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טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןא

הלכות בשר בחלב
סימן פז

באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא 
בשול.

ובו י"א סעיפים:

א א כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' 
פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור 
ב והוציא אכילה  אכילה ואחד לאיסור הנאה 
בלשון בישול לומר א) שאינו אסור מן התורה 
בכל  אסור  אבל מדרבנן  [א] בישול  דרך  אלא 
ענין ב) כל בשר בחלב (א) שאינו אסור מן התורה מותר 

[ב] בהנאה (טור ו‡רוך כלל ל'):

ב ג גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא 
שנא בחלב אם לא שנא בחלב אחרת אלא 

שדבר הכתוב בהווה:
ג ד אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב 
בחלב  טהורה  בשר  ג) אבל  טהורה  בהמה 
טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה (ב) מותרים 

פז ‡ א) שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול כו'. כלומר אבל 
לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול: ב) כל בשר בחלב 
כו' מותר בהנאה. טור ואו"ה כלל ל' ד"ה וכן דעת המחבר בס"ג 
מותר  מדרבנן  אלא  באכילה  אסור  שאינו  בחלב  עוף  דבשר 

דעת  וכן  מדרבנן  אף  בהנאה 
הרא"ה בס' החינוך מצוה קי"ג 
וכן דעת הרמב"ם פ"ט מהמ"א 
דבריו  ביאר  וכן  להדיא  ד"ד 
בפי' המשנה פכ"ה וכן פי' הרב 
המגיד דעתו וכך הבין מהרש"ל 
אחרונים  ושאר  ק'  סי'  פא"ט 
כמ"ש  ולא  הרמב"ם  דעת 
דבשר  הרמב"ם  דדעת  הב"ח 
עוף בחלב אסור בהנא' מדרבנן 
מדרבנן  באכילה  שאסור  כמו 
(ומה שכתב ודוחק לומר דהאי 
כבר  כו'  הוא  לאכול  לבשל 
ע"ש)  בספרי  עליו  השבתי 
וכ"כ המרדכי פ' אין מעמידין 
דע"ז  בתרא  פ'  אשר"י  והגהת 
ע"י  או  כבוש  ידי  דעל  מא"ז 
וכ"כ  בהנא'  מותר  מליחה 
והוא  צ"א  ס"ס  לקמן  המחבר 
מדברי האגור שהביא בב"י שם 
ואין  ע"ז  חלק  שם  ומהרש"ל 
מוכרחים: ‚ ג) אבל  דבריו 
בשר טהורה בחלב טמאה כו'. ל' 
הטור אבל בשר טהורה בחלב 
טמאה  בשר  או  טמאה  בהמה 
בחלב טהורה ובשר חיה ועוף 

אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן ומותר בבישול ובהנאה 
עכ"ל וכתב הב"י שלשון שאינו מכוון הוא דמ"ש אינו אלא 
מדרבנן לא מצי קאי אלא לחיה ועוף בחלב טהורה דאי לבשר 
טהורה בחלב טמאה או איפכא לא אשכחן שאסרוה חכמים 

באכילה משום בשר בחלב וגם לא היה ענין לאסרו מדבריהם אחר שכבר הוא אסור ועומד מן התורה משום בשר טמא או חלב טמא 
כו' עכ"ל לכך תיקן כאן הלשון ויפה כוון אלא שהב"ח השיג עליו ופי' דהטור אתא לאשמועינן דמ"מ מדרבנן אסור' משום בשר 
בחלב ונ"מ לענין חתיכה נעשית נבילה דס"ל (לקמן סי' צ"ב) דאינו אלא בבשר וחלב וכן לענין חתיכה הראויה להתכבד ע"ש וכן פי' 
הפרישה ולפ"ז אפילו לדידן דק"ל חנ"נ בכל האיסורים היה נפקותא בדבר לענין מ"ש הרב בהג"ה סי' צ"ב ס"ד ע"ש ודוק ולפע"ד 
ז"א דודאי לא אשכחן בשום דוכתא וגם לא אשתמיט חד מהפוסקים לכתוב כן וגם מפרש"י והר"ן (פכ"ה דף קי"ג ע"א במשנה) 
משמע להדיא דלית בהו איסור משום בשר בחלב כלל אפילו מדרבנן וגם אין טעם כלל שחכמים יאסרוהו משום בשר בחלב דבשלמא 
בבשר עוף שייך שפיר גזירה שאם היו אוכלי' בשר עוף בחלב היו אוכלים ג"כ בשר בהמה בחלב וכדכתב הרמב"ם שם אבל מה 
ענין לגזור שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר בחלב דהא בלאו הכי ליכא למיחש למידי כיון דבלאו הכי 

פ'  רש"ל  בהנאה.  מותר  התורה  מן  אסור  ‡ (א) שאינו  פז 
וס"ל  והמרדכי  הרמב"ם  מ"ש  ועל  זה  על  חולק  ק'  סי'  כ"ה 
לנו אלא דברי הראשונים  אין  ואנו  מסברא להחמיר בהנאה. 
והאחרונים: ‚ (ב) מותרים בבישול ובהנאה. בטור כתוב אבל 
או  טמאה  בחלב  טהורה  בשר 
איפכא ובשר חיה כו' אינו אלא 
כו'  בבישול  ומותר  מדרבנן 
הקשה ב"י דאם מין אחד טמא 
הא אסור באכילה מדאורייתא 
ולמה להו למיגזר עליו איסור 
בשר בחלב לאכילה ובדרישה 
נ"מ  דיש  מתרצים  ז"ל  ומו"ח 
בגזרה זו דלהוי בו דין חתיכה 
שס"ל  נבילה  נעשית  עצמה 
דלא  צ"ב  בסי'  אפרים  לרבינו 
בחלב  בבשר  אלא  כן  אמרינן 
כבודם  בזה  רבנן  דקו  ולא 
במקומם מונח דהא עיקר הטעם 
לרבינו אפרים דמחמיר בבשר 
אחד  שכל  מטעם  הוא  בחלב 
בפני עצמו מותר רק בתערובות 
אסורים ונעשים גוף אחד כמו 
התוספות  בשם  ב"י  שמביא 
כאן  שייך  לא  וזה  צ"ב  בסי' 
בלאו  דהא  טמא  אחד  במין 
התורה  מן  איסור  בו  יש  הכי 
וא"כ הוי כשאר איסורים וא"ל 
חתיכה  לומר  בזה  גזרו  דרבנן 
בשר  שאר  אטו  נ"נ  עצמה 
גם  דא"כ  דאורייתא  בחלב 
בבישול והנאה היה להם לגזור כן כיון שאיסור אכילה יש בלאו 
הכי מן התורה והם החמירו על התערובת ה"נ הו"ל להחמיר 
נ"מ  ז"ל דיש  בזה ומדברים אלו הוקשה גם מ"ש עוד מו"ח 

פז ‡ [א] בישול. כלומר אבל לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול. 
(וצלי בכלל בישול וצונן לתוך חם אף הוא דרך בישול וכן עירוי מבשל 

לפחות כדי קליפה ומעושן הוי כבישול ומבושל בחמי טבריא לא אסור 

ופוסק  חולק  ומהרש"ל  מדרבנן  אף  פר"ח): [ב] בהנאה.  התורה.  מן 

דאסור בהנאה והשיג עליו הש"ך וכ' שאין דבריו מוכרחים גם הט"ז כ' 

ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים והאחרונים (ולפ"ז בשר עוף בחלב 

ואין בו ס' מותר ליתן לעובד כוכבים והקדירה מותר בהנאה הסכמת 

בת'  והרדב"ז  בהנאה.  המחמיר  כמהרש"ל  דלא  ואחרונים  ראשונים 

חלב  אותו  שמבשלין  בזמן  הצוק"ר  בתוך  לתת  שנהגו  מה  על  נשאל 

מותר  אם  למאה  ב'  שנותנים  האומנים  ואומרים  טהורה  בהמה  של 

באר היטב

פז א ברייתא חולין דף קט"ו: ב טור והרשב"א בת"ה: ג משנה וגמ' שם דף קי"ג: ד שם במשנה: 
באר הגולה
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SIMAN 87 | סימן פז

ב‡יז‰ ב˘ר נו‰‚ „ין ב˘ר בחלב ו‰י‡ך נ˜ר‡ בי˘ול
Types of Meat �at Can Become Basar B'chalav, 

and De�nition of “Cooking”
Cooking, Eating and Benefitting \ Basar B’chalav Mid’oraisa and Mid’rabbanan \ Mar'is Ayin \ Eggs \ Other Milks, 

Meats and Types of Cooking \ Rennet

1 סעיף ‡

Introduction:
What is the source for basar b’chalav? �e Torah says “Lo s’vasheil g’di bachaleiv imoy 1” (“Do not 
cook a lamb in its mother’s milk”) three times.

�e Gemara teaches that one passuk forbids eating basar b’chalav, one forbids cooking basar b’chalav, 
and one forbids bene�tting from basar b’chalav mixtures.

Mid'oraisa, it is only forbidden to bene�t from or eat basar b'chalav when they are cooked together. 
Mid'rabbanan it is forbidden to eat basar b'chalav mixtures even when they were not cooked 
together (e.g., they were soaked or salted together.) 2

Mechaber quotes the source for the issur of basar 
b‘chalav.

ים ƒָעמ ּמו… ‚' ּפ¿ ƒ‡ ב ֲחל≈ י ּבַ ƒ„ ל ּ‚¿ ≈ ׁ ּ̆ ַב ¿̇ ָר‰: ל…‡  ו… ּ̇ ˙ּוב ּבַ  It is – ּכָ
written in the Torah three times, "Do not cook a 
lamb in its mother’s milk." „ָח ∆‡ ּול, ו¿ ׁ ּ̆ ƒסּור ּב ƒ‡ ָח„ ל¿ ∆‡ 
סּור ֲ‰ָנָ‡‰ ƒ‡ ָח„ ל¿ ∆‡ יָל‰, ו¿ ƒסּור ֲ‡כ ƒ‡  One passuk forbids – ל¿
cooking, one forbids eating, and one forbids 
benefitting.

Mechaber explains why the Torah refers to ‘eating’ 
using the word "cook"

ּול ׁ ּ̆ ƒּב ן  ו… ׁ̆ ל¿ ƒּב יָל‰  ƒכ‡ֲ י‡  ƒ̂ ‰ו…  The Torah uses the – ו¿

word "cook" to refer to the prohibition of eating, 
ּול ׁ ּ̆ ƒּב ך¿  ר∆ ∆„ּ  ‡ ּלָ ∆‡ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ן  ƒמ ָ‡סּור  ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמר   to teach – לו…
us that it is only forbidden mid'oraisa to eat or 
benefit from the basar b'chalav if they were cooked 
together. ָין נ¿ ƒע ָכל  ּב¿ ָ‡סּור  ָנן  ַרּבָ ¿„ּ ƒמ  ,However – ֲ‡ָבל 
mid’rabbanan it is forbidden to eat in any 
situation that they were combined.

Rama adds:

ֲהָנָאה ּבַ ר  ֻמּתָ ַהּתֹוָרה,  ִמן  ָאסּור  ֵאינֹו  ׁשֶ ָחָלב  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ל   It is – ּכָ

permitted to benefit from any basar b’chalav that is 

not forbidden mid'oraisa.

Sources & Notes
 1.  Shmos 23:19, Shmos 34:26, Dvarim 14:21. 
 2.  Shach Yoreh Dei’ah 87:1, [or even just touching while 

cold, see Yoreh Dei’ah siman 89]. 
 

1[1]



טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןא

הלכות בשר בחלב
סימן פז

באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא 
בשול.

ובו י"א סעיפים:

א א כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' 
פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור 
ב והוציא אכילה  אכילה ואחד לאיסור הנאה 
בלשון בישול לומר א) שאינו אסור מן התורה 
בכל  אסור  אבל מדרבנן  [א] בישול  דרך  אלא 
ענין ב) כל בשר בחלב (א) שאינו אסור מן התורה מותר 

[ב] בהנאה (טור ו‡רוך כלל ל'):

ב ג גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא 
שנא בחלב אם לא שנא בחלב אחרת אלא 

שדבר הכתוב בהווה:
ג ד אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב 
בחלב  טהורה  בשר  ג) אבל  טהורה  בהמה 
טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה (ב) מותרים 

פז ‡ א) שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול כו'. כלומר אבל 
לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול: ב) כל בשר בחלב 
כו' מותר בהנאה. טור ואו"ה כלל ל' ד"ה וכן דעת המחבר בס"ג 
מותר  מדרבנן  אלא  באכילה  אסור  שאינו  בחלב  עוף  דבשר 

דעת  וכן  מדרבנן  אף  בהנאה 
הרא"ה בס' החינוך מצוה קי"ג 
וכן דעת הרמב"ם פ"ט מהמ"א 
דבריו  ביאר  וכן  להדיא  ד"ד 
בפי' המשנה פכ"ה וכן פי' הרב 
המגיד דעתו וכך הבין מהרש"ל 
אחרונים  ושאר  ק'  סי'  פא"ט 
כמ"ש  ולא  הרמב"ם  דעת 
דבשר  הרמב"ם  דדעת  הב"ח 
עוף בחלב אסור בהנא' מדרבנן 
מדרבנן  באכילה  שאסור  כמו 
(ומה שכתב ודוחק לומר דהאי 
כבר  כו'  הוא  לאכול  לבשל 
ע"ש)  בספרי  עליו  השבתי 
וכ"כ המרדכי פ' אין מעמידין 
דע"ז  בתרא  פ'  אשר"י  והגהת 
ע"י  או  כבוש  ידי  דעל  מא"ז 
וכ"כ  בהנא'  מותר  מליחה 
והוא  צ"א  ס"ס  לקמן  המחבר 
מדברי האגור שהביא בב"י שם 
ואין  ע"ז  חלק  שם  ומהרש"ל 
מוכרחים: ‚ ג) אבל  דבריו 
בשר טהורה בחלב טמאה כו'. ל' 
הטור אבל בשר טהורה בחלב 
טמאה  בשר  או  טמאה  בהמה 
בחלב טהורה ובשר חיה ועוף 

אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן ומותר בבישול ובהנאה 
עכ"ל וכתב הב"י שלשון שאינו מכוון הוא דמ"ש אינו אלא 
מדרבנן לא מצי קאי אלא לחיה ועוף בחלב טהורה דאי לבשר 
טהורה בחלב טמאה או איפכא לא אשכחן שאסרוה חכמים 

באכילה משום בשר בחלב וגם לא היה ענין לאסרו מדבריהם אחר שכבר הוא אסור ועומד מן התורה משום בשר טמא או חלב טמא 
כו' עכ"ל לכך תיקן כאן הלשון ויפה כוון אלא שהב"ח השיג עליו ופי' דהטור אתא לאשמועינן דמ"מ מדרבנן אסור' משום בשר 
בחלב ונ"מ לענין חתיכה נעשית נבילה דס"ל (לקמן סי' צ"ב) דאינו אלא בבשר וחלב וכן לענין חתיכה הראויה להתכבד ע"ש וכן פי' 
הפרישה ולפ"ז אפילו לדידן דק"ל חנ"נ בכל האיסורים היה נפקותא בדבר לענין מ"ש הרב בהג"ה סי' צ"ב ס"ד ע"ש ודוק ולפע"ד 
ז"א דודאי לא אשכחן בשום דוכתא וגם לא אשתמיט חד מהפוסקים לכתוב כן וגם מפרש"י והר"ן (פכ"ה דף קי"ג ע"א במשנה) 
משמע להדיא דלית בהו איסור משום בשר בחלב כלל אפילו מדרבנן וגם אין טעם כלל שחכמים יאסרוהו משום בשר בחלב דבשלמא 
בבשר עוף שייך שפיר גזירה שאם היו אוכלי' בשר עוף בחלב היו אוכלים ג"כ בשר בהמה בחלב וכדכתב הרמב"ם שם אבל מה 
ענין לגזור שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר בחלב דהא בלאו הכי ליכא למיחש למידי כיון דבלאו הכי 

פ'  רש"ל  בהנאה.  מותר  התורה  מן  אסור  ‡ (א) שאינו  פז 
וס"ל  והמרדכי  הרמב"ם  מ"ש  ועל  זה  על  חולק  ק'  סי'  כ"ה 
לנו אלא דברי הראשונים  אין  ואנו  מסברא להחמיר בהנאה. 
והאחרונים: ‚ (ב) מותרים בבישול ובהנאה. בטור כתוב אבל 
או  טמאה  בחלב  טהורה  בשר 
איפכא ובשר חיה כו' אינו אלא 
כו'  בבישול  ומותר  מדרבנן 
הקשה ב"י דאם מין אחד טמא 
הא אסור באכילה מדאורייתא 
ולמה להו למיגזר עליו איסור 
בשר בחלב לאכילה ובדרישה 
נ"מ  דיש  מתרצים  ז"ל  ומו"ח 
בגזרה זו דלהוי בו דין חתיכה 
שס"ל  נבילה  נעשית  עצמה 
דלא  צ"ב  בסי'  אפרים  לרבינו 
בחלב  בבשר  אלא  כן  אמרינן 
כבודם  בזה  רבנן  דקו  ולא 
במקומם מונח דהא עיקר הטעם 
לרבינו אפרים דמחמיר בבשר 
אחד  שכל  מטעם  הוא  בחלב 
בפני עצמו מותר רק בתערובות 
אסורים ונעשים גוף אחד כמו 
התוספות  בשם  ב"י  שמביא 
כאן  שייך  לא  וזה  צ"ב  בסי' 
בלאו  דהא  טמא  אחד  במין 
התורה  מן  איסור  בו  יש  הכי 
וא"כ הוי כשאר איסורים וא"ל 
חתיכה  לומר  בזה  גזרו  דרבנן 
בשר  שאר  אטו  נ"נ  עצמה 
גם  דא"כ  דאורייתא  בחלב 
בבישול והנאה היה להם לגזור כן כיון שאיסור אכילה יש בלאו 
הכי מן התורה והם החמירו על התערובת ה"נ הו"ל להחמיר 
נ"מ  ז"ל דיש  בזה ומדברים אלו הוקשה גם מ"ש עוד מו"ח 

פז ‡ [א] בישול. כלומר אבל לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול. 
(וצלי בכלל בישול וצונן לתוך חם אף הוא דרך בישול וכן עירוי מבשל 

לפחות כדי קליפה ומעושן הוי כבישול ומבושל בחמי טבריא לא אסור 

ופוסק  חולק  ומהרש"ל  מדרבנן  אף  פר"ח): [ב] בהנאה.  התורה.  מן 

דאסור בהנאה והשיג עליו הש"ך וכ' שאין דבריו מוכרחים גם הט"ז כ' 

ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים והאחרונים (ולפ"ז בשר עוף בחלב 

ואין בו ס' מותר ליתן לעובד כוכבים והקדירה מותר בהנאה הסכמת 

בת'  והרדב"ז  בהנאה.  המחמיר  כמהרש"ל  דלא  ואחרונים  ראשונים 

חלב  אותו  שמבשלין  בזמן  הצוק"ר  בתוך  לתת  שנהגו  מה  על  נשאל 

מותר  אם  למאה  ב'  שנותנים  האומנים  ואומרים  טהורה  בהמה  של 

באר היטב
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Discussions and Explanations
Is basar b’chalav mid'rabbanan 

assur b’hana’ah?
Shach 3 and Taz 4 point out that almost all 

Poskim agree with Rama's statement that basar 

b’chalav which is only assur mid'rabbanan is mutar 
b’hana’ah. Only Maharshal argues and holds that 
it is assur b’hana’ah.

2 סעיף ב

Introduction:
Why does the Torah say “lamb” and “mother’s milk”? Many times the Torah speaks in terms of 
the common situation, but is not to be limited to that case. �e same is true regarding the passuk, 
“Lo s’vasheil gdi bachaleiv imoy” (“Do not cook a lamb in its mother’s milk”).

Mechaber explains which milks and meats are 
forbidden.

‡ ָ̃ ו¿ ַ„ּ ָל‡ו  י,  ƒ„ ¿‚ּ – When the Torah says, "lamb", it 
did not mean to be specific, ין ƒ„ּ‰ַ ‡ּו‰ ¿„ּ – because 
the same halachah applies to ר ו… ׁ̆  – an ox, ‰ ∆ׂ̆  
– sheep, ז ל…‡ .or goat (that are fully grown) – ָוע≈  ו¿

ם ב ‡≈ ֲחל≈ ָנ‡ ּבַ ¿ ׁ̆  – It does not make a difference if the 
milk is from that animal’s mother, ‡ָנ ¿ ׁ̆ ל…‡   ו¿
˙ ר∆ ב ַ‡ח∆ ֲחל≈  .or if the milk is from another animal – ּבַ
‰ ‰…ו∆ ˙ּוב ּבַ ר ַ‰ּכָ ּב≈ ƒ„ּ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ – The Torah just discusses a 
common case.

3 סעיף ‚

Introduction:
Does basar b’chalav apply to non-kosher animals? If either the milk or meat is from a tamei 
animal (i.e. non-kosher animal), it is mutar mid'oraisa to cook or bene�t from their mixture with 
kosher meat/milk. (Eating the mixture is obviously assur mid'oraisa because it is non-kosher.)

What is mar’is ayin? “Mar'is ayin” (“appearance to the eye”) is a prohibition against doing permitted 
actions that closely resemble and may be mistaken by an onlooker for a forbidden action. For 
example, drinking a cup of �sh blood is not forbidden but it closely resembles drinking animal 
blood, which is forbidden, and someone watching might get the wrong idea.

What is chanan? �e din of chatichah na’aseis n'veilah (the piece become a “carcass”), or ‘chanan’ 
for short, is as follows:

If a drop of milk falls onto a piece of meat, and the meat is not 60x the milk, then that entire 
piece of meat is forbidden. �en, if that piece of meat falls into a bigger pot of meat, the big pot 
of meat needs to be 60x the milk plus the piece of meat, and not just 60x the milk.

�eoretically, one might think that when the small piece of meat falls into the big pot, then as 
long as the pot is 60x the drop of milk that originally fell onto the piece, the dish should be kosher. 
Seemingly, the small piece of meat should not cause problems for the big meat pot, since it is only 
the milk that is problematic. However, the principle of chanan teaches that it is not so. Rather, 

3.  Yoreh Dei’ah 87:2.  4.  Yoreh Dei’ah 87:1. 
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טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןא

הלכות בשר בחלב
סימן פז

באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא 
בשול.

ובו י"א סעיפים:

א א כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ג' 
פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור 
ב והוציא אכילה  אכילה ואחד לאיסור הנאה 
בלשון בישול לומר א) שאינו אסור מן התורה 
בכל  אסור  אבל מדרבנן  [א] בישול  דרך  אלא 
ענין ב) כל בשר בחלב (א) שאינו אסור מן התורה מותר 

[ב] בהנאה (טור ו‡רוך כלל ל'):

ב ג גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא 
שנא בחלב אם לא שנא בחלב אחרת אלא 

שדבר הכתוב בהווה:
ג ד אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב 
בחלב  טהורה  בשר  ג) אבל  טהורה  בהמה 
טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה (ב) מותרים 

פז ‡ א) שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול כו'. כלומר אבל 
לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול: ב) כל בשר בחלב 
כו' מותר בהנאה. טור ואו"ה כלל ל' ד"ה וכן דעת המחבר בס"ג 
מותר  מדרבנן  אלא  באכילה  אסור  שאינו  בחלב  עוף  דבשר 

דעת  וכן  מדרבנן  אף  בהנאה 
הרא"ה בס' החינוך מצוה קי"ג 
וכן דעת הרמב"ם פ"ט מהמ"א 
דבריו  ביאר  וכן  להדיא  ד"ד 
בפי' המשנה פכ"ה וכן פי' הרב 
המגיד דעתו וכך הבין מהרש"ל 
אחרונים  ושאר  ק'  סי'  פא"ט 
כמ"ש  ולא  הרמב"ם  דעת 
דבשר  הרמב"ם  דדעת  הב"ח 
עוף בחלב אסור בהנא' מדרבנן 
מדרבנן  באכילה  שאסור  כמו 
(ומה שכתב ודוחק לומר דהאי 
כבר  כו'  הוא  לאכול  לבשל 
ע"ש)  בספרי  עליו  השבתי 
וכ"כ המרדכי פ' אין מעמידין 
דע"ז  בתרא  פ'  אשר"י  והגהת 
ע"י  או  כבוש  ידי  דעל  מא"ז 
וכ"כ  בהנא'  מותר  מליחה 
והוא  צ"א  ס"ס  לקמן  המחבר 
מדברי האגור שהביא בב"י שם 
ואין  ע"ז  חלק  שם  ומהרש"ל 
מוכרחים: ‚ ג) אבל  דבריו 
בשר טהורה בחלב טמאה כו'. ל' 
הטור אבל בשר טהורה בחלב 
טמאה  בשר  או  טמאה  בהמה 
בחלב טהורה ובשר חיה ועוף 

אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן ומותר בבישול ובהנאה 
עכ"ל וכתב הב"י שלשון שאינו מכוון הוא דמ"ש אינו אלא 
מדרבנן לא מצי קאי אלא לחיה ועוף בחלב טהורה דאי לבשר 
טהורה בחלב טמאה או איפכא לא אשכחן שאסרוה חכמים 

באכילה משום בשר בחלב וגם לא היה ענין לאסרו מדבריהם אחר שכבר הוא אסור ועומד מן התורה משום בשר טמא או חלב טמא 
כו' עכ"ל לכך תיקן כאן הלשון ויפה כוון אלא שהב"ח השיג עליו ופי' דהטור אתא לאשמועינן דמ"מ מדרבנן אסור' משום בשר 
בחלב ונ"מ לענין חתיכה נעשית נבילה דס"ל (לקמן סי' צ"ב) דאינו אלא בבשר וחלב וכן לענין חתיכה הראויה להתכבד ע"ש וכן פי' 
הפרישה ולפ"ז אפילו לדידן דק"ל חנ"נ בכל האיסורים היה נפקותא בדבר לענין מ"ש הרב בהג"ה סי' צ"ב ס"ד ע"ש ודוק ולפע"ד 
ז"א דודאי לא אשכחן בשום דוכתא וגם לא אשתמיט חד מהפוסקים לכתוב כן וגם מפרש"י והר"ן (פכ"ה דף קי"ג ע"א במשנה) 
משמע להדיא דלית בהו איסור משום בשר בחלב כלל אפילו מדרבנן וגם אין טעם כלל שחכמים יאסרוהו משום בשר בחלב דבשלמא 
בבשר עוף שייך שפיר גזירה שאם היו אוכלי' בשר עוף בחלב היו אוכלים ג"כ בשר בהמה בחלב וכדכתב הרמב"ם שם אבל מה 
ענין לגזור שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר בחלב דהא בלאו הכי ליכא למיחש למידי כיון דבלאו הכי 

פ'  רש"ל  בהנאה.  מותר  התורה  מן  אסור  ‡ (א) שאינו  פז 
וס"ל  והמרדכי  הרמב"ם  מ"ש  ועל  זה  על  חולק  ק'  סי'  כ"ה 
לנו אלא דברי הראשונים  אין  ואנו  מסברא להחמיר בהנאה. 
והאחרונים: ‚ (ב) מותרים בבישול ובהנאה. בטור כתוב אבל 
או  טמאה  בחלב  טהורה  בשר 
איפכא ובשר חיה כו' אינו אלא 
כו'  בבישול  ומותר  מדרבנן 
הקשה ב"י דאם מין אחד טמא 
הא אסור באכילה מדאורייתא 
ולמה להו למיגזר עליו איסור 
בשר בחלב לאכילה ובדרישה 
נ"מ  דיש  מתרצים  ז"ל  ומו"ח 
בגזרה זו דלהוי בו דין חתיכה 
שס"ל  נבילה  נעשית  עצמה 
דלא  צ"ב  בסי'  אפרים  לרבינו 
בחלב  בבשר  אלא  כן  אמרינן 
כבודם  בזה  רבנן  דקו  ולא 
במקומם מונח דהא עיקר הטעם 
לרבינו אפרים דמחמיר בבשר 
אחד  שכל  מטעם  הוא  בחלב 
בפני עצמו מותר רק בתערובות 
אסורים ונעשים גוף אחד כמו 
התוספות  בשם  ב"י  שמביא 
כאן  שייך  לא  וזה  צ"ב  בסי' 
בלאו  דהא  טמא  אחד  במין 
התורה  מן  איסור  בו  יש  הכי 
וא"כ הוי כשאר איסורים וא"ל 
חתיכה  לומר  בזה  גזרו  דרבנן 
בשר  שאר  אטו  נ"נ  עצמה 
גם  דא"כ  דאורייתא  בחלב 
בבישול והנאה היה להם לגזור כן כיון שאיסור אכילה יש בלאו 
הכי מן התורה והם החמירו על התערובת ה"נ הו"ל להחמיר 
נ"מ  ז"ל דיש  בזה ומדברים אלו הוקשה גם מ"ש עוד מו"ח 

פז ‡ [א] בישול. כלומר אבל לא ע"י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול. 
(וצלי בכלל בישול וצונן לתוך חם אף הוא דרך בישול וכן עירוי מבשל 

לפחות כדי קליפה ומעושן הוי כבישול ומבושל בחמי טבריא לא אסור 

ופוסק  חולק  ומהרש"ל  מדרבנן  אף  פר"ח): [ב] בהנאה.  התורה.  מן 

דאסור בהנאה והשיג עליו הש"ך וכ' שאין דבריו מוכרחים גם הט"ז כ' 

ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים והאחרונים (ולפ"ז בשר עוף בחלב 

ואין בו ס' מותר ליתן לעובד כוכבים והקדירה מותר בהנאה הסכמת 

בת'  והרדב"ז  בהנאה.  המחמיר  כמהרש"ל  דלא  ואחרונים  ראשונים 

חלב  אותו  שמבשלין  בזמן  הצוק"ר  בתוך  לתת  שנהגו  מה  על  נשאל 

מותר  אם  למאה  ב'  שנותנים  האומנים  ואומרים  טהורה  בהמה  של 
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when the drop of milk falls onto the original piece of meat and there is not 60x, they combine 
to become a new entity of issur, which is called ‘basar b’chalav,’ and that whole mixture becomes 
forbidden (called “chatichah na’aseis n'veilah”). And when it then falls into the big pot, the pot 
must be 60x the entire mixture.

What is chahal? �e din of chatichah har'uyah l'hischabed (a piece �t to honor company with), 
or ‘chahal’ for short, is as follows:

If a piece is a signi�cant entity, �t to honor company with, it is never nulli�ed, even by 1000x.

�e din 5 is that a piece of issur can only be considered chahal if it is intrinsically assur, for example 
n’veilah. Basar b’chalav is considered intrinsically assur because of the fact that it is chanan.

Mechaber brings three exclusions to the 
prohibition of basar b’chalav mid'oraisa:

ָר‰ ‰ו… ט¿ ָמ‰  ≈‰ ּב¿ ב  ֲחל≈ ּבַ ָר‰  ‰ו… ט¿ ָמ‰  ≈‰ ּב¿ ר  ַׂ̆ ב¿ ƒּב  ‡ ּלָ ∆‡  ‚ ≈‰ נו… ינו…  ≈‡ 
– The prohibition of cooking basar b'chalav only 
applies to kosher animal meat with kosher animal 

milk. ‰‡ָ מ≈ ב ט¿ ֲחל≈ ָר‰ ּבַ ‰ו… ר ט¿ ַׂ̆  However, kosher – ֲ‡ָבל ּב¿
animal meat with non-kosher animal’s milk, …ו‡ 
ָר‰ ‰ו… ב ט¿ ֲחל≈ ָ‡‰ ּבַ מ≈ ר ט¿ ַׂ̆  or non-kosher animal meat – ּב¿
with kosher animal’s milk, ים ƒר ָּ̇  ֻמ

 5.  Yoreh Dei’ah 101:2.  

Sources & Notes
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טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןב

ד) ה ובשר חיה ועוף אפילו  [ג] ובהנאה  בבישול 
ואף  ובהנאה  בבישול  מותר  טהורה  בחלב 
ה) (ג) ו אבל  [ד] מדרבנן  באכילה אינו אסור אלא 
דגים וחגבים אין בהם [ה] איסור אפילו מדרבנן:

אסור משום בשר או חלב טמאה וזה נראה כוונת הב"י במ"ש 
וגם לא היה ענין לאסרו כו' דלא כמו שכתוב בלשון הב"ח דהא 
כבר אסור באכילה מן התורה ולא הוצרכו לגזור עליו והבין 
נ"מ בדבר אם הוא אסור משום בשר  שהב"י בא לומר דאין 

בחלב או לאו כיון שכבר אסור 
מן התורה ולכך השיב דנ"מ כו' 
אלא כוונת הב"י כדפירשתי וכן 
שחתיכה  בשגם  לדינא  עיקר 
הוי  גופיה  להתכבד  הראויה 
גם  ק"י  סי'  וכדלקמן  מדרבנן 
דבריו  בסוף  כתב  הדרישה 
אלא שעדיין קשה שלא מצינו 

זה בשום מקום שבשר טהורה בחלב טמאה או איפכא יש בו 
איסור דרבנן ושנעשית נבילה מדרבנן ע"כ: ד) ובשר חיה ועוף 
כו' ואף באכילה כו'. דעת המחבר דבשר חיה ועוף אינו אסור 
באכילה אפילו דרך בישול אלא מדרבנן ומותר בהנאה ובבישול 
לגמרי ומהרש"ל והב"ח תלו עצמן בדברי מהרא"י בהגהת ש"ד 
סי' ע"ו במ"ש קשה להקל נגד התוס' לכך פסקו דבשר חיה 
ועוף בחלב דאורייתא ובספרי החזקתי דברי האומרים שהוא 
מדרבנן מן הש"ס והבאתי שם שכן דעת הרבה פוסקים מאד 
ושאף מהרא"י לא קאמר אלא שקשה להקל נגד התוס' שלא 
לאכול גבינה אחר בשר עוף מיד אבל מודה לדינא דבשר עוף 
בחלב דרבנן שהרי כתב בהגהת ש"ד סי' ס"ט דביצים גמורים 
מותר לאכלן בחלב משום דבשר עוף בחלב דרבנן הקילו (וכ"כ 
ע"ש)  כבה"ג  עיקר  תופס  ס"ט שמהרא"י  סימן  במ"ש  רנ"ש 
ואף שהתוס' תלו דין אכילת גבינה אחר בשר עוף בזה דבשר 
עוף בחלב דאורייתא או דרבנן מ"מ אין זה מוכרח כמ"ש שם 
וגם מדברי התוס' עצמן שם משמע שאין מוכרח לומר כן אלא 
שבאו ליישב מנהג העולם ע"ש ובאמת י"ל דרך אחרת דאף 
למאי דקי"ל בשר עוף בחלב דרבנן אסור לאכול גבינה מיד 
אחריו וכדלקמן ר"ס פ"ט והא דתני אגרא עוף וגבינה נאכלין 

באפיקורן מפרשינן כמו שמפרש הרמב"ם וסייעתו ומביאו ב"י סי' פ"ט דהיינו באוכל גבינה ואח"כ עוף ועוד יש לחלק בכמה גווני 
והרי כתב הרמב"ם סוף פ"ב מהלכות ממרים שהאומר בשר עוף בחלב אסור מן התורה עובר בבל תוסיף ע"ש: ה) אבל דגים כו'. 
כתב העט"ז וז"ל ומ"מ אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר בא"ח סימן קע"ג עכ"ל ובאמת נמשך אחר הב"י שכתב 
כן אבל הוא טעות כי לא נזכר שם אלא דדגים עם בשר אסור משום סכנה אבל בחלב לא שמענו ולא ראינו וכל יומא ויומא נהגינן 
הכי לבשל דגים בחלב ולאכול גם בד"מ השיג על הב"י בזה וכן בספר באר שבע דף ק' ושאר אחרונים השיגו עליו בזה וגם בש"ס 

פרק כ"צ (דף ע"ו ע"ב) משמע בהדיא דלית ביה אפילו משום סכנה ע"ש והוא פשוט: 

לחתיכה הראויה להתכבד שנזכר בש"ע סי' ק"א דאם נאסרה 
מחמת שקיבלה טעם בטל מלבד בבשר בחלב גם זה ליתיה כלל 
דהא דהחמיר שם בבשר בחלב הוא מטעם שהחתיכה עצמה 
נעשית נבילה כמבואר בב"י שם בשם ת"ה וסמ"ק וסה"ת דכיון 
נעשה  בחלב  בשר  דנתבשל 
משא"כ  איסור  של  אחד  גוף 
בשאר איסורין כו' עכ"ל וכאן 
באחד  דיש  כן  לומר  שייך  לא 
בלאו  דאורייתא  איסור  מהם 
מש"ה  בחלב  בשר  תערובת 
הוי בשר בחלב שלו עכ"פ לא 
ואין  בלוע  איסור  משאר  גריע 
בו משום ראוי להתכבד ומלבד כל מה שזכרנו אין מקום לומר 
שרבנן גזרו שיהא איסור אכילת בשר בחלב במין א' טמא דלא 
מצינו זה בגמרא ולא בפוסקים כלל אלא בבשר עוף לחוד יש 
בבישול  מותר  טמאה  בבהמה  תנן  במתני'  ואדרבה  פלוגתא 
והנאה ופירש"י אבל אכילה לא הזכיר דמותר כיון דיש איסור 
מחמת טומאה ש"מ דבלאו טומאה אין שום שייכות איסור בזה 
דאם לא כן היה למתני' להזכירו אלא פשוט דבמין אחד טמא 
הוי כשאר איסורין ממש אלא ברור דמ"ש הטור שאינו אלא 
מדרבנן לא קאי רק אבשר עוף ולא כלל בשר טמא או חלב 
טמא עמו רק לענין שיהא מותר בהנאה ובבישול כמ"ש ב"י 
ומ"ה יפה עשה בש"ע שלא העתיק זה ומו"ח ז"ל כתב דאינו 
נכון ולי נראה שהדין עמו בבירור ולפי מה שנמצא בשם רש"ל 
שהגיה בטור תיבת לא קודם ובשר חיה כו' א"ש טפי דאין כוונת 
הטור רק להשמיענו שיש שם היתר בישול והנאה: (ג) אבל 
דגים כו'. בב"י כתוב ומ"מ אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה 
והוא ט"ס וצ"ל עם בשר כמוזכר בא"ח סי' קע"ג וכ"כ בד"מ 
ובלבוש העתיק כמו שהוא  שנתערב להב"י כאן בשר בחלב 

בב"י ואינו נכון: 

ובצוק"ר  במים  נתבטל  דהרי  דמותר  והשיב  בשר  עם  הצוק"ר  לאכול 

אסור  בלא"ה  באכילה  אבל  הש"ך  כתב  פר"ח): ‚ [ג] ובהנאה.  עיין 

משום  לאסור  שייך  ולא  טמא  חלב  או  טמא  בשר  משום  התורה  מן 

בשר בחלב והב"ח כתב דמדרבנן אסור משום בב"ח ונ"מ לענין חנ"נ 

לענין  וכן  בחלב  בבשר  אלא  דאינו  צ"ב  סי'  לקמן  להמחבר  דס"ל 

דמחמיר  אפרים  לרבינו  הטעם  עיקר  דהא  הט"ז  עליו  והשיג  חה"ל 

בבשר בחלב הוא מטעם שכ"א בפני עצמו מותר רק התערובות אסרו 

דנעשים גוף א' וזה לא שייך כאן במין א' טמא וכן חה"ל לא שייך כאן 

דלא גרע משאר איסור הבלוע ואין בו משום חה"ל וגם הש"ך חולק 

על הב"ח ע"ש: [ד] מדרבנן. והב"ח פסק דבשר עוף בחלב הוא מן 

התורה וחולק עליו הש"ך ומביא ל' הרמב"ם שהאומר בשר עוף בחלב 

אסור מן התורה עובר בבל תוסיף: [ה] איסור. ובעט"ז כתב דמ"מ 

וטעות  קע"ג  סי'  בא"ח  כמ"ש  הסכנה  מפני  בחלב  דגים  לאכול  אין 

הוא שלא נזכר שם אלא דגים עם בשר אסור לאכול משום סכנה אבל 

דגים עם חלב לא שמענו ולא ראינו וכל יום נוהגין לבשל דגים בחלב 

ולאכול וגם בש"ס פ' כ"ה משמע בהדיא דלית ביה משום סכנה והוא 

פשוט עכ"ל הש"ך: 

באר היטב

ה שם וכר"ע הרא"ש בשם הרי"ף והרמב"ם בפ"ט מהמ"א (וכן דעת בה"ג וטור ורש"י בחומש וברטנורה וגאונים ורמב"ן ורשב"א ור"ן ורבינו ירוחם וצדה לדרך וכל בו והרא"ה 
וספר יראים קמ"ח והג"א מא"ז וכן נראה דעת סמ"ג וסמ"ק): ו כאוקימתא דרב אשי שם דף ק"ד: 

באר הגולה
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ּול ּוַבֲ‰ָנָ‡‰ ׁ ּ̆ ƒב  are permitted to be cooked together – ּב¿
and benefitted from.

‰ ר ַחּיָ ַׂ̆  Meat of an undomesticated animal – ּוב¿
ף ָר‰ or fowl (bird) – ָועו… ‰ו… ט¿ ב  ֲחל≈ ּבַ ּלּו  ƒפ‡ֲ – with any 
milk, even kosher milk, ‰‡ָּול, ּוַבֲ‰ָנ ׁ ּ̆ ƒב ר ּב¿ ָּ̇  may – ֻמ
be cooked and benefited from. …ינו ≈‡ יָל‰  ƒכ‡ֲ ּבַ ַ‡ף   ו¿

ָנן ַרּבָ ¿„ּ ƒמ  ‡ ּלָ ∆‡  And even eating this kind of – ָ‡סּור, 
basar b'chalav is only forbidden mid’rabbanan.

ָנן ַרּבָ ¿„ּ ƒמ ּלּו  ƒפ‡ֲ סּור,  ƒ‡ ם  ∆‰ ּבָ ין  ≈‡ ים,  ƒַוֲחָ‚ב ים  ƒ‚ ָ„ּ  – ֲ‡ָבל 
However, fish and grasshoppers with milk are 
not forbidden at all, even mid’rabbanan.

2



טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןג

הגה ו) ונהגו לעשות חלב [ו] משקדים ומניחים בה בשר 
עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש 

(ד) כמו  העין  מראית  משום  שקדים  החלב  אצל  להניח 

שנתבאר לעיל סי' ס"ו לענין דם („"ע):

ד ז אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין 
צריך  ואין  בטל  התבשיל  לתוך  נפל  ואם 

שיעור:
[ז] לבשל  דאסור  שכן  דכל  זה  לפי  הגה ז) (ה) ונראה 

ו) ונהגו לעשות חלב משקדים כו' הואיל כו'. כלומר ול"ד לדם 
דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה אם כנסו בכלי אסור מפני 
מראית עין אא"כ יש בו קשקשים שניכר שהוא דם דגים דהתם 
דם  דאכיל  יאמר  הרואה  הילכך  מדאורייתא  אסור  גופיה  דם 

בהמה שאסור מדאורייתא אבל 
הוא  ממש  בחלב  עוף  בשר 
מדרבנן וליכא למיחש למראית 
בחלב  בהמה  בשר  ולכן  העין 
יש  מדאורייתא  אסור  שהוא 
להניח אצלו שקדים כדי שלא 
יחשוב הרואה שהוא חלב ממש 
וכ"כ בת"ח שם סוף כלל ס"ב 
ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול דאי 
בהמה  בשר  אפילו  הכי  לאו 
וא"צ  ליכא איסורא דאורייתא 
להניח שקדים וכן מוכח בת"ח 

שם להדיא ע"ש ובסימני ת"ח אבל מהרש"ל פכ"ה סי' נ"ב למד 
מהך דדם דגים דבפורים וכיוצא בו שרגילים לאכול תרנגולת 
בחלב שקדים שאסור אם לא שיניח שקדים אצלו בתוכן ובצידן 
להיכירא ובפרט גבי בשר עוף דאיכא למיחש טפי שלא ידמו 
לומר בשר עוף בחלב שרי אפי' מדרבנן כר"י הגלילי עכ"ל וכן 
ס' באר שבע  לידי  בא  (שוב  נלפע"ד  וכן  הסכימו האחרונים 
חיישינן  דרבנן  במידי  אפילו  דהא  הכי)  נמי  שפסק  ומצאתי 
למראית העין בכמה דוכתי ומהם בש"ס פרק במה בהמה (שבת 
דף נ"ד) ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל 
לחינגא פירש"י לשוק למכור והיינו מראית העין וכדאיתא בפ' 
במה אשה (סוף שבת דף ס"ד) והוא מוסכם מכל הפוסקים וכמו 
שנתבאר בא"ח סי' ש"ה אע"פ שאיסור מקח וממכר בשבת אינו 
אלא מדרבנן וכמ"ש בא"ח ובח"מ ס"ס רל"ה וכן מוכח בהדיא 
בתוס' בכתובות פ' אע"פ (כתובות דף ס' ע"א) ד"ה ממעכן כו' 
דאפי' במידי דרבנן חיישי' למראית העין והכי משמע בדוכתי 
טובי: „ ז) ונראה לפ"ז דכ"ש כו'. לפי דעת הר"ב דכ"ש הוא 
ליישב הא דכתבו הט"ו בס"ג מותרים בבישול  נראה דצריך 
והנאה והוא משנה ערוכה בפכ"ה ומוסכם מכל הפוסקים דהיינו 

דמותר מדינא אבל משום מראית העין לא מיירי ונ"מ בגווני דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה וכיוצא בו וכמ"ש מהרש"ל 
פ' כ"ה סימן ק"ב גבי חלב אשה דלרפואה שרי אפילו אין בו סכנה כלל מאחר דאין בו איסור כלל אלא משום מראית העין עד כאן 
לשונו א"נ משכחת לה בגווני אחריני דליכא משום מראית העין ובזה מיושב מה שהניח בת"ח דברי הרשב"א בתימה ע"ש אכן 
דברי הפוסקים שכתבו סתמא מותרים בבישול משמע דאפילו משום מראית העין ליכא וכך נראים דברי מהרש"ל פכ"ה וכך משמע 

גבי דם. בד"מ ות"ח כלל ס"ב  סי' ס"ו  (ד) כמו שנתבאר לעיל 
כתב שרש"ל למד מדם דגים לאסור לאכול בשר עוף בחלב 
של שקדים אא"כ הניחו משקדים אצלו משום מראית עין ודחה 
דבריו שאין ראייה מדם שמצינו בו איסור כרת משא"כ בבשר 
עוף בחלב שהוא דרבנן ואפילו 
דרך  אלא  אסור  אינו  בבהמה 
חשו  לא  הלכך  דוקא  בישול 
ואף  ע"כ  עין  למראית  בזה 
וכבר  נכונים  רמ"א  דברי  כי 
נראה  מ"מ  כן  המנהג  נתפשט 
שקדים  לכתחלה  להניח  שיש 
גם אצל בשר עוף אלא במקום 
לאסור  אין  שקדים  לו  שאין 
מאי  דכל  האכילה  זה  בשביל 
דאפשר לן לתקוני מתקנינן ותו 
דלא גרע מחלב אשה דבסמוך 
שחשו למראית עין אבל באם אין לו שקדים אין לאסור האכילה 
בשביל זה כמו בחלב אשה בסמוך וכן משמע לשון רמ"א שכתב 
מעכב  לא  להניח  שא"א  או  בדיעבד  דמשמע  כו'  להניח  יש 
כו'. בד"מ השאיר  זה  לפי  זה. „ (ה) ונראה  האכילה בשביל 
דברי הרשב"א אלו בחלב אשה בצ"ע דמאי שנא מחלב טמאה 
דמותר בבישול ודעתו כאן תמוה מאד דהא בת"ה כתב הרשב"א 
בהדיא דבחלב טמאה מותר בבישול והנאה ולא זכר שום איסור 
מראית עין ונלע"ד דאין זה ק"ו דנראה דלא גזרו משום מראית 
עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד דאז דומה לבשר 
טהור וחלב טהור ומ"ה בבישול עם חלב שקדים צריך להניח 
שם שקדים לכתחלה ובחלב אשה שג"כ מותר כל שפירש ממנה 
כמ"ש בסי' פ"א ע"כ אסור לבשל עם בשר משום מראית עין 
משא"כ באם החלב טמא או הבשר טמא אין דומה לבשר בחלב 
של טהורים וע"כ לא גזרו שם מפני מראית עין כנלע"ד ברור 
אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א ומ"מ פשוט בעיני 
דלפי זה כל שכן שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף 
בחלב שגזרו בו רבנן בהדיא איסור בשר וחלב ולחד תנא הוי 

[ו] משקדים. כתב הש"ך ול"ד לדם דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה 

שניכר  קשקשים  בו  יש  אא"כ  עין  מראית  מפני  אסור  בכלי  כנסו  אם 

שהוא דם דגים דהתם דם גופיה אסור מדאורייתא הלכך הרואה יאמר 

עוף בחלב ממש  מן התורה אבל בשר  דאכיל דם בהמה שהוא אסור 

הוא מדרבנן ליכא למיחש משום מראית עין ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול 

דאל"ה אפי' בשר בהמה ליכא איסורא דאורייתא אבל מהרש"ל פסק 

דגם בשר עוף בחלב שקדים אסור אא"כ מניח אצלו שקדים וכן נראה 

בכמה  עין  למראית  חיישינן  דרבנן  במידי  דאפילו  מצינו  דהא  עיקר 

דוכתי וכמ"ש בא"ח סי' ש"ה ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמחזי 

כמאן דאזיל לשוק למכור והיינו מ"ע אע"פ שמקח וממכר בשבת אינו 

רק מדרבנן עכ"ל והט"ז כתב דודאי לכתחלה יש להניח שקדים אפי' 

אצל עוף אבל במקום שאין לו שקדים אין לאסור האכילה בשביל זה 

דכל מה דאפשר לתקוני מתקנינן: „ [ז] לבשל. והט"ז כתב שאין זה 

כ"ש מאחר שא' אסור בפני עצמו לא גזרו בו משום מראית עין דלא 

שייך אלא דוקא כשכ"א מותר בפ"ע כמו חלב שקדים עם עוף וכיוצא 

בזה אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א עכ"ל והש"ך כ' וא"ל 

דהא דכ' הט"ו בס"ג דמותר בבישול ובהנאה היינו מדינא אבל משום 

מראית עין לא מיירי שם ונ"מ בגווני דליכא למיחש משום מראית עין 

באר היטב

ז הרשב"א בתשובה: 

באר הגולה
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Rama moves on to discuss a different halachah–mar’is 

ayin.

ֵקִדים ְ ִמּשׁ ָחָלב  ַלֲעׂשֹות   The custom is to make – ְוָנֲהגּו 

milk from almonds עֹוף ר  ׂשַ ּבְ ּה  ּבָ יִחים   and – ּוַמּנִ

place chicken in it, first cooking, and then eating the 

combination, ָנן ַרּבָ  ,since this mixture – הֹוִאיל ְוֵאינֹו ַרק ִמּדְ

even with real milk, is only forbidden mid’rabbanan, 

and there is therefore no issue of mar’is ayin. ר ׂשַ  ֲאָבל ּבְ

ֵהָמה  But if one wants to cook and then eat meat from – ּבְ

an animal in almond milk, ֵקִדים יַח ֵאֶצל ַהָחָלב ׁשְ  – ֵיׁש ְלַהּנִ

he should place almonds near the milk, ּום ַמְרִאית  ִמּשׁ

ֵאר ְלֵעיל ,to avoid the issue of mar'is ayin – ָהַעִין ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ  ּכְ

ם  as we explained earlier in siman 66 – ִסיָמן ס"ו ְלִעְנַין ּדָ

regarding blood, that although fish blood is permitted to 

drink, one should put some fish scales in the blood so that 

it should be clear he is drinking permitted blood.

Discussions and Explanations
Is chicken with milk assur 

mid'oraisa?
Shach 6 writes that Mechaber holds that eating 

chicken with milk is only assur mid’rabbanan. 
However, Maharshal 7 and Bach hold that it is 
actually forbidden mid'oraisa. �eir opinion is 
based on their understanding of the words of 
Tosfos 8 who say that it is forbidden to eat cheese 
straight a�er chicken, making it seem like the 
cooked mixture of chicken and milk is forbidden 
mid'oraisa. However, Shach says that Tosfos was 
not ruling de�nitively that it is assur mid'oraisa, 
he was just trying to justify the custom of some 
Jews who would wait between eating chicken and 
cheese, but in reality it is only assur mid’rabbanan.

�e halachah follows Mechaber.

May we eat fish and milk together?
Beis Yosef and Ateres Zahav write that one 

should not eat �sh and milk together because it 
is dangerous. Shach 9 and Taz 10 both comment 
that the word “milk” is a mistake, and really the 
danger is with meat with �sh. Milk and �sh are not 
dangerous at all. 11

Is there a basar b’chalav problem 
when the animal is non-kosher? 12

When reading Tur 13, the straightforward way of 
understanding implies that in his opinion, there 
is an issur d’rabbanan of basar b'chalav when one 
of them is non-kosher. Meaning, one who eats a 
meat and milk mixture when one is non-kosher, in 
addition to the fact that it is forbidden because the 
mixture is non-kosher, there is also an additional 
issur d’rabbanan of basar b’chalav.

Beis Yosef asks on Tur that a) we do not �nd 
a source for this prohibition, and b) there is no 
point of making such a prohibition because 

6.  Yoreh Dei’ah 87:4. 
 7.  Yam Shel Shlomo perek Kol Habasar siman 100. 
 8.  Chullin 104b, s.v Oif. 
 9.  Yoreh Dei’ah 87:5. 
 10.  Yoreh Dei’ah 87:3. 
 11.  Pri Megadim [Yoreh Dei’ah Mishbetzos Zahav 87:3] 

quotes Poskim who do hold that eating �sh and milk is a 
danger, and therefore assur. However, only actual milk with 
�sh is an issue. Cheese with �sh, e.g. a lox and cream cheese 
bagel, is permitted. 

 12.  Dagul Mervavah [Yoreh Dei’ah 87:1] notes that the 
entire discussion amongst the Poskim here is all discussing 

non-kosher animals. However, they do not discuss if these 
same halachos would apply to n’veilos or treifos. Dagul 
Mervavah himself paskens that such a case would be assur 
to cook and also assur b’hana’ah because it is basar b’chalav. 
However, Dagul Mervavah holds that we could be lenient 
and permit the hana’ah in a case of hefsed. A common 
rami�cation of this heter would be dog food, which is o�en 
produced from n’veilos/treifos which are cooked with milk. 
However, most Poskim disagree, and hold that it is always 
assur b’hana’ah. See Pischei Teshuvah Yoreh Dei’ah 87:6. 

 13.  Yoreh Dei’ah 87. 
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טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןג

הגה ו) ונהגו לעשות חלב [ו] משקדים ומניחים בה בשר 
עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש 

(ד) כמו  העין  מראית  משום  שקדים  החלב  אצל  להניח 

שנתבאר לעיל סי' ס"ו לענין דם („"ע):

ד ז אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין 
צריך  ואין  בטל  התבשיל  לתוך  נפל  ואם 

שיעור:
[ז] לבשל  דאסור  שכן  דכל  זה  לפי  הגה ז) (ה) ונראה 

ו) ונהגו לעשות חלב משקדים כו' הואיל כו'. כלומר ול"ד לדם 
דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה אם כנסו בכלי אסור מפני 
מראית עין אא"כ יש בו קשקשים שניכר שהוא דם דגים דהתם 
דם  דאכיל  יאמר  הרואה  הילכך  מדאורייתא  אסור  גופיה  דם 

בהמה שאסור מדאורייתא אבל 
הוא  ממש  בחלב  עוף  בשר 
מדרבנן וליכא למיחש למראית 
בחלב  בהמה  בשר  ולכן  העין 
יש  מדאורייתא  אסור  שהוא 
להניח אצלו שקדים כדי שלא 
יחשוב הרואה שהוא חלב ממש 
וכ"כ בת"ח שם סוף כלל ס"ב 
ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול דאי 
בהמה  בשר  אפילו  הכי  לאו 
וא"צ  ליכא איסורא דאורייתא 
להניח שקדים וכן מוכח בת"ח 

שם להדיא ע"ש ובסימני ת"ח אבל מהרש"ל פכ"ה סי' נ"ב למד 
מהך דדם דגים דבפורים וכיוצא בו שרגילים לאכול תרנגולת 
בחלב שקדים שאסור אם לא שיניח שקדים אצלו בתוכן ובצידן 
להיכירא ובפרט גבי בשר עוף דאיכא למיחש טפי שלא ידמו 
לומר בשר עוף בחלב שרי אפי' מדרבנן כר"י הגלילי עכ"ל וכן 
ס' באר שבע  לידי  בא  (שוב  נלפע"ד  וכן  הסכימו האחרונים 
חיישינן  דרבנן  במידי  אפילו  דהא  הכי)  נמי  שפסק  ומצאתי 
למראית העין בכמה דוכתי ומהם בש"ס פרק במה בהמה (שבת 
דף נ"ד) ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל 
לחינגא פירש"י לשוק למכור והיינו מראית העין וכדאיתא בפ' 
במה אשה (סוף שבת דף ס"ד) והוא מוסכם מכל הפוסקים וכמו 
שנתבאר בא"ח סי' ש"ה אע"פ שאיסור מקח וממכר בשבת אינו 
אלא מדרבנן וכמ"ש בא"ח ובח"מ ס"ס רל"ה וכן מוכח בהדיא 
בתוס' בכתובות פ' אע"פ (כתובות דף ס' ע"א) ד"ה ממעכן כו' 
דאפי' במידי דרבנן חיישי' למראית העין והכי משמע בדוכתי 
טובי: „ ז) ונראה לפ"ז דכ"ש כו'. לפי דעת הר"ב דכ"ש הוא 
ליישב הא דכתבו הט"ו בס"ג מותרים בבישול  נראה דצריך 
והנאה והוא משנה ערוכה בפכ"ה ומוסכם מכל הפוסקים דהיינו 

דמותר מדינא אבל משום מראית העין לא מיירי ונ"מ בגווני דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה וכיוצא בו וכמ"ש מהרש"ל 
פ' כ"ה סימן ק"ב גבי חלב אשה דלרפואה שרי אפילו אין בו סכנה כלל מאחר דאין בו איסור כלל אלא משום מראית העין עד כאן 
לשונו א"נ משכחת לה בגווני אחריני דליכא משום מראית העין ובזה מיושב מה שהניח בת"ח דברי הרשב"א בתימה ע"ש אכן 
דברי הפוסקים שכתבו סתמא מותרים בבישול משמע דאפילו משום מראית העין ליכא וכך נראים דברי מהרש"ל פכ"ה וכך משמע 

גבי דם. בד"מ ות"ח כלל ס"ב  סי' ס"ו  (ד) כמו שנתבאר לעיל 
כתב שרש"ל למד מדם דגים לאסור לאכול בשר עוף בחלב 
של שקדים אא"כ הניחו משקדים אצלו משום מראית עין ודחה 
דבריו שאין ראייה מדם שמצינו בו איסור כרת משא"כ בבשר 
עוף בחלב שהוא דרבנן ואפילו 
דרך  אלא  אסור  אינו  בבהמה 
חשו  לא  הלכך  דוקא  בישול 
ואף  ע"כ  עין  למראית  בזה 
וכבר  נכונים  רמ"א  דברי  כי 
נראה  מ"מ  כן  המנהג  נתפשט 
שקדים  לכתחלה  להניח  שיש 
גם אצל בשר עוף אלא במקום 
לאסור  אין  שקדים  לו  שאין 
מאי  דכל  האכילה  זה  בשביל 
דאפשר לן לתקוני מתקנינן ותו 
דלא גרע מחלב אשה דבסמוך 
שחשו למראית עין אבל באם אין לו שקדים אין לאסור האכילה 
בשביל זה כמו בחלב אשה בסמוך וכן משמע לשון רמ"א שכתב 
מעכב  לא  להניח  שא"א  או  בדיעבד  דמשמע  כו'  להניח  יש 
כו'. בד"מ השאיר  זה  לפי  זה. „ (ה) ונראה  האכילה בשביל 
דברי הרשב"א אלו בחלב אשה בצ"ע דמאי שנא מחלב טמאה 
דמותר בבישול ודעתו כאן תמוה מאד דהא בת"ה כתב הרשב"א 
בהדיא דבחלב טמאה מותר בבישול והנאה ולא זכר שום איסור 
מראית עין ונלע"ד דאין זה ק"ו דנראה דלא גזרו משום מראית 
עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד דאז דומה לבשר 
טהור וחלב טהור ומ"ה בבישול עם חלב שקדים צריך להניח 
שם שקדים לכתחלה ובחלב אשה שג"כ מותר כל שפירש ממנה 
כמ"ש בסי' פ"א ע"כ אסור לבשל עם בשר משום מראית עין 
משא"כ באם החלב טמא או הבשר טמא אין דומה לבשר בחלב 
של טהורים וע"כ לא גזרו שם מפני מראית עין כנלע"ד ברור 
אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א ומ"מ פשוט בעיני 
דלפי זה כל שכן שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף 
בחלב שגזרו בו רבנן בהדיא איסור בשר וחלב ולחד תנא הוי 

[ו] משקדים. כתב הש"ך ול"ד לדם דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה 

שניכר  קשקשים  בו  יש  אא"כ  עין  מראית  מפני  אסור  בכלי  כנסו  אם 

שהוא דם דגים דהתם דם גופיה אסור מדאורייתא הלכך הרואה יאמר 

עוף בחלב ממש  מן התורה אבל בשר  דאכיל דם בהמה שהוא אסור 

הוא מדרבנן ליכא למיחש משום מראית עין ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול 

דאל"ה אפי' בשר בהמה ליכא איסורא דאורייתא אבל מהרש"ל פסק 

דגם בשר עוף בחלב שקדים אסור אא"כ מניח אצלו שקדים וכן נראה 

בכמה  עין  למראית  חיישינן  דרבנן  במידי  דאפילו  מצינו  דהא  עיקר 

דוכתי וכמ"ש בא"ח סי' ש"ה ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמחזי 

כמאן דאזיל לשוק למכור והיינו מ"ע אע"פ שמקח וממכר בשבת אינו 

רק מדרבנן עכ"ל והט"ז כתב דודאי לכתחלה יש להניח שקדים אפי' 

אצל עוף אבל במקום שאין לו שקדים אין לאסור האכילה בשביל זה 

דכל מה דאפשר לתקוני מתקנינן: „ [ז] לבשל. והט"ז כתב שאין זה 

כ"ש מאחר שא' אסור בפני עצמו לא גזרו בו משום מראית עין דלא 

שייך אלא דוקא כשכ"א מותר בפ"ע כמו חלב שקדים עם עוף וכיוצא 

בזה אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א עכ"ל והש"ך כ' וא"ל 

דהא דכ' הט"ו בס"ג דמותר בבישול ובהנאה היינו מדינא אבל משום 

מראית עין לא מיירי שם ונ"מ בגווני דליכא למיחש משום מראית עין 

באר היטב

ז הרשב"א בתשובה: 

באר הגולה
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anyways the mixture is forbidden because it is 
not kosher. 14 �erefore, he says that the rabbinic 
prohibition of basar b'chalav only applies to things 
that would otherwise be mutar to eat, e.g., chicken 
and milk (and he rules as such, as is clear in his 
words in this se’if). Bach 15 however, maintains 
that the Chachamim did institute a prohibition 
of basar b'chalav by non-kosher. �e reason they 
did, although seemingly unnecessary, is so that the 
mixture will have the status of chanan, and also 
potentially, chahal. 16  17

Shach 18 takes issue with Bach and insists that 
there is no such rabbinic prohibition for two 
reasons: 1. We do not �nd mention of such a 
decree anywhere. 2. �e entire reason why there 
are issurim d'rabbanan of basar b’chalav is because 
the Chachamim wanted to prevent people from 
ending up eating real basar b'chalav. For example, 
the Chachamim forbade eating chicken and milk 
because they were concerned that it would lead 
to people eating real basar b’chalav. However, 
where there is no concern that an action will 
lead to eating basar b’chalav, the Chachamim did 
not forbid it. �erefore, in our case, there is no 
issur mid'rabbanan of basar b’chalav, because no 
one would eat the mixture anyways because it is 
non-kosher.

Taz 19 agrees with Beis Yosef and Shach.

He explains why Bach’s rationale that the 
Chachamim made this prohibition so that the 

mixture will become chanan and chahal is 
incorrect, as follows: Chanan only applies to meat 
and milk which are permitted separately and 
combine to form a new entity of issur. But when 
a non-kosher food mixes with a kosher food, the 
kosher itself does not turn into non-kosher, it just 
has non-kosher mixed into it, so chanan doesn’t 
apply. Additionally, it cannot be considered chahal 
because chahal only applies if the piece or mixture 
is inherently assur. So if this mixture is not chanan, 
it is not chahal. �erefore, Bach’s two reasons for 
the decree are disproven and obviously there is no 
such decree.

Is there mar’is ayin by issurim 
mid'rabbanan?

Rama writes that mar'is ayin is not a problem 
when the issur that the person appears to be doing 
is mid'rabbanan. �erefore, when eating almond 
milk with chicken, or meat and almond milk that 
were not cooked together, there is no need to 
place almonds nearby. In these two cases, one only 
appears to be transgressing an issur mid'rabbanan, 
(chicken with milk, or meat and milk that were 
not cooked together) and as mentioned, there is 
no mar’is ayin by an issur mid'rabbanan.

However, when cooking and then eating 
almond milk with meat, one must place almonds 
next to the milk so that everyone will know it is 
not real milk, because there is mar’is ayin since 
it appears one is eating basar b’chalav mid’oraisa.

14.  Maharshal [Biurey Maharshal al Hatur] changes the 
wording of Tur, which results in Tur agreeing with Mechaber. 

 15.  S.v. V’einoi. 
 16.  Because, if we maintain that the mixture of meat and 

milk where one is non-kosher could become chanan that 
would make it intrinsically assur, and thereby potentially 
chahal. 

 17.  �is idea is primarily in line with Tur and Mechaber’s 
understanding that chanan only applies to basar b’chalav. 

Having said that, even according to Rama that chanan applies 
to other issurim, there would still be a practical di�erence in 
that there are cases where we are lenient by chanan of other 
issurim and are strict by chanan of basar b’chalav (e.g. lach 
b’lach b’hefsed merubah) [see Rama Yoreh Dei’ah 92:4.] 

 18.  Yoreh Dei’ah 87:3. 
 19.  Yoreh Dei’ah 87:2. 
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טורי זהביורה דעה פז הלכות בשר בחלבשפתי כהןג

הגה ו) ונהגו לעשות חלב [ו] משקדים ומניחים בה בשר 
עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש 

(ד) כמו  העין  מראית  משום  שקדים  החלב  אצל  להניח 

שנתבאר לעיל סי' ס"ו לענין דם („"ע):

ד ז אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין 
צריך  ואין  בטל  התבשיל  לתוך  נפל  ואם 

שיעור:
[ז] לבשל  דאסור  שכן  דכל  זה  לפי  הגה ז) (ה) ונראה 

ו) ונהגו לעשות חלב משקדים כו' הואיל כו'. כלומר ול"ד לדם 
דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה אם כנסו בכלי אסור מפני 
מראית עין אא"כ יש בו קשקשים שניכר שהוא דם דגים דהתם 
דם  דאכיל  יאמר  הרואה  הילכך  מדאורייתא  אסור  גופיה  דם 

בהמה שאסור מדאורייתא אבל 
הוא  ממש  בחלב  עוף  בשר 
מדרבנן וליכא למיחש למראית 
בחלב  בהמה  בשר  ולכן  העין 
יש  מדאורייתא  אסור  שהוא 
להניח אצלו שקדים כדי שלא 
יחשוב הרואה שהוא חלב ממש 
וכ"כ בת"ח שם סוף כלל ס"ב 
ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול דאי 
בהמה  בשר  אפילו  הכי  לאו 
וא"צ  ליכא איסורא דאורייתא 
להניח שקדים וכן מוכח בת"ח 

שם להדיא ע"ש ובסימני ת"ח אבל מהרש"ל פכ"ה סי' נ"ב למד 
מהך דדם דגים דבפורים וכיוצא בו שרגילים לאכול תרנגולת 
בחלב שקדים שאסור אם לא שיניח שקדים אצלו בתוכן ובצידן 
להיכירא ובפרט גבי בשר עוף דאיכא למיחש טפי שלא ידמו 
לומר בשר עוף בחלב שרי אפי' מדרבנן כר"י הגלילי עכ"ל וכן 
ס' באר שבע  לידי  בא  (שוב  נלפע"ד  וכן  הסכימו האחרונים 
חיישינן  דרבנן  במידי  אפילו  דהא  הכי)  נמי  שפסק  ומצאתי 
למראית העין בכמה דוכתי ומהם בש"ס פרק במה בהמה (שבת 
דף נ"ד) ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל 
לחינגא פירש"י לשוק למכור והיינו מראית העין וכדאיתא בפ' 
במה אשה (סוף שבת דף ס"ד) והוא מוסכם מכל הפוסקים וכמו 
שנתבאר בא"ח סי' ש"ה אע"פ שאיסור מקח וממכר בשבת אינו 
אלא מדרבנן וכמ"ש בא"ח ובח"מ ס"ס רל"ה וכן מוכח בהדיא 
בתוס' בכתובות פ' אע"פ (כתובות דף ס' ע"א) ד"ה ממעכן כו' 
דאפי' במידי דרבנן חיישי' למראית העין והכי משמע בדוכתי 
טובי: „ ז) ונראה לפ"ז דכ"ש כו'. לפי דעת הר"ב דכ"ש הוא 
ליישב הא דכתבו הט"ו בס"ג מותרים בבישול  נראה דצריך 
והנאה והוא משנה ערוכה בפכ"ה ומוסכם מכל הפוסקים דהיינו 

דמותר מדינא אבל משום מראית העין לא מיירי ונ"מ בגווני דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה וכיוצא בו וכמ"ש מהרש"ל 
פ' כ"ה סימן ק"ב גבי חלב אשה דלרפואה שרי אפילו אין בו סכנה כלל מאחר דאין בו איסור כלל אלא משום מראית העין עד כאן 
לשונו א"נ משכחת לה בגווני אחריני דליכא משום מראית העין ובזה מיושב מה שהניח בת"ח דברי הרשב"א בתימה ע"ש אכן 
דברי הפוסקים שכתבו סתמא מותרים בבישול משמע דאפילו משום מראית העין ליכא וכך נראים דברי מהרש"ל פכ"ה וכך משמע 

גבי דם. בד"מ ות"ח כלל ס"ב  סי' ס"ו  (ד) כמו שנתבאר לעיל 
כתב שרש"ל למד מדם דגים לאסור לאכול בשר עוף בחלב 
של שקדים אא"כ הניחו משקדים אצלו משום מראית עין ודחה 
דבריו שאין ראייה מדם שמצינו בו איסור כרת משא"כ בבשר 
עוף בחלב שהוא דרבנן ואפילו 
דרך  אלא  אסור  אינו  בבהמה 
חשו  לא  הלכך  דוקא  בישול 
ואף  ע"כ  עין  למראית  בזה 
וכבר  נכונים  רמ"א  דברי  כי 
נראה  מ"מ  כן  המנהג  נתפשט 
שקדים  לכתחלה  להניח  שיש 
גם אצל בשר עוף אלא במקום 
לאסור  אין  שקדים  לו  שאין 
מאי  דכל  האכילה  זה  בשביל 
דאפשר לן לתקוני מתקנינן ותו 
דלא גרע מחלב אשה דבסמוך 
שחשו למראית עין אבל באם אין לו שקדים אין לאסור האכילה 
בשביל זה כמו בחלב אשה בסמוך וכן משמע לשון רמ"א שכתב 
מעכב  לא  להניח  שא"א  או  בדיעבד  דמשמע  כו'  להניח  יש 
כו'. בד"מ השאיר  זה  לפי  זה. „ (ה) ונראה  האכילה בשביל 
דברי הרשב"א אלו בחלב אשה בצ"ע דמאי שנא מחלב טמאה 
דמותר בבישול ודעתו כאן תמוה מאד דהא בת"ה כתב הרשב"א 
בהדיא דבחלב טמאה מותר בבישול והנאה ולא זכר שום איסור 
מראית עין ונלע"ד דאין זה ק"ו דנראה דלא גזרו משום מראית 
עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד דאז דומה לבשר 
טהור וחלב טהור ומ"ה בבישול עם חלב שקדים צריך להניח 
שם שקדים לכתחלה ובחלב אשה שג"כ מותר כל שפירש ממנה 
כמ"ש בסי' פ"א ע"כ אסור לבשל עם בשר משום מראית עין 
משא"כ באם החלב טמא או הבשר טמא אין דומה לבשר בחלב 
של טהורים וע"כ לא גזרו שם מפני מראית עין כנלע"ד ברור 
אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א ומ"מ פשוט בעיני 
דלפי זה כל שכן שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף 
בחלב שגזרו בו רבנן בהדיא איסור בשר וחלב ולחד תנא הוי 

[ו] משקדים. כתב הש"ך ול"ד לדם דגים ס"ס ס"ו שמותר לגמרי ואפ"ה 

שניכר  קשקשים  בו  יש  אא"כ  עין  מראית  מפני  אסור  בכלי  כנסו  אם 

שהוא דם דגים דהתם דם גופיה אסור מדאורייתא הלכך הרואה יאמר 

עוף בחלב ממש  מן התורה אבל בשר  דאכיל דם בהמה שהוא אסור 

הוא מדרבנן ליכא למיחש משום מראית עין ולפ"ז צ"ל דמיירי בבישול 

דאל"ה אפי' בשר בהמה ליכא איסורא דאורייתא אבל מהרש"ל פסק 

דגם בשר עוף בחלב שקדים אסור אא"כ מניח אצלו שקדים וכן נראה 

בכמה  עין  למראית  חיישינן  דרבנן  במידי  דאפילו  מצינו  דהא  עיקר 

דוכתי וכמ"ש בא"ח סי' ש"ה ולא בזוג אע"פ שהוא פקוק משום דמחזי 

כמאן דאזיל לשוק למכור והיינו מ"ע אע"פ שמקח וממכר בשבת אינו 

רק מדרבנן עכ"ל והט"ז כתב דודאי לכתחלה יש להניח שקדים אפי' 

אצל עוף אבל במקום שאין לו שקדים אין לאסור האכילה בשביל זה 

דכל מה דאפשר לתקוני מתקנינן: „ [ז] לבשל. והט"ז כתב שאין זה 

כ"ש מאחר שא' אסור בפני עצמו לא גזרו בו משום מראית עין דלא 

שייך אלא דוקא כשכ"א מותר בפ"ע כמו חלב שקדים עם עוף וכיוצא 

בזה אלא שאין בידי להקל במה שהחמיר רמ"א עכ"ל והש"ך כ' וא"ל 

דהא דכ' הט"ו בס"ג דמותר בבישול ובהנאה היינו מדינא אבל משום 

מראית עין לא מיירי שם ונ"מ בגווני דליכא למיחש משום מראית עין 

באר היטב

ז הרשב"א בתשובה: 

באר הגולה
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Taz 20 quotes Maharshal who argues with Rama 
and holds that even by something that looks like an 
issur d'rabbanan, like eating chicken and almond 
milk, 21 mar’is ayin is still an issue. �erefore, there 
must be almonds nearby. Taz himself agrees with 
Rama in principle but still says that l'chatchilah 
one should have almonds nearby when eating 
almond milk with chicken. But if he does not have 
almonds available, he may still eat the mixture.

Shach 22 disagrees with Rama and holds like 
Maharshal that when eating chicken with almond 
milk and when eating meat and almond milk that 
were not cooked together, one must put almonds 
nearby. In fact, by chicken and milk there is even 
more reason to be concerned for mar'is ayin, 

namely, so that people will not think that chicken 
and milk are permitted together. 23

Shach supports this statement–that mar’is 
ayin applies to issurim d'rabbanan–from the 
Gemara. 24 �e Gemara teaches that on Shabbos 
a donkey owned by a Jew is not allowed to walk 
outside wearing a bell, even if the bell is plugged to 
prevent it from ringing. Rashi 25 explains that the 
reason is because it is mar’is ayin, since it looks 
like the owner is taking the donkey to the market-
place to be sold. 26 In this case, the issur that people 
might think the owner of the donkey is doing, i.e., 
business on Shabbos, is only mid'rabbanan, 27 and 
yet it is forbidden, proving that there is mar’is ayin 
by issurim d'rabbanan. 28

4 סעיף „

Mechaber rules if it is mutar to cook woman’s 
milk 29 with meat.

‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ‡ ב  ֲחל≈ ּבַ ל  ≈ ׁ ּ̆ ַב ל¿  It is forbidden to cook – ָ‡סּור 
meat in woman’s milk ן ƒי˙ ָ‰ַעי ƒ‡ י ַמר¿ נ≈ ּפ¿ ƒמ – because 
of mar'is ayin, that it may be confused with animal 
milk. יל ƒ ׁ̆ ב¿ ַּ̇ ‰ַ ך¿  ˙ו… ל¿ ָנַפל  ם  ƒ‡  But if the woman’s – ו¿

milk fell into a meat dish, עּור ƒ ׁ̆ יך¿  ƒר ָ̂ ין  ≈‡ ל, ו¿ ט≈  it – ּבָ
is nullified, and we do not require there to be the 
shiur (60x).

Rama extends the din.

ָכל ,It seems from this halachah that – ְוִנְרֶאה ְלִפי ֶזה  ּדְ

ן ּכֵ ל ,for sure – ׁשֶ ֵ ָאסּור ְלַבּשׁ  ּדְ

20.  Yoreh Dei’ah 87:4. 
 21.  Maharshal holds that chicken and milk cooked 

together are assur mid'oraisa [see Shach Yoreh Dei’ah 91:4], 
but here he is referring to chicken and almond milk that were 
only eaten together and not cooked. Even if it were animal 
milk, it would only be assur mid’rabbanan. 

 22.  Yoreh Dei’ah 87:6. 
 23.  In accordance with R’ Yossi Haglili’s opinion, Chullin 

113a. 
 24.  Shabbos 54b. 
 25.  S.v. L’chinga. 
 26.  In those days, donkeys for sale would have bells on 

them. 

 27.  For the issur d’rabbanan against doing business on 
Shabbos was enacted lest someone come to write. 

 28.  Many Achronim defend Rama by explaining that by 
issurim d’rabbanan we are only concerned for mar’is ayin 
when the questionable action is done in public (as in the 
case of Gemara brought by Shach), but not in private (as in 
our case of cooking and eating with one’s family). However, 
by public meals, Rama would agree that placing almonds 
would be necessary. [Badei Hashulchan Yoreh Dei’ah 87:39.] 

 29.  In general, a woman’s milk is permitted to be 
consumed, provided one does not nurse directly. [Mechaber 
Yoreh Dei’ah 81:7.] Babies are an exception. 
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