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שפתי כהן טורי זהב
ב.שולחן ערוך יורה דעה   זי ן פז   הלכות בשר בחלב

א( שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול כו'. כלומר: אבל 
בשר  ב( כל  בישול:  דרך  שאינו  ומליחה,  כבוש  ידי  על  לא 
ל'  כלל  הארוך  והיתר  ואיסור  טור  בהנאה.  מותר  כו'  בחלב 
ג', דבשר עוף בחלב שאינו  וכן דעת המחבר בסעיף  ה',  דין 
אלא  באכילה  אסור 
אף  בהנאה  מותר  מדרבנן, 
הרא"ה  דעת  וכן  מדרבנן. 
בספר החינוך מצוה קי"ג, 
וכן דעת הרמב"ם פרק ט' 
מהלכות מאכלות אסורות 
ביאר  וכן  להדיא,  ד'  דין 
המשנה  בפירוש  דבריו 
פירש  וכן  כל הבשר,  פרק 
הרב המגיד דעתו, וכן הבין 
הבשר  כל  פרק  מהרש"ל 
אחרונים  ושאר  ק'  סימן 
ולא  הרמב"ם.  דעת 
דדעת  הב"ח  שכתב  כמו 
הרמב"ם דבשר עוף בחלב 
כמו  מדרבנן  בהנאה  אסור 
מדרבנן  באכילה  שאסור 
לומר  ודוחק  שכתב  )ומה 
לאכול  לבשל  דהאי 
השבתי  כבר  כו',  הוא 
וכן  ע"ש(.  בספרי  עליו 
אין  פרק  המרדכי  כתב 
אשר"י  והגהת  מעמידין, 
זרה  דעבודה  בתרא  פרק 
מאור זרוע, דעל ידי כבוש 
מותר  מליחה  ידי  על  או 
המחבר  כתב  וכן  בהנאה, 
לקמן סוף סימן צ"א, והוא 
שהביא  האגור  מדברי 
בבית יוסף שם. ומהרש"ל 
ואין  זה,  על  חלק  שם 
ג( אבל  מוכרחים:  דבריו 
טמאה  בחלב  טהורה  בשר 
"אבל  הטור:  לשון  כו'. 
בהמה  בחלב  טהורה  בשר 
טמאה  בשר  או  טמאה, 
חיה  ובשר  טהורה,  בחלב 
ועוף אפילו בחלב טהורה, 
ומותר  מדרבנן  אלא  אינו 
שאינו  שלשון  יוסף  הבית  וכתב  עכ"ל.  ובהנאה"  בבישול 
קאי  מצי  לא  מדרבנן"  אלא  "אינו  שכתב  דמה  הוא,  מכוון 
בחלב  טהורה  לבשר  דאי  טהורה,  בחלב  ועוף  לחיה  אלא 
באכילה  חכמים  שאסרוה  אשכחן  לא   - איפכא  או  טמאה 
משום בשר בחלב, וגם לא היה ענין לאסרו מדבריהם, אחר 
שכבר הוא אסור ועומד מן התורה משום בשר טמא או חלב 
מקום דמכל  לאשמועינן  אתא  דהטור  ופירש  עליו,  השיג  שהב"ח  אלא  כוון.  ויפה  הלשון,  כאן  תיקן  לכך  עכ"ל.  כו',  טמא 

מהו דרך בישול

דעת רוב 
הפוסקים שבשר 

בחלב דרבנן - 
מותר בהנאה

מלשון הטור 
משמע שיש 

איסור דרבנן 
בבשר טמאה 

בחלב טהורה, 
ולכן השו"ע 

תיקן כאן הלשון 
כיון שאינו אסור 

משום בשר 
בחלב

הב"ח סובר 
שיש איסור בשר 
בחלב גם בחלב 
טמאה עם בשר 

טהורה

כל  פרק  רש"ל  בהנאה.  מותר  התורה  מן  אסור  )א( שאינו 
הבשר סימן ק' חולק על זה ועל מה שכתב הרמב"ם והמרדכי, 
וסבירא ליה מסברא להחמיר בהנאה. ואנו אין לנו אלא דברי 
בטור  ובהנאה.  בבישול  )ב( מותרים  והאחרונים:  הראשונים 

טהורה  בשר  אבל  כתוב:" 
איפכא  או  טמאה  בחלב 
אלא  אינו  כו'  חיה  ובשר 
בבישול  ומותר  מדרבנן, 
יוסף  בית  הקשה  כו'". 
הא  טמא,  אחד  מין  דאם 
אסור באכילה מדאורייתא, 
עליו  למיגזר  להו  ולמה 
איסור בשר בחלב לאכילה. 
וחמי  ומורי  ובדרישה 
נפקא  דיש  מתרצים  ז"ל 
בו  דלהוי  זו,  בגזרה  מינה 
נעשית  עצמה  חתיכה  דין 
ליה  שסבירא  נבילה, 
צ"ב,  בסי'  אפרים  לרבינו 
דלא אמרינן כן אלא בבשר 
בזה,  רבנן  דקו  ולא  בחלב. 
כבודם במקומם מונח, דהא 
עיקר הטעם לרבינו אפרים 
הוא  בחלב  בבשר  דמחמיר 
בפני  אחד  שכל  מטעם 
עצמו מותר רק בתערובות 
גוף אחד,  ונעשים  אסורים 
יוסף  בית  שמביא  כמו 
צ"ב.  בסי'  התוספות  בשם 
וזה לא שייך כאן במין אחד 
יש  הכי  בלאו  דהא  טמא, 
ואם  התורה,  מן  איסור  בו 
איסורים.  כשאר  הוי  כן 
גזרו  דרבנן  לומר  ואין 
עצמה  חתיכה  לומר  בזה 
שאר  אטו  נבילה  נעשית 
דאורייתא,  בחלב  בשר 
בבישול  גם  כן,  דאם 
כן,  לגזור  להם  היה  והנאה 
יש  אכילה  שאיסור  כיון 
והם  התורה,  מן  הכי  בלאו 
התערובת,  על  החמירו 
להחמיר  להו  הוה  נמי  הכי 

אלו הוקשה גם מה שכתב עוד מורי וחמי ז"ל  בזה. ומדברים 
בשלחן  שנזכר  להתכבד,  הראויה  לחתיכה  מינה  נפקא  דיש 
בטילה  טעם  שקיבלה  מחמת  נאסרה  דאם  ק"א,  סי'  ערוך 
שם  דהחמיר  דהא  כלל,  ליתיה  זה  גם  בחלב.  בבשר  מלבד 
נבילה, נעשית  עצמה  שהחתיכה  מטעם  הוא  בחלב,  בבשר 

דעת הרש"ל 
שבשר בחלב 
דרבנן אסור 
בהנאה, אך 
להלכה מותר 
בהנאה

מדברי הטור 
משמע שיש 
איסור בשר 
בחלב בבשר 
טמאה בחלב 
טהורה, 
והדרישה והב"ח 
כתבו שיש נפקא 
מינה בזה לדין 
חנ"נ וחהר"ל

יש לדחות 
הנפקא מינה 
לדין חתיכה 
נעשית נבילה

יש לדחות גם 
הנפקא מינה 
לדין חתיכה 
הראויה 
להתכבד

סימן פז
והיאך  בחלב,  בשר  דין  נוהג  בשר  באיזו  דין 

נקרא בשול, ובו י"א זעיפים.

א. איסורי בשר בחלב מהתורה.

אמו"  בחלב  גדי  תבשל  "לא  בתורה:  1כתוב 

ואחד  בישול,  לאיסור  אחד  פעמים.  שלש 
לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. 2והוציא 
אכילה בלשון בישול, לומר א( שאינו אסור מן 
בישול, אבל מדרבנן אסור  התורה אלא דרך 

בכל ענין�. 
מן  אסור  )א( שאינו  בחלב  בשר  ]הגה[א ב( כל 

התורה, מותר בהנאה.

ב. באילו בהמות נאמר האיסור.

3גדי לאו דוקא, דהוא הדין שור, שה ועז�. ולא 

שנא בחלב אם, ולא שנא בחלב אחרת, אלא 
שדבר הכתוב בהווה.

בחלב  עוף  אכילת   | טהורות  בבהמות  רק  הוא  בחלב  בשר  איסור  ג. 
| אכילת בשר עם  | דגים וחגבים אינם אסורים בחלב  אסורה מדרבנן 

חלב פרווה.

בחלב  טהורה  בהמה  בבשר  אלא  נוהג  4אינו 

בחלב  טהורה  בשר  ג( אבל  טהורה,  בהמה 
טהורה,  בחלב  טמאה  בשר  או  טמאה, 

)ב( מותרים בבישול ובהנאה.

1. ברייתא חולין דף קט"ו: 2. טור והרשב"א בתורת הבית: 3. משנה וגמרא שם דף 
קי"ג: 4. שם במשנה: 
א. טור, ארוך כלל ל': 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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З аконы того, что счи тается мясом 
в законах басар бе-халав1, и что 

называется варкой.

1 Мясо и молоко вместе.

2 Буквальный смысл: «С точки зрения изначального запрета Торы».
Значение: Раньше наши мудрецы добавляли дополнительные строгости, 
чтобы не допустить нарушения запрета Торы.

3 Буквально ый смысл: «От мудрецов». Значение: Ѓалахот, 
которыераввины (рабанан) добавили как «ограду», чтобы удостовериться, 
что мы не нарушим законы Торы.

Сеиф Алеф Запрет Басар бе-халав мин ѓа-Тора2

В Торе написано: «Не вари козленка в молоке своей 
матери» — трижды. Один раз – научить нас запрету на 
варку мяса с молоком, один раз — запрету есть эту смесь, 
и один раз — запрету на получение удовольствияот 
смеси мяса и молока.

Стих выразил запрет на еду словом «варка», означает, 
что есть не запрещено по Торе, если мясо и молоко не были 
смешаны посредством варки. Однако ми-де-рабанан3 есть 
мясо и молоко вместе  нельзя во всех случаях.

Приме чание Рамо :  Что касается всех смесей мяса и 
молока, которые  не запрещены по Торе, – разрешено 
получать от них удовольствие  ב א  .

Сеиф Бейт Мясо каких животных запрещено употреблять  
с молоком?

Законы басар бе-халав не ограничиваются козленком — те 
же закон ы применяются к мясу коровы, овцы и более 

 ,Таз: Рашал считает  א 
что запрещено 
получать удовольствие 
от басар бе-халав, 
запрещенного ми-де-
рабанан, но ѓалаха в 
том, что разрешено 
получать удовольствие 
от этого.

 Шах: Это мнение  ב 
большинства поским, 
что разрешено 
получить удовольствие 
от басар бе-халав ми-
де-рабанан.



טורי זהב שפתי כהן
שולחן ערוך יורה דעה   זי ן פז   הלכות בשר בחלב ב:

יוסף שם בשם תורת הבית וספר מצוות גדול  כמבואר בבית 
וספר התרומה, דכיון דנתבשל בשר בחלב נעשה גוף אחד של 
איסור, מה שאין כן בשאר איסורין כו', עכ"ל. וכאן לא שייך 
תערובת  בלאו  דאורייתא  איסור  מהם  באחד  דיש  כן,  לומר 
הכי  משום  בחלב,  בשר 
על  שלו  בחלב  בשר  הוי 
כל פנים לא גריע משאר 
בו  ואין  בלוע,  איסור 
להתכבד.  ראוי  משום 
שזכרנו,  מה  כל  ומלבד 
שרבנן  לומר  מקום  אין 
גזרו שיהא איסור אכילת 
אחד  במין  בחלב  בשר 
זה  מצינו  דלא  טמא, 
בפוסקים  ולא  בגמרא 
עוף  בבשר  אלא  כלל, 
פלוגתא.  יש  לחוד 
תנן  במתני'  ואדרבה 
מותר  טמאה  בבהמה 
ופירש  והנאה,  בבישול 
איסור מחמת  דיש  כיון  דמותר,  הזכיר  לא  אכילה  אבל  רש"י 
איסור  שייכות  שום  אין  טומאה  דבלאו  מינה  שמע  טומאה. 
דבמין  פשוט  אלא  להזכירו.  למתני'  היה  כן  לא  דאם  בזה, 
ברור, דמה שכתב  הוי כשאר איסורין ממש. אלא  אחד טמא 
כלל  ולא  עוף,  רק אבשר  לא קאי  הטור שאינו אלא מדרבנן, 
בהנאה  מותר  שיהא  לענין  רק  עמו  טמא  חלב  או  טמא  בשר 
ובבישול כמו שכתב בית יוסף. ומשום הכי יפה עשה בשו"ע 
נראה  ולי  נכון,  דאינו  כתב  ז"ל  וחמי  ומורי  זה,  העתיק  שלא 
שהגיה  רש"ל  בשם  שנמצא  מה  ולפי  בבירור.  עמו  שהדין 
דאין  טפי,  שפיר  אתי  כו',  חיה  ובשר  קודם  לא  תיבת  בטור 
והנאה:  בישול  היתר  שם  שיש  להשמיענו  רק  הטור   כוונת 
לאכול  אין  מקום  "ומכל  כתוב  יוסף  בבית  כו'.  דגים  )ג( אבל 

אך העיקר שאין 
איסור בשר 

בחלב מדרבנן 
על תערובת בשר 
בחלב ממין טמא

אין סכנה 
באכילת דגים 

עם חלב

חתיכה  לענין  מינה  ונפקא  בחלב,  בשר  משום  אסור  מדרבנן 
נעשית נבילה דסבירא ליה )לקמן סימן צ"ב( דאינו אלא בבשר 
פירש  וכן  ע"ש,  להתכבד  הראויה  חתיכה  לענין  וכן  וחלב, 
נעשית  חתיכה  לן  דקיימא  לדידן  אפילו  זה,  ולפי  הפרישה. 

היה  האיסורים,  בכל  נבילה 
מה  לענין  בדבר  נפקותא 
סימן  בהג"ה  הרב  שכתב 
ודוק.   ע"ש  ד',  סעיף  צ"ב 
אינו,  זה  דעתי  עניות  ולפי 
בשום  אשכחן  לא  דודאי 
אשתמיט  לא  וגם  דוכתא, 
כן,  לכתוב  מהפוסקים  חד 
והר"ן  רש"י  מפירוש  וגם 
קי"ג  דף  הבשר  כל  )פרק 
ע"א במשנה(, משמע להדיא 
דלית בהו איסור משום בשר 
מדרבנן.  אפילו  כלל  בחלב 
שחכמים  כלל  טעם  אין  וגם 
בחלב,  בשר  משום  יאסרוהו 
שייך  עוף  בבשר  דבשלמא 

שפיר גזירה, שאם היו אוכלים בשר עוף בחלב היו אוכלים גם 
כן בשר בהמה בחלב, וכדכתב הרמב"ם שם. אבל מה ענין לגזור 
שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר 
הכי  דבלאו  כיון  למידי,  למיחש  ליכא  הכי  בלאו  דהא  בחלב, 
אסור משום בשר או חלב טמאה. וזה נראה כוונת הבית יוסף 
במה שכתב "וגם לא היה ענין לאסרו" כו', דלא כמו שכתוב 
בלשון הב"ח "דהא כבר אסור באכילה מן התורה ולא הוצרכו 
מינה  נפקא  דאין  לומר  בא  יוסף  שהבית  והבין  עליו",  לגזור 
בדבר אם הוא אסור משום בשר בחלב או לאו, כיון שכבר אסור 
מן התורה, ולכך השיב דנפקא מינה כו', אלא כוונת הבית יוסף 
כדפירשתי. וכן עיקר לדינא, בשגם שחתיכה הראויה להתכבד 
בסוף  כתב  הדרישה  גם  ק"י.  סי'  וכדלקמן  מדרבנן  הוי  גופיה 
דבריו "אלא שעדיין קשה שלא מצינו זה בשום מקום שבשר 

טהורה בחלב טמאה או איפכא יש בו איסור דרבנן ושנעשית נבילה מדרבנן", עד כאן: 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 שערי דורא סי' ע"ו במה שכתב "קשה להקל נגד התוספות", 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 התוספות שלא לאכול גבינה אחר בשר עוף מיד, אבל מודה לדינא דבשר עוף בחלב דרבנן, 
שהרי כתב בהגהת שערי דורא סי' ע' דביצים גמורים מותר לאכלן בחלב, משום דבשר עוף בחלב דרבנן הקילו, )וכן כתב רבי נתן 
שפירא במבוא שערים סי' ע' שמהרא"י תופס עיקר כמו בעל הלכות גדולות ע"ש(. ואף שהתוספות תלו דין אכילת גבינה אחר 
בשר עוף, בזה דבשר עוף בחלב דאורייתא או דרבנן, מכל מקום אין זה מוכרח כמו שכתבתי שם. וגם מדברי התוספות עצמן 
שם משמע שאין מוכרח לומר כן, אלא שבאו ליישב מנהג העולם, ע"ש. ובאמת י"ל דרך אחרת, דאף למאי דקיימא לן בשר עוף 
בחלב דרבנן, אסור לאכול גבינה מיד אחריו, וכדלקמן ריש סי' פ"ט, והא דתני אגרא "עוף וגבינה נאכלין באפיקורן" מפרשינן כמו 
שמפרש הרמב"ם וסייעתו, ומביאו בית יוסף סי' פ"ט, דהיינו באוכל גבינה ואחר כך עוף. ועוד יש לחלק בכמה גווני. והרי כתב 
הרמב"ם סוף פ"ב מהלכות ממרים שהאומר בשר עוף בחלב אסור מן התורה עובר ב"בל תוסיף", ע"ש: ה( אבל דגים כו'. כתב 
העטרת זהב וזה לשונו "ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר באורח חיים סימן קע"ג" עכ"ל. ובאמת 
נמשך אחר הבית יוסף 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 בדרכי משה השיג על הבית יוסף בזה, וכן בספר באר שבע 
דף ק' ושאר אחרונים השיגו עליו בזה, וגם בש"ס פרק כיצד צולין )דף ע"ו ע"ב( משמע בהדיא דלית ביה אפילו משום סכנה ע"ש, 
והוא פשוט: ו( ונהגו לעשות חלב משקדים כו' הואיל כו'. כלומר, ולא דמי לדם דגים סוף סימן ס"ו שמותר לגמרי, ואפילו הכי אם 

אך העיקר הוא 
כדעת השו"ע 
שאין איסור בשר 
בחלב בתערובת 
חלב טמאה עם 
בשר טהורה או 
בשר טמאה עם 
חלב טהורה

דעת המהרש"ל 
והב"ח שבשר 
עוף בחלב אסור 
מן התורה, אך 
העיקר כדעת 
השו"ע. ויש 
לדחות ראייתם 
מהמהרא"י 
ומהתוס'

ה( הבית יוסף 
כתב שבאכילת 
דגים עם חלב יש 
סכנה, אך הוא 
טעות סופר

ו( דעת הרמ"א 
שאיסור מראית 

עין הוא רק 
בחשש לאיסור 
תורה כמו דם 

דגים

5ד( ובשר חיה ועוף, אפילו בחלב טהורה מותר 

אסור,  אינו  באכילה  6ואף  ובהנאה;  בבישול 
אלא מדרבנן�.

7)ג( ה( אבל דגים וחגבים, אין בהם איסור אפילו 

מדרבנן�. 
ומניחים  משקדים  חלב  לעשות  ו(ב ונהגו  הגה: 
אבל  מדרבנן.  רק  ואינו  הואיל  עוף,  בשר  בה 
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11 Симан 87

טורי זהב שפתי כהן
שולחן ערוך יורה דעה   זי ן פז   הלכות בשר בחלב ב:

יוסף שם בשם תורת הבית וספר מצוות גדול  כמבואר בבית 
וספר התרומה, דכיון דנתבשל בשר בחלב נעשה גוף אחד של 
איסור, מה שאין כן בשאר איסורין כו', עכ"ל. וכאן לא שייך 
תערובת  בלאו  דאורייתא  איסור  מהם  באחד  דיש  כן,  לומר 
הכי  משום  בחלב,  בשר 
על  שלו  בחלב  בשר  הוי 
כל פנים לא גריע משאר 
בו  ואין  בלוע,  איסור 
להתכבד.  ראוי  משום 
שזכרנו,  מה  כל  ומלבד 
שרבנן  לומר  מקום  אין 
גזרו שיהא איסור אכילת 
אחד  במין  בחלב  בשר 
זה  מצינו  דלא  טמא, 
בפוסקים  ולא  בגמרא 
עוף  בבשר  אלא  כלל, 
פלוגתא.  יש  לחוד 
תנן  במתני'  ואדרבה 
מותר  טמאה  בבהמה 
ופירש  והנאה,  בבישול 
איסור מחמת  דיש  כיון  דמותר,  הזכיר  לא  אכילה  אבל  רש"י 
איסור  שייכות  שום  אין  טומאה  דבלאו  מינה  שמע  טומאה. 
דבמין  פשוט  אלא  להזכירו.  למתני'  היה  כן  לא  דאם  בזה, 
ברור, דמה שכתב  הוי כשאר איסורין ממש. אלא  אחד טמא 
כלל  ולא  עוף,  רק אבשר  לא קאי  הטור שאינו אלא מדרבנן, 
בהנאה  מותר  שיהא  לענין  רק  עמו  טמא  חלב  או  טמא  בשר 
ובבישול כמו שכתב בית יוסף. ומשום הכי יפה עשה בשו"ע 
נראה  ולי  נכון,  דאינו  כתב  ז"ל  וחמי  ומורי  זה,  העתיק  שלא 
שהגיה  רש"ל  בשם  שנמצא  מה  ולפי  בבירור.  עמו  שהדין 
דאין  טפי,  שפיר  אתי  כו',  חיה  ובשר  קודם  לא  תיבת  בטור 
והנאה:  בישול  היתר  שם  שיש  להשמיענו  רק  הטור   כוונת 
לאכול  אין  מקום  "ומכל  כתוב  יוסף  בבית  כו'.  דגים  )ג( אבל 

אך העיקר שאין 
איסור בשר 

בחלב מדרבנן 
על תערובת בשר 
בחלב ממין טמא

אין סכנה 
באכילת דגים 

עם חלב

חתיכה  לענין  מינה  ונפקא  בחלב,  בשר  משום  אסור  מדרבנן 
נעשית נבילה דסבירא ליה )לקמן סימן צ"ב( דאינו אלא בבשר 
פירש  וכן  ע"ש,  להתכבד  הראויה  חתיכה  לענין  וכן  וחלב, 
נעשית  חתיכה  לן  דקיימא  לדידן  אפילו  זה,  ולפי  הפרישה. 

היה  האיסורים,  בכל  נבילה 
מה  לענין  בדבר  נפקותא 
סימן  בהג"ה  הרב  שכתב 
ודוק.   ע"ש  ד',  סעיף  צ"ב 
אינו,  זה  דעתי  עניות  ולפי 
בשום  אשכחן  לא  דודאי 
אשתמיט  לא  וגם  דוכתא, 
כן,  לכתוב  מהפוסקים  חד 
והר"ן  רש"י  מפירוש  וגם 
קי"ג  דף  הבשר  כל  )פרק 
ע"א במשנה(, משמע להדיא 
דלית בהו איסור משום בשר 
מדרבנן.  אפילו  כלל  בחלב 
שחכמים  כלל  טעם  אין  וגם 
בחלב,  בשר  משום  יאסרוהו 
שייך  עוף  בבשר  דבשלמא 

שפיר גזירה, שאם היו אוכלים בשר עוף בחלב היו אוכלים גם 
כן בשר בהמה בחלב, וכדכתב הרמב"ם שם. אבל מה ענין לגזור 
שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר 
הכי  דבלאו  כיון  למידי,  למיחש  ליכא  הכי  בלאו  דהא  בחלב, 
אסור משום בשר או חלב טמאה. וזה נראה כוונת הבית יוסף 
במה שכתב "וגם לא היה ענין לאסרו" כו', דלא כמו שכתוב 
בלשון הב"ח "דהא כבר אסור באכילה מן התורה ולא הוצרכו 
מינה  נפקא  דאין  לומר  בא  יוסף  שהבית  והבין  עליו",  לגזור 
בדבר אם הוא אסור משום בשר בחלב או לאו, כיון שכבר אסור 
מן התורה, ולכך השיב דנפקא מינה כו', אלא כוונת הבית יוסף 
כדפירשתי. וכן עיקר לדינא, בשגם שחתיכה הראויה להתכבד 
בסוף  כתב  הדרישה  גם  ק"י.  סי'  וכדלקמן  מדרבנן  הוי  גופיה 
דבריו "אלא שעדיין קשה שלא מצינו זה בשום מקום שבשר 

טהורה בחלב טמאה או איפכא יש בו איסור דרבנן ושנעשית נבילה מדרבנן", עד כאן: 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 שערי דורא סי' ע"ו במה שכתב "קשה להקל נגד התוספות", 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 התוספות שלא לאכול גבינה אחר בשר עוף מיד, אבל מודה לדינא דבשר עוף בחלב דרבנן, 
שהרי כתב בהגהת שערי דורא סי' ע' דביצים גמורים מותר לאכלן בחלב, משום דבשר עוף בחלב דרבנן הקילו, )וכן כתב רבי נתן 
שפירא במבוא שערים סי' ע' שמהרא"י תופס עיקר כמו בעל הלכות גדולות ע"ש(. ואף שהתוספות תלו דין אכילת גבינה אחר 
בשר עוף, בזה דבשר עוף בחלב דאורייתא או דרבנן, מכל מקום אין זה מוכרח כמו שכתבתי שם. וגם מדברי התוספות עצמן 
שם משמע שאין מוכרח לומר כן, אלא שבאו ליישב מנהג העולם, ע"ש. ובאמת י"ל דרך אחרת, דאף למאי דקיימא לן בשר עוף 
בחלב דרבנן, אסור לאכול גבינה מיד אחריו, וכדלקמן ריש סי' פ"ט, והא דתני אגרא "עוף וגבינה נאכלין באפיקורן" מפרשינן כמו 
שמפרש הרמב"ם וסייעתו, ומביאו בית יוסף סי' פ"ט, דהיינו באוכל גבינה ואחר כך עוף. ועוד יש לחלק בכמה גווני. והרי כתב 
הרמב"ם סוף פ"ב מהלכות ממרים שהאומר בשר עוף בחלב אסור מן התורה עובר ב"בל תוסיף", ע"ש: ה( אבל דגים כו'. כתב 
העטרת זהב וזה לשונו "ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה כמו שנתבאר באורח חיים סימן קע"ג" עכ"ל. ובאמת 
נמשך אחר הבית יוסף 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 בדרכי משה השיג על הבית יוסף בזה, וכן בספר באר שבע 
דף ק' ושאר אחרונים השיגו עליו בזה, וגם בש"ס פרק כיצד צולין )דף ע"ו ע"ב( משמע בהדיא דלית ביה אפילו משום סכנה ע"ש, 
והוא פשוט: ו( ונהגו לעשות חלב משקדים כו' הואיל כו'. כלומר, ולא דמי לדם דגים סוף סימן ס"ו שמותר לגמרי, ואפילו הכי אם 

אך העיקר הוא 
כדעת השו"ע 
שאין איסור בשר 
בחלב בתערובת 
חלב טמאה עם 
בשר טהורה או 
בשר טמאה עם 
חלב טהורה

דעת המהרש"ל 
והב"ח שבשר 
עוף בחלב אסור 
מן התורה, אך 
העיקר כדעת 
השו"ע. ויש 
לדחות ראייתם 
מהמהרא"י 
ומהתוס'

ה( הבית יוסף 
כתב שבאכילת 
דגים עם חלב יש 
סכנה, אך הוא 
טעות סופר

ו( דעת הרמ"א 
שאיסור מראית 

עין הוא רק 
בחשש לאיסור 
תורה כמו דם 

דגים

5ד( ובשר חיה ועוף, אפילו בחלב טהורה מותר 

אסור,  אינו  באכילה  6ואף  ובהנאה;  בבישול 
אלא מדרבנן�.

7)ג( ה( אבל דגים וחגבים, אין בהם איסור אפילו 

מדרבנן�. 
ומניחים  משקדים  חלב  לעשות  ו(ב ונהגו  הגה: 
אבל  מדרבנן.  רק  ואינו  הואיל  עוף,  בשר  בה 

מאכלות  מהלכות  ט'  בפרק  והרמב"ם  הרי"ף  בשם  הרא"ש  עקיבא,  וכרבי  שם   .5
אסורות: 6. חולין ק"ד, א. קט"ז, א. רמב"ם שם: 7. כאוקימתא דרב אשי שם דף ק"ד:

ב. דעת עצמו: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

10

взрослого козла. И не имеет значения, варится ли оно в 
молоке матери животного или в другом молоке — стих 
говорит о том, что является общим.

Сеиф  
Гимель

Запрет на басар бе-халав распространяется 
только на кошерных животных / Есть 
[кошерное] птичье [мясо] с молоком запрещено 
ми-де-рабанан / Не запрещено есть мясо рыбы 
и кузнечиков с молоком / Законы употребления 
мяса с немолочным молоком.

Ѓалахот басар бе-халав  применимы только к мясу 
кошерных животных в молоке кошерного животного. 
Но кошерное мясо с некошерным молоком или 
некошерное мясо с кошерным молоком разрешается 
готовить вместе и разрешается получать удовольствие от 
смеси  ב  .

И мясо диких животных, и кошерное птичье мясо, даже 
с молоком кошерного животного, разрешается варить 
вместе и разрешается получать удовольствие от смеси  ג  . 
Даже есть его вместе запрещено только ми-де-рабанан.

Но рыбу и кузнечиков не запрещено есть даже ми-де-
рабанан с молоком  ה ג  . 

Приме чание Рамо :  У многих стало обычной практикой 
делать молоко из миндаля и класть в него кошерное птичье 
мясо, поскольку птичье мясо является только запрещенным ми-
де-рабанан  ד  . 

 Таз: Из слов Тура  ב 
следует, что 
существует запрет 
басар Бе-халав ми-де-
рабанан с некошерным 
мясом в кошерном 
молоке. Но истина 
заключается в том, что 
в данном случае нет 
исура басар бе-халав ми-
де-рабанан  * .

 Шах (поправляет:)  ג 
Маѓаршаль и Бах 
считают, что 
[кошерное] птичье [мясо] 
с молоком запрещено 
мин ѓа-Тора. Но мнение 
Шульхан аруха о том, 
что это не так, — это 
закон.

 Шах: Бейт Йосеф  ד  Таз  ג 
пишет, что есть рыбу с 
молоком опасно, но это 
не так.

 Таз: Хотя наиболее  ד 
устоявшимся мнением 
является мнение Рамо, 
лучше всего поместить 
миндаль даже 
рядом с [кошерным] 
птичьим [мясом], 
приготовленным в 
миндальном молоке.

 *  1. Дриша и Бах пишут, что различные мнения выше приведут к нафка мине, будет ли эта смесь считаться хатиха наасейт невела.   
2. Таз оспаривает это  3. Таз также оспаривает идею о том, что вышеизложенное приведет к нафка мина будет ли эта смесь считаться 
хатиха рэуя леѓиткабед



שפתי כהן טורי זהב
ג.שולחן ערוך יורה דעה   זי ן פז   הלכות בשר בחלב

שניכר  קשקשים  בו  יש  כן  אם  אלא  עין,  מראית  מפני  אסור 
הילכך  מדאורייתא,  אסור  גופיה  דם  דהתם  דגים.  דם  שהוא 
הרואה יאמר דאכיל דם בהמה שאסור מדאורייתא, אבל בשר 
העין.  למראית  למיחש  וליכא  מדרבנן,  הוא  ממש  בחלב  עוף 
בחלב  בהמה  בשר  ולכן 
מדאורייתא,  אסור  שהוא 
שקדים  אצלו  להניח  יש 
הרואה  יחשוב  שלא  כדי 
שהוא חלב ממש. וכן כתב 
סוף  שם  חטאת  בתורת 
צריך  זה  ולפי  ס"ב.  כלל 
בבישול,  דמיירי  לומר 
בשר  אפילו  הכי  לאו  דאי 
איסורא  ליכא  בהמה 
צריך  ואין  דאורייתא, 
מוכח  וכן  שקדים.  להניח 
בתורת חטאת שם להדיא, 
תורת  ובסימני  ע"ש 
מהרש"ל,  אבל  חטאת. 
נ"ב,  סימן  הבשר  כל  פרק 
דגים,  דדם  מהך  למד 
דבפורים וכיוצא בו שרגילים לאכול תרנגולת בחלב שקדים, 
שאסור, אם לא שיניח שקדים אצלו בתוכן ובצידן להיכירא. 
לומר  ידמו  שלא  טפי,  למיחש  דאיכא  עוף  בשר  גבי  ובפרט 
וכן  עכ"ל.  הגלילי,  כר"י  מדרבנן  אפי'  שרי  בחלב  עוף  בשר 
הסכימו האחרונים, וכן נראה לפי עניות דעתי )שוב בא לידי 
ספר באר שבע ומצאתי שפסק נמי הכי(, דהא, אפילו במידי 
דרבנן חיישינן למראית העין בכמה דוכתי, ומהם בש"ס פרק 
במה בהמה )דף נ"ד( "ולא בזוג אף על פי שהוא פקוק משום 
למכור".  "לשוק  רש"י:  פירש  לחינגא",  דאזיל  כמאן  דמיחזי 
דף  )סוף  אשה  במה  בפרק  וכדאיתא  העין,  מראית  והיינו 
ס"ד( והוא מוסכם מכל הפוסקים, וכמו שנתבאר באורח חיים 
אלא  אינו  בשבת  וממכר  מקח  שאיסור  פי  על  אף  ש"ה,  סי' 
מדרבנן, וכמו שכתוב באורח חיים ובחושן משפט סוף סימן רל"ה. וכן מוכח בהדיא בתוספות בכתובות פרק אף על פי )דף ס' 
ז( ונראה לפי זה דכל שכן כו'.  כו', דאפילו במידי דרבנן חיישינן למראית העין, והכי משמע בדוכתי טובי:  ע"א( ד"ה ממעכן 
והוא משנה  והנאה",  ג' "מותרים בבישול  והמחבר בסעיף  ליישב הא דכתבו הטור  נראה דצריך  לפי דעת הרב דכל שכן הוא, 
ערוכה בפרק כל הבשר ומוסכם מכל הפוסקים, דהיינו דמותר מדינא, אבל משום מראית העין לא מיירי. ונפקא מינה בגווני 
דליכא למיחש למראית העין כגון לרפואה וכיוצא בו, וכמו שכתב מהרש"ל פרק כל הבשר סימן ק"ב גבי חלב אשה, דלרפואה 
בגווני אחריני  נמי, משכחת לה  בו איסור כלל אלא משום מראית העין, עכ"ל. אי  בו סכנה כלל, מאחר דאין  שרי אפילו אין 
הפוסקים שכתבו  דברי  אכן  ע"ש.  בתימה,  דברי הרשב"א  בתורת חטאת  מיושב מה שהניח  ובזה  העין,  דליכא משום מראית 
סתמא "מותרים בבישול", משמע דאפילו משום מראית העין ליכא, וכך נראים דברי מהרש"ל פרק כל הבשר, וכך משמע דעת 
המחבר, מדלא כתב בחלב בהמה טמאה גופיה דאסור משום מראית העין. לכך נראה לי ברור דשאני התם כיון דעל כל פנים 
או שאר  רפואה  לצורך  להיות שמבשל  יכול  דהא  העין,  ליכא משום מראית  לחודיה  בבישול  דודאי  באכילה,  אחד מהן אסור 
דברים. והאי אסור לבשל היינו לאכול, וכן מה שכתב המחבר בסעיף ה' "אסור לבשלם", על כרחך צריך נמי לפרשו "לאכלם", 
וכהאי גוונא מצינו במקרא ומשנה דאפקיה לאכילה בלשון בישול, ע"ש, ובכהאי גוונא דוקא הוא דאיכא משום מראית העין. 
ועל כרחך גם לדעת הרב צריך אתה לומר כן, דהא אפילו בבשר בהמה טהורה בחלב שקדים סבירא ליה דאין צריך להניח אצלו 
שקדים אלא בבישול וכמו שכתבתי בסעיף קטן שלפני זה, ואם כן תקשי היאך בישלם מתחלה יחד, ודוחק גדול לומר דבשעת 
ודאי דבבישול לחודיה ליכא משום מראית העין, והלכך הא דאסור לבשל בשר  בישול היה מניח שקדים אצל הקדירה, אלא 
בחלב אשה היינו לאכול, והלכך בשר בהמה טמאה בחלב טהורה או איפכא כיון דעל כרחך לאו לאכלם מבשל להו, דהא על 

אך העיקר כדעת 
רש"ל שאיסור 

מראית עין 
הוא גם בחשש 
לאיסור דרבנן, 

וכן מוכח בגמרא

לדעת הרמ"א 
- בישול בשר 
טמאה בחלב 
טהורה מותר מן 
הדין אך אסור 
מצד מראית עין, 
ובזה מיושב 
הסתירה כביכול 
ברשב"א

אך נראה שאין 
לאסור משום 

מראית עין את 
מעשה הבישול, 

והנידון בחלב 
אשה הוא לאסור 

את האכילה 
ממראית עין, 

ומיושבים דברי 
הרשב"א

דגים בחלב מפני הסכנה", והוא טעות סופר וצריך להיות "עם 
משה  בדרכי  כתב  וכן  קע"ג.  סי'  חיים  באורח  כמוזכר  בשר" 
כמו  העתיק  ובלבוש  בחלב.  בשר  כאן  יוסף  להבית  שנתערב 
סימן  לעיל  שנתבאר  )ד( כמו  נכון:  ואינו  יוסף,  בבית  שהוא 

משה  בדרכי  דם.  גבי  ס"ו 
חטאת  ותורת  ס"ו[  ]סימן 

שרש"ל  כתב  ס"ב,  כלל 
לאסור  דגים  מדם  למד 
בחלב  עוף  בשר  לאכול 
כן  אם  אלא  שקדים,  של 
אצלו  משקדים  הניחו 
ודחה  עין.  מראית  משום 
מדם  ראייה  שאין  דבריו 
כרת,  איסור  בו  שמצינו 
עוף  בבשר  כן  שאין  מה 
בחלב שהוא דרבנן, ואפילו 
אלא  אסור  אינו  בבהמה 
הלכך  דוקא,  בישול  דרך 
למראית  בזה  חשו  לא 
אף שהעיקר  כאן.  עד  עין, 
לכתחילה  הרמ"א,  כדעת 

כי דברי  ואף  יש להניח היכר גם בבשר עוף עם חלב שקדים 
רמ"א נכונים וכבר נתפשט המנהג כן, מכל מקום נראה שיש 
להניח לכתחילה שקדים גם אצל בשר עוף, אלא במקום שאין 
לו שקדים, אין לאסור בשביל זה האכילה, דכל מאי דאפשר 
דבסמוך  אשה  מחלב  גרע  דלא  ותו,  מתקנינן.  לתקוני  לן 
לאסור  אין  שקדים  לו  אין  באם  אבל  עין,  למראית  שחשו 
האכילה בשביל זה, כמו בחלב אשה בסמוך. וכן משמע לשון 
כו', דמשמע בדיעבד או שאי אפשר  רמ"א שכתב יש להניח 
כו'.  זה  )ה( ונראה לפי  זה:  להניח, לא מעכב האכילה בשביל 
בצריך  אשה  בחלב  אלו  הרשב"א  דברי  השאיר  משה  בדרכי 
כאן  ודעתו  בבישול.  דמותר  טמאה  מחלב  שנא  דמאי  עיון, 

הרמ"א סובר 
שאין לחוש 
למראית עין 
בחשש איסור 
דרבנן, ודחה 
דעת הרש"ל

דעת הרשב"א 
שאין מראית 
עין בדבר שאינו 
כשר לאכילה

שקדים,  החלב  אצל  להניח  יש  בהמה,  בשר 
משום מראית העין, )ד( כמו שנתבאר לעיל סימן 

ס"ו ג לענין דם.

ד. איסור מראית עין בבישול בשר בחלב אשה.

8אסור לבשל בחלב אשה, מפני מראית העין�. 

צריך  ואין  בטל,   - התבשיל  לתוך  נפל  ואם 
שיעור�. 

דאסור  שכן  דכל  זה,  לפי  )ה( ז( ד ונראה  הגה: 

 8. הרשב"א בתשובה: 
ג. סעיף ט': ד. דעת עצמו: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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13 Симан 87

Но в случае мясом крупного рогатого скота  ו  следует 
поместить миндаль рядом с миндальным молоком, в 

котором есть мясо крупного рогатого скота, чтобы предупредить 
опасение марит айн (как было объяснено ранее, в симане 
68, относительно крови).

Сеиф Далед Марит айн в отношении приготовления мяса  
в женском молоке.

 Запрещено варить мясо в молоке женщины из-за марит 
айн  ז  . Если женское молоко попало в мясное блюдо, молоко 
обнуляется, и нет необходимости в обычном, правильном 
измерении другой пищи в кастрюле, которое необходимо для 
обнуления того, что в нее попало. 

Приме чание Рамо :Согласно этому, кажется, что тем 
более запрещено умышленно готовить кошерное мясо в 
молоке некошерного животного или некошерное мясо 
в кошерном молоке  ו   ה   *  . Это особенно касается мяса 
крупного рогатого скота, но с кошерным птичьим мясом, 
которое только запрещено ми-де-рабанан, нет необходимости 
беспокоиться о приготовлении его с некошерным молоком  ח  .

 Шах: Приготовление  ז 
мяса в женском молоке 
не запрещено из-за 
марис айин- запрещена 
только еда.

 Шах: Рашба  ו  Таз  ה 
утверждает, что 
марит айн не 
применяется при 
приготовлении чего-
либо, что не является 
пригодным для еды.  
Но закон заключается 
в том, что марит айн 
применим, как говорит 
Рамо.

 Шах: Шах оспаривает  ח 
это мнение Рамо и 
считает, что марит 
айн также относится 
к птичьему мясу.

 ,Шах: Причина  ו 
по которой Рамо 
говорит только о 
необходимости класть 
миндаль на край горшка 
при приготовлении 
мяса крупного рогатого 
скота в миндальном 
молоке, заключается в 
том, что он считает, 
что беспокойство 
марит айн относится 
только к запретам мин 
ѓа-Тора, а не к запретам 
де-рабанан, таким 

 *   1. Шах: Согласно Рамо, приготовление некошерного мяса с кошерным молоком запрещено только из-за марит айн — это решает 
противоречие в словах Рашба.  2. Но это должно относиться только к еде, а не к приготовлению пищи. Это соответствует мнению Рашба.  
3. Со слов Рашба также можно решить, что марис айин не относится к некошерному мясу и молоку.


