אסור ולכן יש טעם גדול להקל

מ"מ למעשה איני אומר בזה היתר אבל גם איני מוחה בהמקילין מאחר שיש טעם להיתר והוא מלתא דרבנן, וגם הא יש
גאונים שהתירו לגמרי ויש לצרף שיטתם שלא למחות. ולכן איני רואה חובה על כתר"ה להורות לאיסור להאין שואלין ובפרט

שיש גם ספק שלא יצייתו כדכותב כתר"ה שיש גם מטעם מוטב שיהיו שוגגין אבל לפרסם שיש מקום להתיר ודאי אינו מן
הראוי

9. Orthodox Union, available at: https://oukosher.org/halacha-yomis/do-cream-cheese-and-cottage-cheese-need-to-be-gevinas-yisroelmade-with-hashgacha-temidis/

Do cream cheese and cottage cheese need to be gevinas Yisroel/made with hashgacha temidis?
This is a point of machlokes. The Chochmas Odom (53:38) and Aruch Ha-Shulchan (YD 115:16) maintain that even these and other
“soft” cheeses, which are made with acid cultures rather than rennet enzymes, must be gevinas Yisroel in order to be permitted; Rav
Moshe Feinstein, zt’l (Igros Moshe YD 2:48) provides the rationale to consider these cheeses exempt from a gevinas Yisroel
requirement, yet writes that he cannot issue a leniency for it; Rav Yosef Eliyohu Henkin ruled that these cheeses are kosher even
without fulfilling gevinas Yisroel requirements. Most national kashrus agencies follow Rav Henkin for cholov stam cheeses but certify
cholov Yisroel cheeses only when gevinas Yisroel requirements are met.

IV: Microbial Rennet
קטוסימןכוכביםעובדימאכליהלכותדעהיורהערוךשולחן.10

בסעיף
.אסורהבעשבים,העמידוהוואפילונבלהשהיאשחיטתםקיבתבעוראותםשמעמידיםמפניאסרוםכוכבים,העובדיגבינות
והחליבה,הגבינותעשייתרואההישראלואם.מקדמוניםהיתרבהםשנהגובמקוםלאאםגדרלפרוץואיןהמנהג,וכןהגה:
עירבשמאלחושאיןכיבדיעבד,להתירישהחליבה,ראהולאהגבינותעשייתראהואםאלו.מדינותבכלפשוטהמנהג.וכןמותר

לעשותשדעתומאחרכוכביםהעובדבועירבלאובודאיעומד,אינוטמאדברכיהחלב,מןגבינותשעשהמאחרטמאדברבו
כךהחלבלאכולאסורמקוםומכל.גבינות



קטוסימןדעהיורהש"ך.11
דלאכלכוכביםהעובדגבינותמשוםאסורסוףועדמתחלהישראלשםשהיהאע"פלעצמוהגבינותעושהכוכביםהעובדאםאבל
מעשהישראלביהעביד

קטוסימןדעהיורההשולחןערוך.12
יחסעיף

ולפי מה שבארנו מובנים דברי רבותינו בעלי הש"ע סעיף ב' ... ויש להבין למה תלו זה במנהג והלא מדינא אסור אלא משום
שלדעת אחד מרבותינו וגדולי נרבונ"א אין איסור כשהעמידוה בדבר המותר לזה אמרו דהמנהג נתפשט כדעת הרמב"ם וכל רבותינו

האוסרין ולכן אין לפרוץ גדר זולת במקום שנהגו להיתר ע"פ דיעות גדולי נרבונ"א ואחד מרבותינו אבל בכל המקומות אסור [וצ"ע
על המתירים הא יש לחוש לחלב טמא שבין הגומות והנה ר"ת לא ס"ל רק טעם גילוי וגדולי נרבונא צ"ל דגם הם לא חשו לטעם זה

מטעם משהו כסברת הרי"ף והרמב"ם אבל להראב"ד והרמב"ן והרשב"א אסור ודו"ק]:
יטסעיף

...ביאור דבריו דאם הישראל ראה עשיית הגבינות והחליבה המנהג פשוט להתיר ולא אמרינן דצריך דווקא שהישראל יסייע בעשיית
הגבינות כמו בפת ושלקות דלא מצינו זה בגמ' ויש מגדולי אחרונים שהשיגו עליו דבגבינות אין היתר רק בסיוע הישראל בעשיית

הגבינה [ש"ך סק"כ]... והגר"א סקי"ד פסק בהש"ך ויש להחמיר לכתחלה למעשה שישים הישראל החלב לתוך הקבה או לתוך
היורה ובדיעבד אין לאסור כיון שרוב הגדולים הסכימו להיתר ומפורש כן בהרמב"ם ודו"ק

נסימןאחלקדעהיורהמשהאגרותשו"ת.13
דזוסגרייבסשקוריןענביםובמיץהחליף.שלאהנכרינאמןואםצמחיםשממיץבגבינה

שיעשהאין לסמוך על זה אם הישראל אין שם להשגיחבדבר הגבינה שהישראל נותן מיץ של צמחים להנכרי שיעשה מזה דוקא.
הא נפסק בש"ע סי' קט"ו סעי' ב' כהרמב"ם שאפילו העמידוה בעשבים. ובלא זה אף אם היה הנכרי נאמןדוקא מהמיץ שנותן לו

אסורה, וכוונתו במקומות שמעמידין בפרחים שהתוס' הביאו בע"ז דף ל"ה בשם גאוני נרבונא להתיר במקומות ההם והרמב"ם
עשית הגבינות להרמ"א שכן יש להורות דלא כהש"ך שאוסרואין היתר אלא כשראה הישראלסובר לאיסור ופסק כן המחבר.

. ואם הבהמות הם של ישראל אף רק בשכירותבעשיית עכו"ם אף בפני הישראל עיין בפ"ת סק"ו שהאחרונים מכריעין כהרמ"א
או כשקנה הישראל ממנו סכום גבינות שבשעת העשיה הם של הישראל גם להש"ך מותר עיי"ש סק"כ. עכ"פ ראיית הישראל דוקא
בעינן אף במקומות שמעמידין בפרחים, וכ"ש במדינה זו שרובן מעמידין אותן בקיבות שודאי יש לאסור דהרי חסר לנו גם הידיעה

שהוא מהמיץ של צמחים משום שהעכו"ם אינו נאמן.
14. Rabbi Shlomo Brody, "Have Halakha Handbooks Changed Pesikat Halakha? Laws We Don't Teach In Public," Tradition Online (2009),
available at: https://www.academia.edu/38977213/Have_Halakha_Handbooks_Changed_Pesikat_Halakha_Laws_We_Dont_Teach_in_Public
Rav Soloveitchik zt”l offered an interesting solution to this conundrum to explain his opinion with regard to consuming Kraft cheese
and other “gevinat akum” (non-Jewish cheese). As is well known, the Rav, following the Rama (YD 115:2), ate Kraft cheese when
no or little Jewish produced cheese was available, since the curdling process of the cheese was not done inside an animal-skin
sac. It has been reported in Rav H. Schachter’s Me-Peninei Ha-Rav (p. 153-154) however, that while the Rav told his talmidim in
shiur of this leniency, he would not publicize it to ba’al ha-batim (lay people) who asked him this question, as he considered it to be
a case of halakha ve-ein morin ken be-rabim, since it went against the psak of the Shulchan Aruch. One talmid, however,
questioned the Rav’s logic, as he had already publicized the heter in shiur. The Rav responded by quoting a kulah found in Rashi’s
Talmud commentary (Ta’anit 13a) in which Rashi would allow work to be done on Tisha Be-av night, but asserts that this kulah
should not be publicly spread… Rashi, the Rav noted, was of course publicizing this kulah by writing it in his commentary, but
apparently felt that anyone who would be learning gemara and his commentary should be considered one of the “tznuim” who be
trusted to use the heter appropriately. Similarly, his learned and committed talmidim could be trusted with the Kraft cheese heter,
but it was inappropriately to announce it publicly. In other words, those (elite?) who can learn the heter inside the seforim can be
trusted, while others cannot.

V: Animal Rennet
פזסימןבחלבבשרהלכותדעהיורהערוךשולחן.15

סעיף ט
ור"ת, (תוס' ורא"שויש מי שאוסרחלב הנמצא בקיבה,אינו חלב ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה (טור בשם רי"ף ורמב"ם).

.וכן נוהגיןורשב"א ור"ן),
סעיף י

ונעשה כעץ, וממלאים אותו חלב, מותר; דמאחר שנתייבש הוי כעץעור הקיבה, לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו,הגה:
.רבעלמא, ואין בו לחלוחית בש



יאסעיף
אבל המעמיד בעור קיבת נבלה, וטריפה,אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה, יש בה טעם בשר, אסורה. ואם לאו, מותרת.

ומעמיד, אפילו באלף לא בטיל (כ"כ ב"י לדעת הרשב"אמשום דדבר האסור בעצמו,. הגה:ובהמה טמאה, אוסר בכל שהוא
אם היה שם ג"כ מעמיד היתר, הוי זה וזה גורם, ומותר אם איכאאבל,ודווקא שלא היה שם מעמיד אחר, רק האסורוהר"ן).

(ממשמעות המרדכי)ס' נגד האסור

פזסימןתשובהדרכי.16
אףלחלוחיתבהדליתבעניןכעץונעשהבתחלהשנתייבשדכללהדיאשכ'כ"אס"קסוףקי"דסי'להלןבש"ךמבוארהדברובאמת
עיי"שלל"בולחרטובאח"כשנעשה

פזסימןדעהיורההשולחןערוך.17
מאסעיף

כל מה שנתבאר הוא בהקיבה עצמו כלומר בחלב שבתוך הקיבה שזה נקרא בלשון הפוסקים קיבה אבל בשר הקיבה עצמה ונקרא
בלשון הפוסקים עור הקיבה הרי הוא בשר ממש ולכן אם העמיד גבינה בעור קיבת נבילה וטרפה או בהמה טמאה ה"ז אסור בכל

שהוא כדין דבר המעמיד דאפילו באלף לא בטיל אבל כשהעמיד בעור קיבת כשרה בטל בששים והיינו אם יש בהחלב שנתנו בו עור
הקיבה ששים כנגד העור בטל ואע"ג דגם זה הוא מעמיד מ"מ באיסור בשר בחלב שהתורה הקפידה על הטעם הגמור שהרי לא

אסרה רק דרך בישול אין לאסור כשאין בו טעם ולכן בטל בששים דכל כמה דלא יהיב טעמא לאו בשר בחלב הוא אלא כל אחד
וטריפהאבל נבילהעומד בפ"ע כן כתבו הפוסקים [ש"ך סקל"ה] ומטעם זה גם מדרבנן לא אסרו לפי שאין זה גדר בשר בחלב

:וטמאה דהוא בפ"ע אסור אזלינן בתר מעמיד
מגסעיף

הוישנתייבשדמאחרמותרחלבאותווממלאיםכעץונעשהאותוומיבשיםאותומולחיםלפעמיםהקיבהדעורי'בסעיףכתבעוד
כעץיבשבשראבלסקל"ג][ש"ךכעץשנעשיםעדאותםכשמיבשיםמעייםבנישארוה"העכ"לבשרלחלוחיתבוואיןבעלמאכעץ

מותרלעתמעתבמיםשוריןאואותןמבשליןאח"כאםואףות"צ]נוב"יבשם[פ"תכעץיבשבבשרגםמתיריםויש[פמ"ג]אוסר
כידועדבריםעודעםלעפרדקאשרעדשנתייבשהקיבהעורע"יהגבינותעושיםואצלנו[שם]

קטוסימןדעהיורההשולחןערוך.18
טזסעיף

אמנם לדינא אין נ"מ כלל שהרי אפילו אם ברור הוא שמעמידין בדבר היתר אסור כמ"ש הרמב"ם שכן הורו מקצת גאונים מפני
חשש העמדה בדבר אסור ואפילו אם בכל המדינה מעמידין בדבר היתר ג"כ אסור מפני שגבינה אסרוה במנין וכל דבר שבמנין

נאסר לעולם אפילו כשבטל הטעם וצריך גדולים בחכמה ובמנין מאותם שגזרו לאיסור אם רצונם להתיר וזה א"א להיות ובזה גבינה
חמור מחלב דחלב האיסור הוא משום חלב טמא ולא נגזרה במנין לאיסור סתמא אבל גבינות נאסרו במנין ואינו מועיל שום דבר כן

בעור קיבה שנתייבש כעץ דהוה כעפרא בעלמא ואין בה איסורולפ"ז לדידן הגם שמעמידים אותהכתבו הקדמונים [הה"מ שם]
כלל מ"מ האיסור במקומו עומד מטעם שנתבארגבינה פשוטה שלנו שאין בה העמדהכלל כמ"ש בסי' פ"ז או

יזסעיף
ואמת שאחד מרבותינו הקדמונים תפס לעיקר טעם גילוי ולפ"ז אצלנו שאין נחשים מצוים כמו שיתבאר בסי' קט"ז היה מקום להתיר

וכן גדולי נרבונ"א התירו גבינות שהעמידוה בפרחים ולא ס"ל כלל דגבינה נאסרה במנין והוא כאיסור חלב דהחשש הוא רק כשיש
היא בעור קיבה שיבש כעץ היה מקום להתיר מ"מ כיוןולפ"ז אצלנו דההעמדהאיסור אבל אם אין חשש איסור מותר

דהרמב"ם והראב"ד והרמב"ן והרשב"א והרא"ש והטור ורבותינו בעלי הש"ע פסקו לאיסור הכי קיי"ל וכתבו הרמב"ם והטור
דהאוכל מכין אותו מכת מרדות בימים הקדמונים

originally)5760(44:20יעקבפעמיאיש,חזוןשלמכתב.19 from 1944-45
אחרי שעל-פי הרמ״א סי׳ קטו [סעיף ב] כל שידוע שחלב לעשות גבינה וגם אין חשש שהעמיד בעור הקיבה– הגבינה מותרת, קשה

למחות בהנוהגים היתר. על סמך שכיום מעמידין בהאבק שכבר נתיבש ובטל מדין אוכל אפילו לכלב. והממשלה במקום עשיתן
מפקחת על עשייתן. וגם דעת תוספות עבודה-זרה ל״ה א׳ ד״ה ״חדא״ דהעיקר משום ניקור ובמקום שמקילין בגילוי מיקילין

בגבינה, קשה להחמיר בשעת הדחק אשר אנו נמצאים (ר״ל למחות).

.dץ)Zirelson(צירלסוןלייביהודה  (רבמגסימןהלבנוןעצי.20 1941(
ע״ד מה שנתפשטה כעת העובדא בכל המחלבות (פערמעס), שמגבנים שם גבינה בכמות מרובה להעמיד החלב באמצעות אבק

Käselabpulver([קאזעלאבפולווערהנקראדק, [rennet powder(ובעלגיא;צרפתבארצותאשרמיוחדת,בפאבריקאותהנעשה



באופן שכעת לא יתכן כלל קיום מחלבה, אם לא תגבן באבק הזה. אולם, להיות שהאבק הזה בא מעור קיבת נבלות וטרפות,
מסתפק כת״ר ושאול: אם מותרות הגבינות של אותן המחלבות?

הנה, האבק הזה שהמציאוהו לפני ארבעים שנה, יוכן לפי הידוע והמבואר בספרי המדעים באופן כזה, מתחילה מנקים היטב קיבת
העגל הרך ואחרי שמנפחים אותה כשלפוחית מניחים אותה להתיבש בחמה במשך שלשה חדשים, עד העשותה כעץ ממש, אחר

שמערביםמים),ההין1/12,(שהיאמיםאחתליטראתוךאלנותניםגראמים…מאהבמשקלהקרטיןאתלקרטין,תחתךכך
לתוכם חמשים גראמים מלח-המבשלים וגם ארבעים גראמים חמצה-הָבאִרית הבאה גם כן בתור מלח, במצב כזה משהים את

מוסיפים אל תוך הבליל עוד חמשים גראמם מלח-המבשלים ואחרייְִתי… ככלות המשך הזה,ַּבהתערובות משך חמש הימים בחום
שמסננים אותו במסננת עבה וכפולה (פילטער) מוסיפים על המסונן עוד חמשית הליטרא מים, הבלולים עם עשרה למאה

מלח-מבשלים וחומצה-הבארית. את הבליל הזה מהפכים בעזרת אמצעים כימיים לחומר מקשה, הנטחן אח"כ לאבק כפי שהוא בא
לפנינו. מהיות שחלק אחד מהאבק רב כחו לגבן ששת אלפים חלקים חלב לכן נמכרת האבק מהפאבריקא ביחד עם כף מיוחדת

קטנונית מאד שמדתה עולה בשביל הגיבון של מאה ליטרות חלב.
הנה, הרמ״א (סי׳ פ״ז ס״י) קבע להלכה דינו של שבלי הלקט, דעור הקיבה, לפעמים מולחים אותו ומייבשין אותו, ונעשה

מאכילת אדם, דפקע אז איסרו…ואף דהעור פועל על החלב,וצריך לומר, דטעמו הוא דלאחר ההתיבשות דינו כנפסל…כעץ
אולם הנוב״י (סי׳.פליטת עץ בעלמא, שאינו בגדר טעם כללמ״מ אין בפליטה, הפועלת פעולה כזאת, אלא..המושם לתוכו

כ״ו) הגביל דינו של שבלי הלקט בחוג צר מאוד דליד׳ לא יצור גבי כל האיסורים אלא היכה שהעור נתביש כל-כך, עד שנפסל
גם מאכילת הכלב, אבל כשהיובש פסלו רק מאכילת אדם לבדה, אז אין לדין זה מקום אלא גבי בשר בחלב, אבל לא לגבי

..אולם התוספות ב״נזיר״… והרשב״א…והט״ז…כולם סתמו,איסורים, שהם אינם נפקעים מהאוכל כל זמן היותו במדרגה כזו
דהפקעת איסור מאוכל, שנפסל מאכילת אדם, מ״נבלה״ ילפינן לה, דלא כר״יוחנן. נמצא דגוף אוכל כזה מותר לדידהו, מצד שאינו

מכל זה הוא, דכיון שנהרס כל הבנין של הנוב״י, זכינןהמורםבגדר איסור כלל, אבל לא מצד שאכילתו אינו כדרך ההנאה…
להא, דדינו של שבלי הלקט ישתרע שפיר אליבא דכולי עלמא על כל האיסורים שבתורה: להרמב״ם יצויר היכא שעלינו לדון
רק פליטת עור הקיבה היבש כעץ ולתוספות והרשב״א וסיעת״ם, דכוותהו נקטינן, להיותם רבים מאוד, יתכן אפילו בהתערב

ממשו של העור הזה לתוך מיעט היתר.
אולם אי משום הא לא…אכן, הש״ך (ס״ק ל״ג) העיר בצדק על דינו של שבלי הלקת, שכל היתרו הוא דוקא לעינין דיעבד

אריא לנדון השאלה שלפנינו, דכיון שטעם קרטי עור הקיבה, שנפסל מאכילת אדם, נפלט לכמות מרובה של מים ומיני מלח;
…זולת זאת, כיוןאם כן הלא בטל הוא ברוב היתר, וממילא, הרי מותרת שפיר תערובת כזו, אפילו לכתחלה אליבא דכו״ע

דיכול להיות, שקרטי עור הקיבה דנ״ד, כשנשרים חמשה ימים במי המלח, חוזרים ותרככים שם, הרי החמיר בזה הפמ״ג…אך
דכיון שמי השרית הם פגועמים בתכלית, הן מצד הכמותבאמת שאני ושאני נד״ד, דגבי׳ אין לחוש כלל לכל החמורות ההן,

המרובה של המלח, לפי ערך המים, והן מצד עצמות החומצה-הבארית שמטבעה אינה ראוי לשום אכילה, ממילא, אפילו נניח,
שהעור חוזר מצד השריה להיות ראוי לאוכל אדם, הרי באותו הרגע ממש שנפלט עצמו המשובח אל תוך מי השריה, שוב

נפגם ונפסל על ידם מכל אכילת שבעולם--אם כן, הלא הכריעו בזה הרבה מגדולי האחרונים, דלפגום בידים איסור משובח,
כמבואר בתש׳ חכ״צ (סי׳ ק״ח)...אם באמצעות תערובת, או איזה אופן אחר, אין זה בכלל מבטל איסור לכתחלה,

לוא גם נניח רגע, כי קרטי העור, באם שהם מתרככים במי המלח והחומצא-הבארית, שוב אינם נפגמים כלל, באופן שיתכן
שאין בכחדכיון דאנו רואים בחוש,שפיר לאיסר הנבלה לחול על הבליל הזה--אכתי אין לאוסר להעמיד הגבינות בו או באבקו.

הקרטין מצד עצמם להקפיא החלב, דלולה זאת הלא היה די בהן כמו שהן, ולא היו טורחין כל-כך עם עזור הצאות מרובות
אם כן, הרי זה כאלו אין בכח האיסורבפאבריקאות מיוחדת בשביל העירוב המסודר של המלח וחומצא-הבארית והכנת האבק;

…אף ד״זה וזה גורם״ אסורלבדו להעמיד אם לא בצירוף ההיתר, דבכהאי גונא אין כאן דין ״מעמיד״ אליבא דכולי עלמה
לכתחילה, דממילא הרי אכתי אסור לנו, לפי הנחתנו הציורית, להעמיד בהאבק– הנה כיון דמדין ביטול איסור לכתחלה נגעו

אחרי קרטי העור, אחרי היותם כעץ ממש, להתרכך במיאם כן, אחרי שבאמת הדבר מוטל בנד״ד בספק: אם שביםבה…
ממילא, הראי בכהאי גונה מותר לגרוםלהקשות האוכלים)(שבאלו הכי טבע המלח, ובפרט החומצה-הבארית,המלח העזים

ח)(סי׳ צ״ב ס״קמותר גם לבטלו לכתחלה, כמו ספסקו הש״ךכהא דנקטינן, דספק איסור;לכתחלה ענין ״זה וזה גורם״
והפר״ת (סי׳ צ״ט ס״ק ה׳)...

וראיה לזה מה דנקטינן ב״ע״ז״ (דל״ג ע״א) ונקבע להלכה בכל הפוסקים, ד״נודות הנכרים גרודים חדשים  מותרין״ דהיינו שמצד
שאין שכאלו חשש בלוע דיין, מותר לשהות בהם זמן בלתי מוגבל כל מיני משקין שבעולם. והנה הנודות הם של עור…ֿאלא על

כרחך צריך לומר, דכיון שהעור אינו ראוי לנודות אלא דוקה לאחר העיבודו ההתקשות, הלכך כשם שמצב כזה נפקע ממנו לגמרי
נפסדהרי יוצא לנו מדין הנודות, דהיכא שהאכולטומאתו…כך נפקע ממנו גם איסור אכילה, אחרי שגם הוא נכלל במשנתנו זו…

כל-כך עד שאינו ראוי גם לכלב, הרי הוא מותר אפילו לכתחילה. ובטעם הדבר יש לומר, דהיינו משום שכיון שבאמת אין אוכל
כזה אלא עפרא בעלמא, אחשבוהו חז״ל לגזור עליו ״לכחתחלה.״

מעתה מובן מאליו, דמה שהעיד הש״ך, דההיתר של שבלי הלקט לענין עור הקיבה הוא רק לגבי דיעבד, ההינו טעם שאינו ידוע לנו
בדרך כלל: אם הגיע למדרגת הפסול מאכילת הכלב; אבל היכא שידוע כזאת, אם מצד עולם היבוש, או מצד העיבוד וכדומה, ודאי



תבנא לדינא, דאם בכל אחד מהטעמים הנ״ל לבדו יש בודגם הש״ך יסבור, שמותר אפילו לכתחלה, כדנקטינן גבי עור הנודות…
כדי להתיר העמדת הגביבות בהאבק ״קאזעלאבפולווער״– כש״כ אפוא, בהצטרפם כולם יחד בנד״ד, דודאי אין בזה שום

פקפוק ובית מיחוש בעולם.

.dבריישיעקבמרדכירב(לוסימןדעהיורהיעקבחלקתשו"ת.21 1972(
הנעשה מקבות עגלים נבלות אם מותר להעמיד ולעשות ממנובבואי לביתי מפאריז עיינתי קצת בשאלתו אדות הפולווער

…גבינות כשרות, ואם יש לסמוך בזה על ההיתר מהרה"ג צירלזאהן בספרו עצי הלבנון סי' מ"ג מ"ה שהאריך בזה להתיר
ולפע"ד הרבה יש לפקפק על היתר הלזה, הא בפת שעיפשה בפסחים מ"ה דאסור אף בנפסל מאכילת אדם וכמבואר בר"ן שם

משום דראוי לחמץ בו עיסות אחרות …ודברים של טעם הם דהא אנן גמרינן מנבילה דאינו אסור רק הראוי לגר לאכילה וכשראוי
להעמיד בו או להחמיץ ולתקן דבר לאכילה הרי הוא ראוי דמה לי באיזה אופן הוא ראוי סו"ס עדיין ראוי לו ומתקיים הכתוב לגר

הקיבה בני"ד אע"פ שנפסלו מאכילת אדם מטעם יבשותםא"כ ממילא נפל כל ההיתר בבירא דהא קרטיתתננה ואכלה…
עדיין קיימים ועומדים וראוים להעמיד בהם וממילא לא מיקרי נפסל מאכילת אדם ואסורים מדאורייתא, וממילא לא אהני לן

מידי בזה שנפגמו ע"י כמות מלח המרובה וחומצה הבארית, דהא לא עדיף פגם זה מפגם העצמיי ואפה"כ אמרינן כיון דעדיין
ראוין ועומדים להעמדה של גבינה מקרי ראוי לגר ואסור מה"ת, אם כן מה איכפת לן בזה שנפגמו מאחרים אדרבה הם

דביארנו דהני קרטי הקיבה אף ביבשותן לא מקרי נפסל מאכילת אדם…וכיוןמסייעים עוד לתכלית הנרצה שיהיו ראוין להעמיד
כן ממילא לאחר שנתרככו ויש להם טעם הבא מחתיכה דאיסורא אינואםואסורין מה"ת אף בשעת יבשותן כיון דראוין להעמיד,

ואף לאחר שנטחן לקמח נמי דינו כלח כמבואר בש"ך סי' ק"ט ולא שייךדהא זה הבליל הי' לחמותר עד שיהי' ס' לבטל זה הטעם
בזה לומר כיון דטעם הקיבה הלזה נפגם לגמרי וכנ"ל ממילא בטל ברוב, דז"א דהא דטעם נפגם אינו אוסר משום דגמרינן מנבילה

וכיון דנבילה עצמה אע"פ שנפסל מאכילת אדם לגמרי אפה"כ היכי דעדיין ראוי להעמיד בה אסורה מה"ת, אם כן טעם הנפגם הלזה
אף שנפגם בטעמו מכל מקום כיון שראוי ועומד להעמיד בו מקרי ראוי לגר ואינו בטל עד שיהי' ס' לבטלו כדין טעם מושבח הבא

מחתיכא דאסורא, ובני"ד אין בהבליל ששים

1951יאסימןדעהיורה-החלקאומריביעשו"ת.22
א. ראיתי ונתון אל לבי, לרגלי המצב הכלכלי הקשה השורר כיום בארץ, ה' ירחם, אם מותר לתת לילדים קטנים מגבינות הגוים,

הבאים מחו"ל, ממקומות שמעמידים את הגבינות ע"י אבקות או כדורים המיוחדים לכך. כי נודע מ"ש התוס' (ע"ז לה), אומר
ר"ת…וגם גאוני נרבונא…והרמב"ם... והמאירי ע"ז (עמוד קיג) כ', ומקצת רבותי היו נוהגים היתר בגבינות העכו"ם כשמזדמן

שמוצאים מן הפרח בגבינה. וגדולי המחברים (הרמב"ם) כתבו לאיסור עכ"פ, ואף כשהעמידוה בהיתר גזירה אטו אותה שיעמידוה
באיסור, אלא שאף הם (מקצת רבותי) מפרשים דבריהם (של גדולי המחברים) במקום שמקצתם עושים באיסור וקצתם בהיתר,

אבל כשכל אנשי המקום נוהגים לעשותו בהיתר מותר. ע"כ…ומרן הב"י (סי' קטו) הביא דברי ר"ת והרמב"ם, וסיים, ומכאן תשובה
לבני איטליא שנוהגים היתר בגבינות הגוים מפני שמעמידים אותם בפרחים…ואף שיש מקום ליישב מנהג אנשי איטליא, כמ"ש

המאירי הנ"ל בשם קצת רבותיו, ואינהו דעבדי כמרי דאתרייהו, מ"מ לדינא בודאי שאין לזוז מדברי רוב הראשונים שאוסרים.
וה"נ בנ"ד אע"פ שלאנשים…אולם לקטנים שיש לנו לצרף דעת הרשב"א…שאיסורין של דבריהם מותר למספי להו בידים...

. ועמש"כ בס"ד בכףגדולים אין להתיר גבינות עכו"ם בשום אופן, מ"מ לקטנים מיהא יש מקום להתיר עכ"פ בשעת הדחק
החיים יו"ד (סי' קיז ס"ק טז). ע"ש…ובשו"ת מהראנ"ח (סימן קיב) כתב בשם הריב"ש בתשובה הנ"ל, שיש לסמוך על הרשב"א

להאכיל לקטנים בשנת הבצורת גבינת העכו"ם
שהגבינות הללו הועמדוברם דא עקא… כי הנה כל יסוד ההיתר נשען על הפוסקים שמתירים גבינת עכו"ם שהעמידוה בפרחים,

ע"י אבקות או כדורים, ואיכא בהאי מילתא עקולי ופשורי, כי לפי המבואר בספרי המדע, אבקות אלה נעשות מקיבת עגלים
רכים שמייבשים אותם היטב, עד שנעשים כעץ ממש, ואחר כתישה וטחינה עד אשר דק, מערבים בהם מיני מלחים כימיים,

עד שנעשים ראויים לגיבון, וא"כ הרי קיבת העגלים היא נבלה וטרפה, וקי"ל דבר המעמיד אפילו באלף לא בטיל, ואע"ג דהוי
(סימן פז) כ' בזה"ל: כתב בשבולי הלקט, עור קיבה שמולחין… והנה בב"י יו"דרק מדרבנן, מ"מ לא הותר לגמרי לגדולים

ומייבשין אותו, וממלאין אותו חלב, מותר, שכיון שנתייבש העור הוי כעץ בעלמא, ואין בו שום לחלוחית בשר. ע"כ. וכן פסק הרמ"א
בהגה (סימן פז סעיף י). אך בשו"ת נודע ביהודה קמא (חיו"ד סי' כו) כ', שדברי הרמ"א הנ"ל אינם אלא בעור קיבה של היתר...
ובע"ז (סח) נחלקו ר"מ ור"ש בנבלה שאינה ראויה לגר דאינה נקראת נבלה, דלר"מ היינו דוקא בסרוחה מעיקרא, ולר"ש סרוחה
מעיקרא א"צ קרא, וקרא אצטריך למעט כשנסרחה אחר שנעשית נבלה..וכ' בהליכות עולם שהלכה כד' המחמיר. ולפ"ז ה"נ יש
לפסוק כר"מ שהוא המחמיר… גם הרשב"א בתורת הבית הארוך (בית ד שער א, דק"ט ע"א) כ' אפלוגתא דר"מ ור"ש אי בעינן
סרוחה מעיקרא או לא, דהלכתא כר"ש, דר' אבהו ור' יוחנן ור"ל הכי אית להו בע"ז שם. ע"ש.. ואמנם ראיתי בשו"ת מהר"ם בר

.מ"מ דעת רוב הפוסקים אינה כן להלכהברוך (ד"פ סי' ריג) שסובר דהלכה כר"מ, והוא תנא דמסייע להנוב"י,
השבולי הלקט ס"ל להיתרא גם בעור קיבת נבלה וטרפהובאמת כי מראש צורים אראנו, במקור דין זה, הוא השבולי הלקט…

וכן מתבאר להדיא.ושלא כחילוק הנוב"י הנ"ל.שרי השה"לאלא ודאי דבכל גווני…שנתייבש, אע"פ שהיא אסורה מעיקרא



וכמו שנתבאר לעיל,בש"ך (סימן קיד ס"ק כא) שכ', שאין לחוש למה שמזייפים הגוים ונותנים בכרכום חוטי בשר נבלה יבש
לבין בשרע"ש. הרי שאין חילוק בין אסור מעיקרו.לחלוחית מותרשעור הקיבה שנתייבש כעץ בענין שאין בו(סימן פז ס"י)

בדבר תולעים אדומים שמיבשים אותם וצובעים בהם משקים, והביא. וכן ראיתי בשו"ת תפארת צבי (חיו"ד סי' עג), שנשאלוחלב
דברי הנוב"י הנ"ל, ודחה ראיותיו, והעלה שיש חילוק בין דבר שנתייבש כעץ, לבין דבר הפגום בלבד, דביבש שאין בו טעם כלל לא

מיתסר, ולכן אין בנידונו איסור כלל. ע"ש…. וכן מבואר עוד בשו"ת שבות יעקב ח"ב (סי' ע) שכתב, שדם שנתייבש עד שנעשה כעץ
ואין בו שום לחלוחית אין איסור באכילתו כלל, דדמי למ"ש הרמ"א (סי' פז ס"י) עור הקיבה שנתייבש כעץ מותר לתת בו חלב

(חיו"ד סי' מגבשו"ת עצי הלבנוןגםמה"ט. ע"ש. וכבר העיר הפתחי תשובה ביו"ד (סי' פז) מד' האחרונים דפליגי ע"ד הנוב"י….
מד) האריך הרחיב בנ"ד להתיר האבקות הללו לגבן בהם גבינות, ואע"פ שנעשים מנו"ט, הואיל ונתייבש עור הקיבה כעץ,

… מ"מ בנ"דנמצא שכל האחרונים ס"ל דלא כהנוב"י שמחלק בזה…ע"ש.והאריך לדחות דברי הנוב"י הנ"ל בדברים נכונים
ולא אכחד שראיתי בשו"ת חלקת יעקב (סימן רי) שכ' להחמידנראה שאין לחוש לזה, וכ"ש שנפסד ע"י המלחים הכימיים.

./להחמיר/ בנ"ד נגד ד' העצי הלבנון. אכן אין דבריו מוכרחים כלל, והעיקר כד' רוב האחרונים הנ"ל
וה"נ בנ"ד אע"פ שלאנשים גדולים אין להתיר גבינות עכו"ם בשום אופן, מ"מ לקטנים מיהא יש מקום להתיר עכ"פ בשעת

הנ"ל, שיש לסמוך על הרשב"א להאכיל לקטנים בשנתובשו"ת מהראנ"ח (סימן קיב) כתב בשם הריב"ש בתשובה…הדחק
שמצד הדין האיסור בטל בששים, אלא שאין הולכים באיסוריםוכ"ש לסברת הראב"ד בהשגות,הבצורת גבינת העכו"ם. ע"כ

…של עכו"ם אחר נתינת טעם, מפני שרצו חכמים להרחיק מאכליהם
ומעתה הדר דינא שגבינות העכו"ם שהועמדו ע"י אבקות וכדורים הנ"ל, דינם כאילו הועמדו בעשבים ופרחים, ומכיון דלא

אמת שהש"ך כתב ע"ד הרמ"א הנ"ל, דלכתחלה אין לעשות כן, וכן. והןנפקא מפלוגתא של הפוסקים, מותר להאכילם לקטנים
הסכימו האחרונים,...וכן מוכח להדיא בהרמ"א בהגה (סי' קיד ס"ד), שאע"פ שהגוים רגילים למשוח היורות בשומן חזיר אין לחוש,

שאע"פ שהישראל קונה מהעכו"ם לכתחלה מותר, שמאחר שכבר נעשהוע"ע בהגה (סי' קכב ס"ו),דהוי נטל"פ, וגם בטל בס'.
(סי' צט סק"ח, וסי' קח סק"ה, וסי' קטו סק"ז). ע"ש. ועוד שהרי. וע"ע להגאון ערך השלחןמקרי דיעבד. וכ"כ האחרונים שם

מבואר בכנה"ג (סי' פז הגב"י אות מג) שכ', וכעת העם נזהרים מלאכול גבינה או ד"א שהושם בתוך עור קיבת נבלה שנתייבש,
ואיני רואה להם מקום ע"מ שיסמוכו, אא"כ נאמר דס"ל שלא התיר השה"ל אלא כשלא שהה כ"ד שעות בתוכו, הלא"ה אסור, משום

מיני מלחים המפסידים טעמו של איסור לגמרי אין לחוש.ולפ"ז בנ"ד שמערבים בושהעור מתרכך ופולט טעם במאכל…
סימן מג), שעפ"ז יש להתיר לכתחלה לישראל להעמיד הגבינותוכ"כ בשו"ת עצי הלבנון (חיו"ד.לכלום, ולכתחלה נמי שרי

מהגוים ע"מ ליתנם לקטנים, שמכיון שיש מתירים אף לגדולים,ובנ"ד נמי מותר לקנותם.ע"י אבקות וכדורים אלה. ע"ש
הב"י א"ח. וכעין מ"ש מרןלקטנים מיהא סמכינן ע"ד הרשב"א והר"ן ורבינו ישעיה הא' דאיסור דרבנן מותר למספי להו בידים

(סי' רסט). וכן מצאתי כיו"ב בשו"ת שמחת יהודה אליעזר (ס"ס יג) ד"ה ויש, שכ', שהואיל וי"א דאיסור דרבנן שלא כד' הנאה מותר
לגדולים, לגבי קטנים מיהא מותר למספי להו בידים, דסמכינן על הרשב"א והר"ן בכה"ג, וכמ"ש בב"י א"ח (סימן רסט)

שמעמידים אותם באבקות וכדורים, להאכילם לתינוקותמסקנא דדינא שמותר לקנות גבינות יבוא, הבאות מחו"ל,הנ"ל…
שהגיעו לחינוך, בשנות בצורת. הנלעד"כ.

23. Rabbi Avrohom Gordimer, “Say” Cheese”
Aren’t some cheeses made from non-animal derived rennet?
In today’s world of advanced food technology, much of the rennet used is microbial, that is, artificial. Nevertheless, mainstream halachic
literature posits that Chazal banned all cheese not made under onsite rabbinical supervision, irrespective of the presence of animal rennet,
as a precaution against the consumption of actual non-kosher animal rennet-based cheese (Rambam, Hilchot Ma’achalot Asurot 3:14 and
Shulchan Aruch ibid., 115:2). Thus, cheese made from artificial rennet (as well as Portuguese hard cheese made from thistle flower rennet)
is not kosher when manufactured without special rabbinic supervision.
How does one make gevinat Yisrael?
Some halachic authorities rule that to satisfy the gevinat Yisrael requirement, a rabbinical supervisor must be present to supervise the
cheese making and ensure that only kosher rennet is used; others hold that a rabbinical supervisor must personally add the rennet (similar
to “bishul Yisrael ” and “pat Yisrael,” which are satisfied only if the rabbinical supervisor is actually involved with cooking or baking the food).
The OU follows both halachic opinions and insists that rabbinic field representatives supervise all kosher cheese productions and add the
rennet as well.
In modern cheese facilities, rennet is often not added manually. Rather, it is dosed into cheese vats via automated rennet feeders. In such
cases, the rabbinic field representatives activate the rennet feeders for each vat of cheese produced. Cheese made in specially supervised
plants is automatically considered gevinat Yisrael, thereby alleviating the need for full-time rabbinic supervision or involvement (Shach on
Yoreh Deah 115, s.k. 20).


