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Introduction

"אמר ר' חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו 
להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" )ברכות, ח ע"א(.

With thanks to the almighty, we are proud to present our first 
instalment of Shulchan Aruch studied for smicha, including Yore De’ah, 
Hilchos Basar B’chalav, Simanim 87 to 89, with an elucidated English 
translation, and English summaries of Taz and Shach. 

The need has long been here, and we are proud to present it to the 
participants of our program, exclusively. 

We have endeavoured to provide an accurate translation, while making 
the text readable in the English language. To this end, direct translation 
of words from the Shulchan Aruch are placed in bold font, and words 
that aid with flow and explanations are in smaller, regular font. The 
direct translation was kept in the original syntax, with the exception of 
isolated cases when it would not be readable in English. Even in these 
cases, the words themselves are a direct translation of the Hebrew. 

The original Shulchan Aruch in Hebrew is printed side by side with 
the English translation, and is printed here with new, clear lettering. This 
first instalment includes the Shulchan Aruch for the first five lessons, 
(ten classes,) and is all the Shulchan Aruch material for the first test. 

In addition to Shulchan Aruch, please also find the Smicha Summaries 
booklet attached, and access the multimedia slides shown during classes 
through your personal account on our website. 

This booklet is intended for your personal use. Many resources were 
invested in its creation. Please do not pass it on to anyone in any form, if 
they are not a participant of this Lema’an Yilmedu program. Thank you.

Please enjoy, and have much success in your Smicha learning,

 Rabbi Zushe Wilhelm 
Program Head

ב"ה
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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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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': 
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T he halachos of which meats are included in the 
laws of Basar B’chalav1, and what is considered 

cooking. I n c l u d e s  1 1  s e ’ i f i m

1 Meat and milk together.

2 Literally: “From the viewpoint of the Torah['s original prohibition.”] Meaning: 
Before our sages added additional stringencies to prevent us from transgressing 
the Torah’s prohibition.

3 Literally: "From the Rabbis."  Meaning: The halachos that the rabbis (rabonon)
added as a "fence" — to ascertain we would not transgress the Torah's laws.

Se’if Alef The prohibition of Basar B’chalav Min Hatorah2

It is written in the Torah: “Do not cook a young goat in 
the milk of its mother” — three times. Once is to teach us 
the prohibition against cooking, once for the prohibition 
against eating, and once for the prohibition against gaining 
pleasure from a mixture of meat and milk. 

The reason why the passuk expressed the prohibition against eating 
with the language of “cooking,” is to say that eating is not 
prohibited min hatorah unless the meat and milk were blended 
in “the manner of cooking.” However,  miderabonon3, eating 
meat and milk is prohibited in all instances. 

[ R a ma’s  Ha g ah a : ]  With regard to all mixtures of meat 
and milk which are not prohibited min hatorah — we are 
permitted to gain pleasure from them  ב א  .

Se’if Beis Which animals’ meat is prohibited with milk?

The halachos of Basar B’chalav do not specifically apply to meat of a 
young goat — the same halacha applies to the meat of a cow, 

 Taz: The Rashal holds  א 
that it is forbidden to 
gain pleasure from 
Basar B’chalav which is 
forbidden miderabonon, 
but the halacha is that 
it is permitted to gain 
pleasure from it.

 Shach: It is the  ב 
opinion of most poskim 
that one is permitted 
to gain pleasure 
from Basar B’chalav 
miderabonon.



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: 
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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 

sheep and an older goat. And it makes no difference whether 
it is being cooked in the milk of the the animal’s mother, or other 
milk — it is just that the passuk spoke of what is common.

Se’if Gimmel The prohibition against Basar B’chalav only applies to Kosher 
animals \ Eating chicken with milk is forbidden miderabonon 
\ It is not forbidden to eat the meat of fish and grasshoppers 
with milk \ The halachos of eating meat with non-dairy milk

The halachos of Basar B’chalav only apply to the meat of kosher 
animals in the milk of a kosher animal. But kosher meat 
with non-kosher milk, or non-kosher meat with kosher 
milk are permitted to be cooked together and it is permitted 
to gain pleasure from the blend  ג ב  .

And the meat of wild animals and chicken, even with the 
milk of a kosher animal, are permitted to be cooked together, 
and it is permitted to gain pleasure from the blend  ד  . Even eating 
it together is only prohibited miderabonon. 

But fish and grasshoppers are not even prohibited 
miderobonon from being eaten with milk  ה ג  . 

[ R ama’s Hagaha :]  It has become the conventional practice 
of many to make milk from almonds, and place chicken in 
it — being that chicken is only prohibited miderabonon  ד  . But 

 Taz: It seems from the  ב 
words of the Tur that 
there is an isur of Basar 
B’chalav miderabonon 
with non-kosher meat 
in kosher milk. But the 
truth is that there is no 
isur of Basar B’chalav 
miderabonon in this case*

 Shach: It seems from  ג 
the language of the 
Tur that there is a isur 
derabonon against non-
kosher meat in kosher 
milk. But this is not the 
case; and the Shulchan 
Aruch therefore changed 
his language from that of 
the Tur.

 Shach: The Maharshal  ד 
and the Bach hold that 
chicken meat with milk 
is forbidden min hatorah. 
But the Shulchan Aruch’s 
opinion that it is not, is 
the halacha.

 Shach: The Beis  ה  Taz  ג 
Yosef writes that it is 
dangerous to eat fish 
with milk; but it is not so.

 Taz: Even though the  ד 
most established opinion 
is the Rama’s, it is best 
to place almonds even 
near chicken cooking in 
almond milk.

* 1. The Drisha and the Bach write that the different opinions above would result in a nafka minah whether this mixture 
would be considered chaticha na’asis neveila. 2. The Taz disputes this notion.  3. The Taz also disputes the notion that 
the above would result in a nafka minah whether this mixture would be considered a chaticha hare’uya lihiskabed.



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 Siman 87

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 

with the meat of cattle  ו  , one should place almonds near the 
almond milk which has cattle meat inside, to forewarn the worry of  
mar’is ayin4, (as was explained earlier, in siman 68, regarding 
blood.)

4 Literally: “The sight of the eye.” Meaning: The worry that a viewer may think 
one is transgressing the laws of Basar B'chalav.

5 Litteraly: "All the more that it is so." Meaning: If the prior idea is true, then 
certainly the following idea is true, for the latter idea carries more reason to 
be true than the first.

Se’if Daled Mar’is Ayin with regard to cooking meat in women's milk

It is forbidden to cook meat in the milk of a woman, because 
of mar’is ayin  ז  . If women’s milk fell into a meat dish, the milk 
becomes nullified, and there is no need for the usual, proper 
measurement of other food in the pot, which is needed to nullify 
what fell into it. 

[ R ama’s Hagaha :]  According to this, it seems that it 
is certainly (with a kol sheken5) forbidden to wilfully cook 
kosher meat in the milk of a non-kosher animal, or non-kosher 
meat in kosher milk  ו ה *  . But this is specifically with regard 
to the meat of cattle, but with chicken, which is only forbidden 
miderabonon, there is no need to worry about cooking it with 

non-kosher milk  ח  .

 Shach: Cooking meat  ז 
in woman’s milk is not 
prohibited because 
of mar’is ayin — only 
eating is*.

 Shach: The  ו   Taz  ה 
Rashba holds that 
mar’is ayin does not 
apply when cooking 
something which is not 
kosher to eat. But the 
halacha is that it does 
apply, as the Rama says. 

 Shach: The Shach  ח 
disputes this opinion 
of the Rama, and holds 
that mar’is ayin also 
applies to chicken.

 Shach: The reason why  ו 
the Rama only speaks 
of the needto place 
almonds on the side of 
the pot when cooking 
cattle meat in almond 
milk is because he holds 
that the worry of mar’is 
ayin only applies to min 
hatorah prohibitions, 
and not derabonon ones, 
like chicken

 *  1. Shach (Zayin:) 
According to the Rama, 
cooking non-kosher meat 
with kosher milk is only 
prohibited because of 
mar’is ayin — this solves 
the “contradiction” in the 
words of the Rashba. 2. But this should only apply to eating, and not to cooking. This solves the Rashba’s opinion.  
3. The Rashba’s words can also be solved by saying that mar’is ayin does not apply to non-kosher meat and milk. 



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

תמוה מאד, דהא בתורת הבית כתב הרשב"א בהדיא דבחלב 
טמאה מותר בבישול והנאה ולא זכר שום איסור מראית עין. 
גזרו  דלא  דנראה  וחומר,  קל  זה  דאין  דעתי  לעניות  ונראה 
משום מראית עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד, 
טהור  לבשר  דומה  דאז 
הכי  ומשום  טהור,  וחלב 
בבישול עם חלב שקדים 
שקדים  שם  להניח  צריך 
אשה  ובחלב  לכתחלה, 
שגם כן מותר כל שפירש 
בסי'  שכתוב  כמו  ממנה, 
פ"א, על כן אסור לבשל 
מראית  משום  בשר  עם 
באם  כן  שאין  מה  עין. 
הבשר  או  טמא  החלב 
לבשר  דומה  אין  טמא, 
ועל  טהורים,  של  בחלב 
מפני  שם  גזרו  לא  כן 
נראה  כן  עין  מראית 
לעניות דעתי ברור. אלא 
במה  להקל  בידי  שאין 
שכן  כל  זה,  דלפי  בעיני  פשוט  מקום  ומכל  רמ"א,  שהחמיר 
שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף בחלב, שגזרו 
באמת  הוי  תנא  ולחד  וחלב,  בשר  איסור  בהדיא  רבנן  בו 
דאורייתא, וכן משמע מדברי דרכי משה דבשר עוף בחלב גרע 
טפי מטמאה בחלב, ולא כמו שכתוב בלבוש, דבזה מותר מפני 
מראית עין משום דמנכרי, דודאי מצינו לפעמים שנחתך בענין 
לשל  עוף  בשר  בין  לחלק  ידע  לא  דהרואה  ותו  מינכר,  שלא 
בפרק  כתב  דרש"ל  ותו  היא.  דתנאי  פלוגתא  ובאמת  בהמה, 
כל הבשר סי' נ"ב דבבשר עוף איכא למיחש טפי, שלא יטעו 
לומר בשר עוף בחלב שרי כר' יוסי הגלילי עכ"ל. במקום צורך 
ולשון לכתחלה  דרבנן  בישול בבשר בחלב  יש להתיר  רפואה 
שזכר רמ"א כאן, וכן בסמוך גבי חלב מתה לענין בישול, נראה 
במקום  אבל  גדול,  צורך  שאין  במקום  ליזהר  שיש  שנתכוין 
צורך לרפואה, אף שאין סכנה בדבר יש להתיר בישול בחלב 
במה שאין האיסור אכילה אלא מדרבנן, וכל שכן חלב טמאה 
או בשר טמא כן נראה לעניות דעתי: )ו( ומותר לאכלה בחלב. 

להלכה יש 
לאסור מראית 

עין גם במין טמא 
כדעת הרמ"א, 
וכל שכן שיש 
לאסור בישול 

עוף בחלב

דעת הרש"ל 
שביצים 

המחוברות 
בגידים דינם 

כבשר לכל דבר

כל פנים אסורים משום בשר או חלב טמאה - ליכא משום 
מראית העין כן נראה לי. ובזה אתי נמי שפיר דברי הרשב"א 
טמא  בבשר  נמי  אי  בתימה.  חטאת  בתורת  הרב  שהניחם 
טמא,  בשר  שהוא  לעין  דניכר  העין  למראית  למיחש  ליכא 

כדאיתא  טמאה  בחלב  וכן 
כוכבים  בעבודת  בש"ס 
"טהור  ע"ב( חלב  ל"ה  )דף 
אבל  ירוק".  טמא  חיור, 
חלב אשה וחלב שקדים לא 
מינכר ואסור משום מראית 
שפיר  נמי  אתי  ובזה  העין, 
ומכל מקום  דברי הרשב"א, 
ח( אבל  עיקר:  הראשון 
לחוש.  אין  דרבנן  בעוף 
בסעיף  לשיטתו  נמשך 
שכתבתי  מה  לפי  אבל  ג', 
בעוף  אף  ו'  קטן  בסעיף 
דסתמו  והיינו  לחוש,  יש 
הרשב"א והמחבר ולא חלקו 
ט( אף על  בין בהמה לעוף: 
בגידין  מעורה  שהיא  פי 

תרנגולת  דבהכה  ס"ד,  פ"ו  סימן  לעיל  דמשמע  והא  כו'. 
אם  החי  מן  אבר  משום  דאסורות  ביצים,  והטילה  זנבה  על 
אלמא  וחלמון,  בחלבון  שנגמרה  פי  על  אף  בגידין  מעורות 
דלענין  הכא,  שאני  התרנגולת,  כבשר  חשיב  שמעורה  כיון 
הכא  שאני  נמי,  אי  הקילו.  מדרבנן  שהוא  דעוף  בחלב  בשר 
כיון דכל חד בפני עצמו, שרי, כן כתבו האחרונים, וחלוק זה 
הוזכר בתוספות ופוסקים, והרשב"א מכללם, לחלק בין הא 
דביצת נבילה לעיל סי' פ"ו ס"ג דאסור, ובין הך דהכא. ונראה 
לי, דבלאו הכי לא קשה מידי מהך דהכה תרנגולת על זנבה, 
גב דלא חשיב בשר, מכל מקום, אפילו חלב ממש  דאף על 
הוה אסור משום אבר מן החי אי לאו דגלי לן קרא "ארץ זבת 
חלב ודבש", וכדלעיל סימן פ"א ס"ק י"א. ואם כן נהי דגלי 
דבר,  בשום  מחובר  דאינו  משום  היינו  שרי,  דחלב  קרא  לן 
ודאי  ומחוברות  ביצים מעורות  מן הבשר, אבל  פורש  ואינו 
באיסורייהו קיימי, וגדולה מזו היו יש אוסרים אפילו מימי 
חלב משום אבר מן החי, וכמו שכתוב לעיל סימן פ"א, ונהי 
מכל  לשם,  שנתבארו  טעמי  מהני  כוותייהו  לן  קיימא  דלא 

מקום ודאי דביצים מעורות לכולי עלמא אסירי משום אבר מן החי. ועוד כתב רבנו תם, דאפילו ביצים ממש היו אסורות 
משום אבר מן החי, אי לאו דגלי לן קרא דשרי, וכמו שכתבו השערים סימן ס"ד ושאר פוסקים על שמו, ואם כן, ודאי כשהן 
מעורות דלא גלי לן קרא, דאסירי משום אבר מן החי וזה ברור: י( אבל אם אין לה אלא חלמון כו'. משמע אף על פי שאינה 
אין  דלכתחלה  והעליתי  בזה,  הארכתי  ובספרי  הרשב"א.  כדכתב  נינהו  הבשר  כגוף  החלמון,  אלא  נגמר  שלא  דכל  מעורה, 
לאכול בחלב, אפילו אותן שנגמרו בחלמון וחלבון וקליפתן רכה עדיין, אפילו אינן מעורות, וכדעת רשב"ם והמרדכי והאגודה 
פרק קמא דביצה והשערים סי' ע' ואיסור והיתר הארוך ומהרא"י בהגהת שערי דורא, אבל בדיעבד אם נתבשלו עם חלב, 
נראה דמותר. אבל אם הן מעורות אפילו בדיעבד אסור כיון דבעל הלכות גדולות דף ל"ה ע"ד פסק כר' יעקב, וכן הוא בכל 
נוסחאות הרי"ף שלפנינו בפרק קמא דביצה, וכן כתוב בשלטי הגבורים פרק כל הבשר דף תשט"ו ע"א בשם הרי"ף, וגם דעת 
הר"ן מוכח כן, אם לא נגיה בדבריו בפרק כל הבשר, וכן הוא דעת הר"ר יונתן שהובא בארחות חיים ובכל בו ריש סימן ק"ו, 
וכן מוכח דעת רשב"ם וסייעתו הנזכרים, דהלכה כרבי יעקב, דאם לא כן אי אפשר ליישב הסוגיא דפ"ק דביצה לדבריהם, 
וכן כתב האגודה פרק אלו טריפות סימן ס"ב להדיא, וגם בירושלמי פסק בהדיא כרבי יעקב, וכן משמע קצת בש"ס דילן, 
יעקב,  כרבי  הרי"ף  שפסק  מה  בקושיא  שהניח  שם,  גיבורים  כשלטי  ודלא  כותיה,  ברייתא  לאוקמי  מהדר  לישני  דבתרתי 

ניתן לתרץ 
הרשב"א גם 
בכך שאין כלל 
מראית עין 
בבשר וחלב 
טמאים

גם בעוף דרבנן 
יש לחוש 
למראית עין, 
ולא כדעת 
הרמ"א

הכה תרנגולת 
על זנבה - 
הביצים אסורות 
משום אבר מן 
החי אם מעורות 
בגידים. מה 
שאין כן בביצים 
שנמצאו בעופות

לכתחילה מותר 
לאכלם בחלב 
רק בקליפה 
קשה, ובדיעבד 
אם נגמרו 
בחלמון וחלבון, 
וקליפתם רכה, 
ואינם מעורים 
בגידים – 
מותרים בחלב

טמא  בשר  או  טמאה,  בחלב  לכתחלה  לבשל 
בחלב טהורה. ודוקא בשר בהמה, ח( אבל בעוף 

דרבנן, אין לחוש. 

ה. דין אכילת ביצים שנמצאו בעופות אחרי השחיטה עם חלב.

גמורות  הם  אם  בעופות,  הנמצאים  9ביצים 

פי  על  ט( אף  וחלמון,  חלבון  להם  שיש  10דהיינו 

)ו( ומותר  גמורה,  זו  הרי  בגידים,  מעורה  שהיא 
חלמון, אלא  לה  אין  אם  י( אבל  בחלב.  לאכלה 

9. ברייתא ביצה דף ז' וכתנא קמא: 10. הרשב"א בתורת הבית וכן כתב רבינו ירוחם 
בנתיב ט"ו ושאר פוסקים: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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15 Siman 87

 Shach: If one hits a  ט 
hen on its tail and eggs 
fall out, the eggs are 
prohibited, because they 
are considered flesh of a 
live animal.

However, once the 
animal has died, and 
eggs are found inside of 
it, they are not classified 
as meat.

 Taz: It is the Rashal's  ו 
opinion that eggs 
connected to tendons 
are considered to be 
absolute meat.

 Shach: It is permitted  יא 
to cook these eggs with 
milk, and the prohibition 
is only against eating 
them with milk.

 Shach: As a matter  י 
of course, it is only 
permitted to eat these 
eggs with milk if they 
have hard shells. But 
b'dieved, if they have yolk 
and egg-white,  have a 
soft film, and are not 
enmeshed in tendons — 
they are permitted with 
milk.

In a case of hefsed 
meruba,1 we may permit 
even eggs with just yolk, 
and even if they are still 
enmeshed in tendons.

But the minhag is to 
forbid any egg which is 
found in the chicken's 
body, even if it has a hard 
shell. But where is no 
such minhag, there is no 
need to be adhere to it.

 Taz: It is the custom to  ו 
forbid any egg found in a dead chicken, even if it already 
has a hard shell. But b'dieved, it is permitted if there is at 
least a soft film surrounding it.

 Shach: There is no need to wait six hours even  יב 
after eating incomplete eggs, and even if they are still 
connected to tendons.

Se’if Hei The halachos of eating eggs found in chickens after their slaughter

6 Literally: "Great [monetary] loss." Meaning: That not eating these eggs will 
result in great monetary loss.

Eggs which were found in chickens: If they are complete, 
meaning that they have egg-white and yolk — even though 
the egg is still attached to tendons, it is considered complete, 
and it is permitted to eat it with milk  ט  .  ו1 

However, if it does not have but yolk, it is forbidden to cook 
them  יא  with milk  י  However, if one ate them alone, it .  ו2 
is permitted to eat cheese or milk after them  יב  .

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

תמוה מאד, דהא בתורת הבית כתב הרשב"א בהדיא דבחלב 
טמאה מותר בבישול והנאה ולא זכר שום איסור מראית עין. 
גזרו  דלא  דנראה  וחומר,  קל  זה  דאין  דעתי  לעניות  ונראה 
משום מראית עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד, 
טהור  לבשר  דומה  דאז 
הכי  ומשום  טהור,  וחלב 
בבישול עם חלב שקדים 
שקדים  שם  להניח  צריך 
אשה  ובחלב  לכתחלה, 
שגם כן מותר כל שפירש 
בסי'  שכתוב  כמו  ממנה, 
פ"א, על כן אסור לבשל 
מראית  משום  בשר  עם 
באם  כן  שאין  מה  עין. 
הבשר  או  טמא  החלב 
לבשר  דומה  אין  טמא, 
ועל  טהורים,  של  בחלב 
מפני  שם  גזרו  לא  כן 
נראה  כן  עין  מראית 
לעניות דעתי ברור. אלא 
במה  להקל  בידי  שאין 
שכן  כל  זה,  דלפי  בעיני  פשוט  מקום  ומכל  רמ"א,  שהחמיר 
שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף בחלב, שגזרו 
באמת  הוי  תנא  ולחד  וחלב,  בשר  איסור  בהדיא  רבנן  בו 
דאורייתא, וכן משמע מדברי דרכי משה דבשר עוף בחלב גרע 
טפי מטמאה בחלב, ולא כמו שכתוב בלבוש, דבזה מותר מפני 
מראית עין משום דמנכרי, דודאי מצינו לפעמים שנחתך בענין 
לשל  עוף  בשר  בין  לחלק  ידע  לא  דהרואה  ותו  מינכר,  שלא 
בפרק  כתב  דרש"ל  ותו  היא.  דתנאי  פלוגתא  ובאמת  בהמה, 
כל הבשר סי' נ"ב דבבשר עוף איכא למיחש טפי, שלא יטעו 
לומר בשר עוף בחלב שרי כר' יוסי הגלילי עכ"ל. במקום צורך 
ולשון לכתחלה  דרבנן  בישול בבשר בחלב  יש להתיר  רפואה 
שזכר רמ"א כאן, וכן בסמוך גבי חלב מתה לענין בישול, נראה 
במקום  אבל  גדול,  צורך  שאין  במקום  ליזהר  שיש  שנתכוין 
צורך לרפואה, אף שאין סכנה בדבר יש להתיר בישול בחלב 
במה שאין האיסור אכילה אלא מדרבנן, וכל שכן חלב טמאה 
או בשר טמא כן נראה לעניות דעתי: )ו( ומותר לאכלה בחלב. 

להלכה יש 
לאסור מראית 

עין גם במין טמא 
כדעת הרמ"א, 
וכל שכן שיש 
לאסור בישול 

עוף בחלב

דעת הרש"ל 
שביצים 

המחוברות 
בגידים דינם 

כבשר לכל דבר

כל פנים אסורים משום בשר או חלב טמאה - ליכא משום 
מראית העין כן נראה לי. ובזה אתי נמי שפיר דברי הרשב"א 
טמא  בבשר  נמי  אי  בתימה.  חטאת  בתורת  הרב  שהניחם 
טמא,  בשר  שהוא  לעין  דניכר  העין  למראית  למיחש  ליכא 

כדאיתא  טמאה  בחלב  וכן 
כוכבים  בעבודת  בש"ס 
"טהור  ע"ב( חלב  ל"ה  )דף 
אבל  ירוק".  טמא  חיור, 
חלב אשה וחלב שקדים לא 
מינכר ואסור משום מראית 
שפיר  נמי  אתי  ובזה  העין, 
ומכל מקום  דברי הרשב"א, 
ח( אבל  עיקר:  הראשון 
לחוש.  אין  דרבנן  בעוף 
בסעיף  לשיטתו  נמשך 
שכתבתי  מה  לפי  אבל  ג', 
בעוף  אף  ו'  קטן  בסעיף 
דסתמו  והיינו  לחוש,  יש 
הרשב"א והמחבר ולא חלקו 
ט( אף על  בין בהמה לעוף: 
בגידין  מעורה  שהיא  פי 

תרנגולת  דבהכה  ס"ד,  פ"ו  סימן  לעיל  דמשמע  והא  כו'. 
אם  החי  מן  אבר  משום  דאסורות  ביצים,  והטילה  זנבה  על 
אלמא  וחלמון,  בחלבון  שנגמרה  פי  על  אף  בגידין  מעורות 
דלענין  הכא,  שאני  התרנגולת,  כבשר  חשיב  שמעורה  כיון 
הכא  שאני  נמי,  אי  הקילו.  מדרבנן  שהוא  דעוף  בחלב  בשר 
כיון דכל חד בפני עצמו, שרי, כן כתבו האחרונים, וחלוק זה 
הוזכר בתוספות ופוסקים, והרשב"א מכללם, לחלק בין הא 
דביצת נבילה לעיל סי' פ"ו ס"ג דאסור, ובין הך דהכא. ונראה 
לי, דבלאו הכי לא קשה מידי מהך דהכה תרנגולת על זנבה, 
גב דלא חשיב בשר, מכל מקום, אפילו חלב ממש  דאף על 
הוה אסור משום אבר מן החי אי לאו דגלי לן קרא "ארץ זבת 
חלב ודבש", וכדלעיל סימן פ"א ס"ק י"א. ואם כן נהי דגלי 
דבר,  בשום  מחובר  דאינו  משום  היינו  שרי,  דחלב  קרא  לן 
ודאי  ומחוברות  ביצים מעורות  מן הבשר, אבל  פורש  ואינו 
באיסורייהו קיימי, וגדולה מזו היו יש אוסרים אפילו מימי 
חלב משום אבר מן החי, וכמו שכתוב לעיל סימן פ"א, ונהי 
מכל  לשם,  שנתבארו  טעמי  מהני  כוותייהו  לן  קיימא  דלא 

מקום ודאי דביצים מעורות לכולי עלמא אסירי משום אבר מן החי. ועוד כתב רבנו תם, דאפילו ביצים ממש היו אסורות 
משום אבר מן החי, אי לאו דגלי לן קרא דשרי, וכמו שכתבו השערים סימן ס"ד ושאר פוסקים על שמו, ואם כן, ודאי כשהן 
מעורות דלא גלי לן קרא, דאסירי משום אבר מן החי וזה ברור: י( אבל אם אין לה אלא חלמון כו'. משמע אף על פי שאינה 
אין  דלכתחלה  והעליתי  בזה,  הארכתי  ובספרי  הרשב"א.  כדכתב  נינהו  הבשר  כגוף  החלמון,  אלא  נגמר  שלא  דכל  מעורה, 
לאכול בחלב, אפילו אותן שנגמרו בחלמון וחלבון וקליפתן רכה עדיין, אפילו אינן מעורות, וכדעת רשב"ם והמרדכי והאגודה 
פרק קמא דביצה והשערים סי' ע' ואיסור והיתר הארוך ומהרא"י בהגהת שערי דורא, אבל בדיעבד אם נתבשלו עם חלב, 
נראה דמותר. אבל אם הן מעורות אפילו בדיעבד אסור כיון דבעל הלכות גדולות דף ל"ה ע"ד פסק כר' יעקב, וכן הוא בכל 
נוסחאות הרי"ף שלפנינו בפרק קמא דביצה, וכן כתוב בשלטי הגבורים פרק כל הבשר דף תשט"ו ע"א בשם הרי"ף, וגם דעת 
הר"ן מוכח כן, אם לא נגיה בדבריו בפרק כל הבשר, וכן הוא דעת הר"ר יונתן שהובא בארחות חיים ובכל בו ריש סימן ק"ו, 
וכן מוכח דעת רשב"ם וסייעתו הנזכרים, דהלכה כרבי יעקב, דאם לא כן אי אפשר ליישב הסוגיא דפ"ק דביצה לדבריהם, 
וכן כתב האגודה פרק אלו טריפות סימן ס"ב להדיא, וגם בירושלמי פסק בהדיא כרבי יעקב, וכן משמע קצת בש"ס דילן, 
יעקב,  כרבי  הרי"ף  שפסק  מה  בקושיא  שהניח  שם,  גיבורים  כשלטי  ודלא  כותיה,  ברייתא  לאוקמי  מהדר  לישני  דבתרתי 

ניתן לתרץ 
הרשב"א גם 
בכך שאין כלל 
מראית עין 
בבשר וחלב 
טמאים

גם בעוף דרבנן 
יש לחוש 
למראית עין, 
ולא כדעת 
הרמ"א

הכה תרנגולת 
על זנבה - 
הביצים אסורות 
משום אבר מן 
החי אם מעורות 
בגידים. מה 
שאין כן בביצים 
שנמצאו בעופות

לכתחילה מותר 
לאכלם בחלב 
רק בקליפה 
קשה, ובדיעבד 
אם נגמרו 
בחלמון וחלבון, 
וקליפתם רכה, 
ואינם מעורים 
בגידים – 
מותרים בחלב

טמא  בשר  או  טמאה,  בחלב  לכתחלה  לבשל 
בחלב טהורה. ודוקא בשר בהמה, ח( אבל בעוף 

דרבנן, אין לחוש. 

ה. דין אכילת ביצים שנמצאו בעופות אחרי השחיטה עם חלב.

גמורות  הם  אם  בעופות,  הנמצאים  9ביצים 

פי  על  ט( אף  וחלמון,  חלבון  להם  שיש  10דהיינו 

)ו( ומותר  גמורה,  זו  הרי  בגידים,  מעורה  שהיא 
חלמון, אלא  לה  אין  אם  י( אבל  בחלב.  לאכלה 

9. ברייתא ביצה דף ז' וכתנא קמא: 10. הרשב"א בתורת הבית וכן כתב רבינו ירוחם 
בנתיב ט"ו ושאר פוסקים: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 



טורי זהב
ד�.שולחן ערוך יורה דעה   זי ן יז   הלכות בשר בחלב

טורי זהב

מה שפסק הרי"ף כרבי יעקב, גם הבית יוסף ושאר אחרונים 
כתבו סתמא דכל הפוסקים פסקו כתנא קמא, וזה אינו וכמו 
שנגמרו  היינו  דגמורות  דהעיקר  הוכחתי  וכבר  שכתבתי. 
מעורות,  רכה  שקליפתן  אותן  דאם  נראה  וחלבון,  בחלמון 
ואם  אסור,  דיעבד  אפילו 
אבל  מותר.  מעורות  אינן 
אותן הקטנים שלא נגמרו 
אפילו  לבד,  בחלמון  אלא 
אינן מעורות אסור, אפילו 
הבשר  דכגוף  דיעבד, 
בתורת  פסק  וכן  נינהו. 
חטאת כלל ע', אלא שלא 
או  מעורות  בין  שם  חילק 
מדבריו  שם  ומשמע  לאו, 
בחלמון  שנגמרו  דאותן 
מעורות  אפילו  וחלבון, 
והעיקר  בדיעבד,  מותר 
צריך  גם  שכתבתי.  כמו 
הגיה  לא  למה  קצת  עיון 
נראה,  מיהו  כלום.  כאן 
אלא  נגמר  לא  דאפילו 
מעורות,  והן  החלמון 
הפסד  במקום  להקל  יש 
גוונא,  וכהאי  מרובה 
דכדאי הם רש"י ותוספות 
גם  גוונא.  בכהאי  עליהם  לסמוך  ירוחם  ור'  והטור  והרא"ש 
שנגמרו  הקטנים  אותן  היינו  מעורות  דלדעתם  לי,  נראה 
בחלמון לבד, המעורין ומחוברים בבשר השדרה, ודלא כמו שכתב בבית יוסף, דלסברת הטור בשם רש"י היינו כשפירש מן 
בשר השדרה ואית בהו שורייקי סומקי, ואחריו נמשך העטרת זהב, דרש"י גופיה לא פירש כן, גם בלישנא קמא ובלישנא בתרא 
בש"ס מוכח בהדיא דלא כהבית יוסף אלא כדפירשתי, גם דברי מהרש"ל פרק כל הבשר, סימן ב' תמוהים בענין זה, גם סותרין 
זה את זה למה שכתב פ"ק דביצה סימן י"ט ע"ש. וכל זה מדינא, אבל מהרא"י כתב וכמדומה שאין הנשים נוהגות היתר אפילו 
נגמרו לגמרי, וגם הקליפה חיצונה קשה לגמרי ע"ש, ונמשכו אחריו מהרש"ל והרב בתורת חטאת שם במנהג זה, מיהו משמע 
מדברי מהרא"י ומדבריהם שם, דאינו אלא חומרא בעלמא, והלכך במקום שאין מנהג אין לחוש לזה כלל, והב"ח בקש למצוא 
טעם דהמנהג הוא דין, ואין דבריו מוכרחים ע"ש: יא( אסור לבשלם בחלב. כלשון הזה כתב גם כן העטרת זהב, והוא מגומגם, 
דהא לבשל פשיטא דשרי, דאפילו עוף גופיה נתבאר לעיל בסעיף ג' דמותר בבישול אף מדרבנן, אלא האי לבשלם רצונו לומר 
לאכלם, ודין מליחת ביצים הנמצאים בעוף נתבאר לעיל סימן ע"ה ע"ש: יב( אבל אם אכלן בפני עצמן. אפילו אם הם מעורים 
עדיין באשכול, כן הוא בארחות חיים שם, ומשמע שם אפילו לא נגמר אלא החלמון, וגם הם מעורות באשכול, מותר לאכול 
אחריהן גבינה או חלב ע"ש, ופירוש מעורות באשכול, פירש רש"י מחוברות בבשר השדרה:  יג( אין לוקין עליו. אבל איסורא 
מיהא איכא, וכן בחלב מתה איסורא מיהא איכא, כדלקמן סימן צ' גבי כחל, וכמו שכתב הרב בהג"ה בסמוך, וכן כולהו משמע 
דאיסורא מיהו איכא, אפילו בחלב זכר ומה שכתב הרב בהג"ה, חלב זכר לא מיקרי חלב כלל, כו' יתבאר בס"ק ט"ז: יד( בחלב 
מתה. כלומר, חלב שיצא ממנה לאחר מיתתה, ולא שנא מתה מעצמה או נשחטה, כדלקמן סי' צ' גבי כחל וקל להבין:  טו( ואין 
לוקין על אכילתו משום בשר בחלב. כלשון הזה כתב הרמב"ם, ומשמע דעתו דמשום בשר בחלב הוא דאין לוקין על אכילתו, 
הא משום דם לוקין על אכילתו אף על פי שבשלו, דסבירא ליה דם שבשלו עובר עליו, מיהו אנן קיימא לן דדם שבישלו או 
שמלחו אינו אלא מדרבנן, וכמו שכתבתי לעיל סימן ס"ט ס"ק מ"ב ובכמה דוכתי:  טז( וחלב זכר לא מקרי חלב כו'. משמע, 
דכיון דלא מקרי חלב, ולית ביה אפילו איסור דרבנן, אינו אוסר המאכל. ובאיסור והיתר הארוך שם כתב, דלא גרע מחלב אשה, 
ומדברי הרב המגיד פ"ט מהלכות מאכלות אסורות נראה דחלב זכר אסור מדרבנן, וכתב שכן נראה מדברי הרמב"ם שהעתיק 
המחבר לשונו. וכן משמע קצת בש"ס פרק כל הבשר )דף קי"ג ע"ב(, דקאמר שמואל התם, בחלב אמו ולא בחלב זכר, בחלב 
אמו ולא בחלב שחוטה, ואם כן כיון דמחד קרא מפיק להו, וחלב שחוטה קיימא לן דמדרבנן מיהא אסור וכדלקמן סי' צ', הכי 
נמי בחלב זכר. ונראה דהרב המגיד מיירי בחלב זכר של בהמה, וכדפרש"י בש"ס שם וזה לשונו: "ולא בחלב זכר, שהיה לו 

בהפסד מרובה 
ניתן להתיר גם 

בחלמון לבד 
ומעורים בגידים

מנהג הנשים 
לאסור אפילו 

בקליפה קשה, 
אך במקום שאין 

מנהג – אין 
לחוש

יא( מותר לבשל 
ביצים אלו 
בחלב, והאיסור 
יב( אין צורך הוא רק לאכלם

להמתין שש 
שעות אפילו 
אחר אכילת 

ביצים מעורות 
שלא נגמרו

יג( אין לוקין 
בכל הנזכר 
בסעיף זה, אבל 
אסורים מדרבנן

יד( חלב מתה או 
שחוטה אין בהם 
איסור מהתורה

טו( העיקר 
להלכה שדם 

שנמלח או 
נתבשל אסור 

מדרבנן

טז( חלב זכר של 
אדם הינו פרווה, 

אך חלב זכר 
של בהמה הינו 
חלבי מדרבנן, 

ואין מחלוקת בין 
המחבר לרמ"א

ב', מאי שנא ממה  זה פרק כל הבשר סימן  רש"ל הקשה על 
על  תרנגולת  בהכה  פ"ו,  סימן  הטור  הביאו  רשב"א,  שכתב 
זנבה כו', דאם היה מעורה בגידין הוי כבשר מן החי, ואין לומר 
ותירץ  לחל.  ליה  דמנא  דאורייתא,  איסור  דיש  התם  שאני 

שכתב  "דמה  לשונו:  וזה 
היינו  נגמרו,  שלא  לעיל 
ואף  צרכן,  כל  נגמרו  שלא 
חלמון  להם  שיש  פי  על 
לאוכלן  ראוי  והיה  וחלבון, 
מעורות  הן  אפילו  בחלב 
שאין  לפי  והטעם  בגידין, 
אכן  כלל.  בשר  טעם  להם 
כל  שהפילה,  עד  כשהכה 
חשוב  מעורים  שהם  זמן 
ולאו  החי,  מן  כבשר 
מילתא"  תליא  בטעם 
שכל  זה,  על  וכתב  עכ"ל. 
אלא  להלכה,  דוחק  זה 
בגידין  שמעורה  זמן  כל 
מילי,  לכל  כבשר  חשוב 
מהרא"י,  בשם  וכתב  כו'. 
הנשים  שנהגו  וכמדומה 
הקליפה  אם  אפילו  איסור 
החיצונה קשה לגמרי וכו', 
אלא  בזה  להחמיר  ואין 

לכתחלה, אבל בדיעבד כל זמן שנגמרה הקליפה אפילו בקרום 

נהגו הנשים 
לאסור אפילו 
בקליפה קשה, 
אך בדיעבד 
מותר אם נגמרו 
בקרום לבן

יא( אסור לבשלם בחלב. יב( 11אבל אם אכלם בפני 

עצמם, מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב.

ו. איסורי בשר בחלב מדרבנן | חומרות נוספות.

12המעושן 13והמבושל בחמי טבריא, יג( אין לוקין 

בחלב  או  חלב,  במי  בשר  המבשל  14וכן  עליו�. 
17דם  שבישל  או  16זכר,  יד( בחלב  או  15מתה, 

משום  אכילתו  על  לוקין  טו( ואין  פטור  בחלב, 
בשר בחלב.

הגה: טז( וחלב זכר לא מקרי חלב כלל, ואם נפל 
חלב  ה אבל  אוסר.  אינו  בשר,  של  קדירה  לתוך 

11. ארחות חיים בשם הר"ר יהונתן: 12. טור בשם הרמב"ם שם והוא בעיא בירושלמי 
14. ברייתא  13. שוה למעושן דהא אין חייבין עליו בשבת:  דנדרים ולא איפשטא: 
חולין דף קי"ד: 15. דלא כשמואל וכמאן דאמר שם דאין איסור חל על איסור: 16. 

במימרא דשמואל שם: 17. שם ובברייתא שם: 
ה. כן משמע בארוך כלל ל"א:
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17 Siman 87

Se’if Vov Additional Prohibitions against Basar B’chalav 
Miderabonon \ Additional Chumros7

7 Stringencies — from the rishonim. 

8 Lashes. Administered for transgressing a min hatorah prohibition. 

9 This is the water left over after the milk is coagulated, and the left-over whey 
is cooked.  

Smoked meat, and meat that was cooked in the hot-springs 
of Teveria — one does not receive malkus8 because of 
eating these with milk. Also, one who cooks meat in “milk-
water” or in the milk of a dead animal, or in the milk of 
a male, or if he cooked blood with milk, he is exempt  טו  , 
and not given malkus for eating it, as a result of Basar 
B’chalav halachos.  יג 

[ R a ma’s  Hag ah a :]  And the milk of a male is not 
considered milk at all  טז  . And if it fell into a pot of meat, it 
does not forbid the contents of the pot. However, miderabonon, the 
milk of a dead animal, and “milk-water9,” forbid the dish 
just like milk itself would. And we should also forbid even to 
cook the above-mentioned combination together, as a matter of course. 

Some say that it is forbidden to stir the fire under a non-
Jew’s pot, because they sometimes cook milk in them, and 
sometimes meat; and therefore, one who stirs under their pots, 
is by this action, cooking meat and milk  יח  . 

They also wrote that one should not mix water in which 
meat utensils were washed together with water in which milk 
utensils were washed — and put it in front of an animal to 

drink — for one may not gain pleasure from this water  יט  .

They also wrote that the utensils in which water for washing 
the head is prepared should not be used for cooking. For this water 
is prepared from the ashes on the stove, and it is common 
that meat and milk mix in that spot  כ  . 

And therefore, we should also forbid using the pots which 

consistently sit in the ovens of the winter lodges, because 

טורי זהב
ד�.שולחן ערוך יורה דעה   זי ן יז   הלכות בשר בחלב

טורי זהב

מה שפסק הרי"ף כרבי יעקב, גם הבית יוסף ושאר אחרונים 
כתבו סתמא דכל הפוסקים פסקו כתנא קמא, וזה אינו וכמו 
שנגמרו  היינו  דגמורות  דהעיקר  הוכחתי  וכבר  שכתבתי. 
מעורות,  רכה  שקליפתן  אותן  דאם  נראה  וחלבון,  בחלמון 
ואם  אסור,  דיעבד  אפילו 
אבל  מותר.  מעורות  אינן 
אותן הקטנים שלא נגמרו 
אפילו  לבד,  בחלמון  אלא 
אינן מעורות אסור, אפילו 
הבשר  דכגוף  דיעבד, 
בתורת  פסק  וכן  נינהו. 
חטאת כלל ע', אלא שלא 
או  מעורות  בין  שם  חילק 
מדבריו  שם  ומשמע  לאו, 
בחלמון  שנגמרו  דאותן 
מעורות  אפילו  וחלבון, 
והעיקר  בדיעבד,  מותר 
צריך  גם  שכתבתי.  כמו 
הגיה  לא  למה  קצת  עיון 
נראה,  מיהו  כלום.  כאן 
אלא  נגמר  לא  דאפילו 
מעורות,  והן  החלמון 
הפסד  במקום  להקל  יש 
גוונא,  וכהאי  מרובה 
דכדאי הם רש"י ותוספות 
גם  גוונא.  בכהאי  עליהם  לסמוך  ירוחם  ור'  והטור  והרא"ש 
שנגמרו  הקטנים  אותן  היינו  מעורות  דלדעתם  לי,  נראה 
בחלמון לבד, המעורין ומחוברים בבשר השדרה, ודלא כמו שכתב בבית יוסף, דלסברת הטור בשם רש"י היינו כשפירש מן 
בשר השדרה ואית בהו שורייקי סומקי, ואחריו נמשך העטרת זהב, דרש"י גופיה לא פירש כן, גם בלישנא קמא ובלישנא בתרא 
בש"ס מוכח בהדיא דלא כהבית יוסף אלא כדפירשתי, גם דברי מהרש"ל פרק כל הבשר, סימן ב' תמוהים בענין זה, גם סותרין 
זה את זה למה שכתב פ"ק דביצה סימן י"ט ע"ש. וכל זה מדינא, אבל מהרא"י כתב וכמדומה שאין הנשים נוהגות היתר אפילו 
נגמרו לגמרי, וגם הקליפה חיצונה קשה לגמרי ע"ש, ונמשכו אחריו מהרש"ל והרב בתורת חטאת שם במנהג זה, מיהו משמע 
מדברי מהרא"י ומדבריהם שם, דאינו אלא חומרא בעלמא, והלכך במקום שאין מנהג אין לחוש לזה כלל, והב"ח בקש למצוא 
טעם דהמנהג הוא דין, ואין דבריו מוכרחים ע"ש: יא( אסור לבשלם בחלב. כלשון הזה כתב גם כן העטרת זהב, והוא מגומגם, 
דהא לבשל פשיטא דשרי, דאפילו עוף גופיה נתבאר לעיל בסעיף ג' דמותר בבישול אף מדרבנן, אלא האי לבשלם רצונו לומר 
לאכלם, ודין מליחת ביצים הנמצאים בעוף נתבאר לעיל סימן ע"ה ע"ש: יב( אבל אם אכלן בפני עצמן. אפילו אם הם מעורים 
עדיין באשכול, כן הוא בארחות חיים שם, ומשמע שם אפילו לא נגמר אלא החלמון, וגם הם מעורות באשכול, מותר לאכול 
אחריהן גבינה או חלב ע"ש, ופירוש מעורות באשכול, פירש רש"י מחוברות בבשר השדרה:  יג( אין לוקין עליו. אבל איסורא 
מיהא איכא, וכן בחלב מתה איסורא מיהא איכא, כדלקמן סימן צ' גבי כחל, וכמו שכתב הרב בהג"ה בסמוך, וכן כולהו משמע 
דאיסורא מיהו איכא, אפילו בחלב זכר ומה שכתב הרב בהג"ה, חלב זכר לא מיקרי חלב כלל, כו' יתבאר בס"ק ט"ז: יד( בחלב 
מתה. כלומר, חלב שיצא ממנה לאחר מיתתה, ולא שנא מתה מעצמה או נשחטה, כדלקמן סי' צ' גבי כחל וקל להבין:  טו( ואין 
לוקין על אכילתו משום בשר בחלב. כלשון הזה כתב הרמב"ם, ומשמע דעתו דמשום בשר בחלב הוא דאין לוקין על אכילתו, 
הא משום דם לוקין על אכילתו אף על פי שבשלו, דסבירא ליה דם שבשלו עובר עליו, מיהו אנן קיימא לן דדם שבישלו או 
שמלחו אינו אלא מדרבנן, וכמו שכתבתי לעיל סימן ס"ט ס"ק מ"ב ובכמה דוכתי:  טז( וחלב זכר לא מקרי חלב כו'. משמע, 
דכיון דלא מקרי חלב, ולית ביה אפילו איסור דרבנן, אינו אוסר המאכל. ובאיסור והיתר הארוך שם כתב, דלא גרע מחלב אשה, 
ומדברי הרב המגיד פ"ט מהלכות מאכלות אסורות נראה דחלב זכר אסור מדרבנן, וכתב שכן נראה מדברי הרמב"ם שהעתיק 
המחבר לשונו. וכן משמע קצת בש"ס פרק כל הבשר )דף קי"ג ע"ב(, דקאמר שמואל התם, בחלב אמו ולא בחלב זכר, בחלב 
אמו ולא בחלב שחוטה, ואם כן כיון דמחד קרא מפיק להו, וחלב שחוטה קיימא לן דמדרבנן מיהא אסור וכדלקמן סי' צ', הכי 
נמי בחלב זכר. ונראה דהרב המגיד מיירי בחלב זכר של בהמה, וכדפרש"י בש"ס שם וזה לשונו: "ולא בחלב זכר, שהיה לו 

בהפסד מרובה 
ניתן להתיר גם 

בחלמון לבד 
ומעורים בגידים

מנהג הנשים 
לאסור אפילו 

בקליפה קשה, 
אך במקום שאין 

מנהג – אין 
לחוש

יא( מותר לבשל 
ביצים אלו 
בחלב, והאיסור 
יב( אין צורך הוא רק לאכלם

להמתין שש 
שעות אפילו 
אחר אכילת 

ביצים מעורות 
שלא נגמרו

יג( אין לוקין 
בכל הנזכר 
בסעיף זה, אבל 
אסורים מדרבנן

יד( חלב מתה או 
שחוטה אין בהם 
איסור מהתורה

טו( העיקר 
להלכה שדם 

שנמלח או 
נתבשל אסור 

מדרבנן

טז( חלב זכר של 
אדם הינו פרווה, 

אך חלב זכר 
של בהמה הינו 
חלבי מדרבנן, 

ואין מחלוקת בין 
המחבר לרמ"א

ב', מאי שנא ממה  זה פרק כל הבשר סימן  רש"ל הקשה על 
על  תרנגולת  בהכה  פ"ו,  סימן  הטור  הביאו  רשב"א,  שכתב 
זנבה כו', דאם היה מעורה בגידין הוי כבשר מן החי, ואין לומר 
ותירץ  לחל.  ליה  דמנא  דאורייתא,  איסור  דיש  התם  שאני 

שכתב  "דמה  לשונו:  וזה 
היינו  נגמרו,  שלא  לעיל 
ואף  צרכן,  כל  נגמרו  שלא 
חלמון  להם  שיש  פי  על 
לאוכלן  ראוי  והיה  וחלבון, 
מעורות  הן  אפילו  בחלב 
שאין  לפי  והטעם  בגידין, 
אכן  כלל.  בשר  טעם  להם 
כל  שהפילה,  עד  כשהכה 
חשוב  מעורים  שהם  זמן 
ולאו  החי,  מן  כבשר 
מילתא"  תליא  בטעם 
שכל  זה,  על  וכתב  עכ"ל. 
אלא  להלכה,  דוחק  זה 
בגידין  שמעורה  זמן  כל 
מילי,  לכל  כבשר  חשוב 
מהרא"י,  בשם  וכתב  כו'. 
הנשים  שנהגו  וכמדומה 
הקליפה  אם  אפילו  איסור 
החיצונה קשה לגמרי וכו', 
אלא  בזה  להחמיר  ואין 

לכתחלה, אבל בדיעבד כל זמן שנגמרה הקליפה אפילו בקרום 

נהגו הנשים 
לאסור אפילו 
בקליפה קשה, 
אך בדיעבד 
מותר אם נגמרו 
בקרום לבן

יא( אסור לבשלם בחלב. יב( 11אבל אם אכלם בפני 

עצמם, מותר לאכול אחריהם גבינה או חלב.

ו. איסורי בשר בחלב מדרבנן | חומרות נוספות.

12המעושן 13והמבושל בחמי טבריא, יג( אין לוקין 

בחלב  או  חלב,  במי  בשר  המבשל  14וכן  עליו�. 
17דם  שבישל  או  16זכר,  יד( בחלב  או  15מתה, 

משום  אכילתו  על  לוקין  טו( ואין  פטור  בחלב, 
בשר בחלב.

הגה: טז( וחלב זכר לא מקרי חלב כלל, ואם נפל 
חלב  ה אבל  אוסר.  אינו  בשר,  של  קדירה  לתוך 

11. ארחות חיים בשם הר"ר יהונתן: 12. טור בשם הרמב"ם שם והוא בעיא בירושלמי 
14. ברייתא  13. שוה למעושן דהא אין חייבין עליו בשבת:  דנדרים ולא איפשטא: 
חולין דף קי"ד: 15. דלא כשמואל וכמאן דאמר שם דאין איסור חל על איסור: 16. 

במימרא דשמואל שם: 17. שם ובברייתא שם: 
ה. כן משמע בארוך כלל ל"א:
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 Taz: Blood that was  טו 
salted or cooked is 
prohibited with milk, 
miderabonon.

 Shach: Even though  יג 
one does not recieve 
malkus for these 
mixtures — it is still 
prohibited miderabonon.

 Taz: The Mechaber  טז 
refers to a male animal's 
milk, and the Rama to 
a male human's milk. 
Thus, they are not 
disagreeing.

 Taz: This stringency  יח 
applies even when only 
pareve is being cooked 
in the non-Jew's pot. 

However, most are 
not careful about this 
stringency.

 Shach: This mixture  יט 
is only forbidden if the 
water was hot — and 
not if it was cold.

 Shach: However, it is  כ 
not forbidden to wash 
one's head with these 
ashes, because the 
pleasure being gained is 
only from the ashes, and 
not from the meat and 
milk mixed into them.



טורי זהב
שולחן ערוך יורה דעה   זי ן יז   הלכות בשר בחלב ד:

שיתי כהן

חלב מועט מן הדדים, כגון אם נשתנה והיו לו דדים", וכן פירש מהרש"ל שם סי' ק'. וכן מוכח מהש"ס שם להדיא, דקאמר בתר 
הכי, בעי מיניה, המבשל בחלב גדי שלא הניקה מהו, אמר ליה, מדאיצטריך לשמואל למימר בחלב אמו ולא בחלב זכר, זכר הוא 
דלא אתי לכלל אם, אבל האי כיון דאתי לכלל אם אסור, שמע מינה דבחלב זכר של בהמה איירי, אבל בחלב זכר דאדם, פשיטא 
דלא גרע מחלב אשה. ולפי זה, המחבר שהעתיק לשון הרמב"ם, דמשמע מיניה דגם בחלב זכר פטור אבל אסור, והרב בהג"ה, 

חלב  יז( ומי  פליגי:   לא 
והיתר  באיסור  וכתוב  כו'. 
אותו  דאפילו  שם,  הארוך 
אחר  שנשאר  חלב  מי 
וכמו  הגבינות,  שעושין 
בסעיף  המחבר  שכתב 
 שאחרי זה, אוסר המאכל: 
לחתות  דאסור  יח( י"א 
שם  ובמרדכי  כו'.  האש 
בשר  לבשל  שאסור  כתב, 
ישראל  בבית  איסור 
בקדירה של עובד כוכבים, 
הישראל  יחתה  שמא 
לשפחות  צריך  לכן  כו', 
שתי  כוכבים  עובדות 
בשר  של  אחת  קדרות, 
וכן פירש  ואחת של חלב, 
כלל  סוף  חטאת  בתורת 
לאו  בשר  מיהו  ע"ו, 
דוקא, אלא הוא הדין שאר 
טעמא.  בתר  דזיל  דברים, 
מיהו אין בזה אלא חומרא 
העולם  ואין  בעלמא 
יט( דאסורים  בזה:  נזהרין 
כשהדיחם  היינו  בהנאה. 
ועירבם  רותחים,  במים 
הכי  לאו  הא  רותחין,  כך 
כיון  בהנאה,  אסור  אינו 
התורה  מן  אסור  דאינו 
אלא דרך בישול, וכדלעיל 
כ( ורגילות  וס"ג:  בס"א 
בחלב.  בשר  שם  להתערב 
מהאי  מיתסר  דלא  והא 
הראש  לחפיפת  טעמא 
משום  נהנה,  שהרי 
אכיון  ראשו  דלרחוץ 
אכילה,  של  דבר  שאינו 
כיון  הנאה,  חשיב  לא 
שאינו נהנה מגוף האיסור, 
סי'  לקמן  שיתבאר  וכמו 
לעיל  ועיין  ע"ש.  צ"ד 
בהג"ה,  ה'  סעיף  ק"ח  סי' 
בהג"ה:  קנ"ה  סימן   וסוף 

כא( ואף לכתחלה כו'. עיין בתורת חטאת כלל ע"ו, ומשמע שם, דבקדירות של מתכות אין להחמיר אפילו לכתחלה, משום 
דאף אם היה ניתז היה חוזר ומתלבן על ידי האש, ע"ש: כב( פטור וכן האוכלם כו'. הכא נמי איסורא מיהא איכא: כג( אינם 
וטנופת: וחשיב כפרש  ליה מתורת אוכל,  כד( אינו חלב. דנפקא  ובמה שכתב שם:  סי' פ"א ס"ה  עיין לעיל  בכלל מי חלב. 

מי חלב הם 
אותם שנשארים 
אחרי עשיית 
הגבינות והוצאת 
השומן, ואוסרים 
מאכל בשרי

החומרא היא 
גם כאשר מבשל 
פרווה בכלי 
גויים, אך אין 
העולם נזהרים 
בזה

דוקא אם עירב 
המים כשהם 
חמים, אך אם 
הם קרים – אינם 
אסורים בהנאה

כ( אין איסור 
בחפיפת הראש 
עם האפר, כיון 
שאינו נהנה 
מהבשר בחלב 
שבאפר

כא( בקדירות 
של מתכת אין 
להחמיר כלל, 
כיון שהדפנות 
מתלבנות מיד

כג( אין במי חלב 
איסור דבר הבא 
מן החי

כב( מדרבנן יש 
איסור באכילתם 
בחלב

כד( חלב 
שבקיבה יצא 
מתורת אוכל 
ונחשב כפרש

מתה יז( ומי חלב, אוסרים המאכל כמו חלב עצמה. ואפילו בבישול, 
יש לאסור לכתחילה.

יח( ו יש אומרים דאסור לחתות האש תחת קדירה של גוי, לפי שהם 

קדירה  תחת  והמחתה  בשר,  פעמים  חלב  פעמים  בהם  מבשלים 
שלהם בא לידי בישול בשר בחלב. 

ז עוד כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו 

בהם כלי חלב, וליתן לפני בהמה, יט( דאסורים בהנאה. 

ח עוד כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש, אין לשמש בו, 

דעושין אותה מאפר שעל הכירה כ( ורגילות הוא להתערב שם בשר 
וחלב. 

ולכן ט יש לאסור גם כן להשתמש מן הקדירות של התנורים שבבית 
הקדרות  מן  וחלב  בשר  לפעמים  עליהם  דנתזים  משום  החורף, 

שמבשלים בתנורים.

י ובדיעבד אין לחוש בכל זה. כא( ואף לכתחילה אין בזה אלא חומרות 

בעלמא, והמיקל לא הפסיד.

ז. דין שליל | חלקים בבהמה שאסורים מדרבנן.

19או  וכן האוכלו אבל המבשל שליא  18המבשל שליל בחלב חייב 

וכן  כב( פטור  הרכים  וטלפים  קרנים  ועיקרי  ועצמות  וגידים  עור 
האוכלם  פטור�.

ח. נסיובי דחלבא אסורים בבשר מן התורה, ואינם מי חלב האסורים מדרבנן.
הגבינה(,  מקפאון  המתמצים  חלב  מי  )פירוש  דחלבא  דנסיובי  שאומר  מי  20יש 

כג( אינם בכלל מי חלב, ואסור מן התורה. אלא מי חלב היינו אחר 

ולא  מלמעלה,  צף  והאוכל  הנסיובי,  מבשלים  הגבינות  שעושים 
נשאר בו אלא מים בעלמא. זהו הנקרא מי חלב.

ט. חלב הנמצא בקיבה, האם מותר לבשלו עם בשר.

21חלב הנמצא 22בקיבה כד( אינו חלב, ומותר לבשל בו בשר אפילו 

21. טור בשם רי"ף ורמב"ם  20. טור בשם אביו הרא"ש שם בפסקיו:  19. שם בברייתא:  18. שם במימרא דשמואל: 
22. ציינתי לעיל בסימן פ"א ס"ו: 

ו. הגהת מרדכי פרק כל הצלמים: ז. מהר"י ווייל: ח. מהרי"ל: ט. מהר"י ווייל: י. דרכי משה אות א': 
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sometimes, meat and milk from the pots being cooked in 
the ovens will spray onto it  כא  . 

However, b’dieved, none of this should be worried about. And 
even as a matter of course, there isn’t anything in these laws other 
than mere stringencies; and one who is lenient does not lose 
out.

10   An unborn calf that was found inside the womb after its mother was slaughtered. 

Se’if Zayin The halacha of a shlil10 \ Parts of the animal 
which are forbidden miderabonon

One who cooks a shlil in milk is liable for transgressing Basar 
B’chalav min hatorah; and so is one who eats it. But, one who 
cooks a placenta or hyde, tendons, bones, horn cartilage, 
and soft paws, is exempt, and also one who eats them is 
exempt  כב  . 

Se’if Ches Nisyuvei dechalba — whey is forbidden with 
meat min hatorah, and is not classified as 
“milk-water,” which is permitted miderabonon

There is someone who says that whey is not included in 
what is classified as “milk-water,” and is therefore prohibited 
min hatorah. 

Rather, the meaning of “milk-water” is: After that cheese is 
coagulated, the whey is cooked, and the food — solids float 
to the top of the pot, and the only thing left under it, is just 
plain water. This water is what is referred to as “milk-water,” 
and is permitted min hatorah.

טורי זהב
שולחן ערוך יורה דעה   זי ן יז   הלכות בשר בחלב ד:

שיתי כהן

חלב מועט מן הדדים, כגון אם נשתנה והיו לו דדים", וכן פירש מהרש"ל שם סי' ק'. וכן מוכח מהש"ס שם להדיא, דקאמר בתר 
הכי, בעי מיניה, המבשל בחלב גדי שלא הניקה מהו, אמר ליה, מדאיצטריך לשמואל למימר בחלב אמו ולא בחלב זכר, זכר הוא 
דלא אתי לכלל אם, אבל האי כיון דאתי לכלל אם אסור, שמע מינה דבחלב זכר של בהמה איירי, אבל בחלב זכר דאדם, פשיטא 
דלא גרע מחלב אשה. ולפי זה, המחבר שהעתיק לשון הרמב"ם, דמשמע מיניה דגם בחלב זכר פטור אבל אסור, והרב בהג"ה, 

חלב  יז( ומי  פליגי:   לא 
והיתר  באיסור  וכתוב  כו'. 
אותו  דאפילו  שם,  הארוך 
אחר  שנשאר  חלב  מי 
וכמו  הגבינות,  שעושין 
בסעיף  המחבר  שכתב 
 שאחרי זה, אוסר המאכל: 
לחתות  דאסור  יח( י"א 
שם  ובמרדכי  כו'.  האש 
בשר  לבשל  שאסור  כתב, 
ישראל  בבית  איסור 
בקדירה של עובד כוכבים, 
הישראל  יחתה  שמא 
לשפחות  צריך  לכן  כו', 
שתי  כוכבים  עובדות 
בשר  של  אחת  קדרות, 
וכן פירש  ואחת של חלב, 
כלל  סוף  חטאת  בתורת 
לאו  בשר  מיהו  ע"ו, 
דוקא, אלא הוא הדין שאר 
טעמא.  בתר  דזיל  דברים, 
מיהו אין בזה אלא חומרא 
העולם  ואין  בעלמא 
יט( דאסורים  בזה:  נזהרין 
כשהדיחם  היינו  בהנאה. 
ועירבם  רותחים,  במים 
הכי  לאו  הא  רותחין,  כך 
כיון  בהנאה,  אסור  אינו 
התורה  מן  אסור  דאינו 
אלא דרך בישול, וכדלעיל 
כ( ורגילות  וס"ג:  בס"א 
בחלב.  בשר  שם  להתערב 
מהאי  מיתסר  דלא  והא 
הראש  לחפיפת  טעמא 
משום  נהנה,  שהרי 
אכיון  ראשו  דלרחוץ 
אכילה,  של  דבר  שאינו 
כיון  הנאה,  חשיב  לא 
שאינו נהנה מגוף האיסור, 
סי'  לקמן  שיתבאר  וכמו 
לעיל  ועיין  ע"ש.  צ"ד 
בהג"ה,  ה'  סעיף  ק"ח  סי' 
בהג"ה:  קנ"ה  סימן   וסוף 

כא( ואף לכתחלה כו'. עיין בתורת חטאת כלל ע"ו, ומשמע שם, דבקדירות של מתכות אין להחמיר אפילו לכתחלה, משום 
דאף אם היה ניתז היה חוזר ומתלבן על ידי האש, ע"ש: כב( פטור וכן האוכלם כו'. הכא נמי איסורא מיהא איכא: כג( אינם 
וטנופת: וחשיב כפרש  ליה מתורת אוכל,  כד( אינו חלב. דנפקא  ובמה שכתב שם:  סי' פ"א ס"ה  עיין לעיל  בכלל מי חלב. 

מי חלב הם 
אותם שנשארים 
אחרי עשיית 
הגבינות והוצאת 
השומן, ואוסרים 
מאכל בשרי

החומרא היא 
גם כאשר מבשל 
פרווה בכלי 
גויים, אך אין 
העולם נזהרים 
בזה

דוקא אם עירב 
המים כשהם 
חמים, אך אם 
הם קרים – אינם 
אסורים בהנאה

כ( אין איסור 
בחפיפת הראש 
עם האפר, כיון 
שאינו נהנה 
מהבשר בחלב 
שבאפר

כא( בקדירות 
של מתכת אין 
להחמיר כלל, 
כיון שהדפנות 
מתלבנות מיד

כג( אין במי חלב 
איסור דבר הבא 
מן החי

כב( מדרבנן יש 
איסור באכילתם 
בחלב

כד( חלב 
שבקיבה יצא 
מתורת אוכל 
ונחשב כפרש

מתה יז( ומי חלב, אוסרים המאכל כמו חלב עצמה. ואפילו בבישול, 
יש לאסור לכתחילה.

יח( ו יש אומרים דאסור לחתות האש תחת קדירה של גוי, לפי שהם 

קדירה  תחת  והמחתה  בשר,  פעמים  חלב  פעמים  בהם  מבשלים 
שלהם בא לידי בישול בשר בחלב. 

ז עוד כתבו דאין לערב מים שהדיחו בהם כלי בשר עם מים שהדיחו 

בהם כלי חלב, וליתן לפני בהמה, יט( דאסורים בהנאה. 

ח עוד כתבו דהכלי שעושין בו מים לחפיפת הראש, אין לשמש בו, 

דעושין אותה מאפר שעל הכירה כ( ורגילות הוא להתערב שם בשר 
וחלב. 

ולכן ט יש לאסור גם כן להשתמש מן הקדירות של התנורים שבבית 
הקדרות  מן  וחלב  בשר  לפעמים  עליהם  דנתזים  משום  החורף, 

שמבשלים בתנורים.

י ובדיעבד אין לחוש בכל זה. כא( ואף לכתחילה אין בזה אלא חומרות 

בעלמא, והמיקל לא הפסיד.

ז. דין שליל | חלקים בבהמה שאסורים מדרבנן.

19או  וכן האוכלו אבל המבשל שליא  18המבשל שליל בחלב חייב 

וכן  כב( פטור  הרכים  וטלפים  קרנים  ועיקרי  ועצמות  וגידים  עור 
האוכלם  פטור�.

ח. נסיובי דחלבא אסורים בבשר מן התורה, ואינם מי חלב האסורים מדרבנן.
הגבינה(,  מקפאון  המתמצים  חלב  מי  )פירוש  דחלבא  דנסיובי  שאומר  מי  20יש 

כג( אינם בכלל מי חלב, ואסור מן התורה. אלא מי חלב היינו אחר 

ולא  מלמעלה,  צף  והאוכל  הנסיובי,  מבשלים  הגבינות  שעושים 
נשאר בו אלא מים בעלמא. זהו הנקרא מי חלב.

ט. חלב הנמצא בקיבה, האם מותר לבשלו עם בשר.

21חלב הנמצא 22בקיבה כד( אינו חלב, ומותר לבשל בו בשר אפילו 

21. טור בשם רי"ף ורמב"ם  20. טור בשם אביו הרא"ש שם בפסקיו:  19. שם בברייתא:  18. שם במימרא דשמואל: 
22. ציינתי לעיל בסימן פ"א ס"ו: 

ו. הגהת מרדכי פרק כל הצלמים: ז. מהר"י ווייל: ח. מהרי"ל: ט. מהר"י ווייל: י. דרכי משה אות א': 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

 Shach: With metal  כא 
pots, one certainly does 
not have to be stringent; 
because the fire burns 
off the droplets of meat 
or milk right away.

 Shach: All these  כב 
parts of the animal are 
forbidden with milk, 
miderabonon.



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

כה( ויש מי שאוסר. פירוש בצלול, וכמו שכתב לעיל בסימן פ"א 
ס"ו, ועל זה כתב הרב בהג"ה וכן נוהגין, וכדכתב בהג"ה בסעיף 
י' לחלק בין קרוש לצלול. ואף לכתחלה משמע בתורת חטאת 
דאפילו  דעתו  בצלול,  מיהו  ע"ש,  בקרוש,  דמותר  ס"ה  כלל 
וכדכתב  אסור,  בדיעבד 
מיהו  י'.  בסעיף  בהג"ה 
אף  אסור  דלכתחלה  נראה, 
בקרוש משום מראית, העין 
כמו שכתב בסעיף ד', ועיין 
פרק  ומהרש"ל  ז',  בס"ק 
פסק,  ק"ז  סי'  הבשר,  כל 
חלב  חשוב  קרוש  דאפילו 
וכן  כרש"י  מדינא,  ממש 
דעת  )וכן  הר"ן  דעת  נראה 
וצריך  תס"א,  סי'  הרוקח 
משמע  תס"ד  דבסי'  עיון 
לצלול,  קרוש  בין  דמחלק 
האיסור  דעת  ע"ש( וכן 
והיתר הארוך ריש כלל מ"ו: 
כו( לכתחלה אין להניחו כו'. 
שחלב  שם,  מפורש  הטעם 
שהרי  וחמוץ,  חריף  הקיבה 
כז( שנמלח  בו:  מעמידין 
בית  לשון  זה  בקיבתה. 
שצריך  "והשיעור  יוסף: 
שיחשב  במליחה  שישהה 
רותח, נתבאר בסי' ס"ט גבי 
מנוקב,  שאינו  בכלי  מולח 
לשיהיה  מליחתו  ושיעור 
רותח, כתב רבינו סי' צ"א" עכ"ל. ואם כן, דעתו שצריך שישהה 
סי'  וכדלעיל  להרתיח,  ויתחיל  האור  על  שיתנו  כדי  במליחתו 
ס"ט סעיף י"ח, וצריך שיהא נמלח כל כך שאינו נאכל מחמת 
ונראה, דאף לדידן דקיימא  מלחו, וכדלקמן סי' צ"א סעיף ה'. 
כדרך  מעט  רק  נמלח  לא  אפילו  וכן  מיד,  לאסור  במליחה  לן 
שמולחין לצלי, מכל מקום, יש להתיר כאן בדיעבד אם העמידו 
הרבה  הכי  דבלאו  כיון  גוונא,  בכהאי  נמלח  לא  אם  גבינות,  בו 
פוסקים והמחבר מכללם חשבי ליה כפרש בעלמא אפילו לצלול, וגם הוא מילתא דרבנן, דמן התורה אינו אסור אלא דרך בישול, 
ולא על ידי מליחה:  כח( או שעמד בו יום א'. פירוש, מעת לעת, דהוי ככבוש:  כט( אסור להעמיד בו. משמע דאין חילוק בין קרוש 
לצלול, והיינו לכתחלה, ואף על גב דמותר לבשל בקרוש אפילו לכתחלה, וכמו שכתוב בס"ק כ"ה, התם שאני, שאין כאן איסור אלא 
משום חלב, וכיון דקרוש הוא הוי כפירשא. אבל הכא, נהי דפירשא הוא, מכל מקום, כיון דנמלח או שהה מעת לעת בקיבה, על כרחך 
קבלה טעם מעור הקיבה, ולהכי אסור לכתחלה להעמיד בו גבינות. מיהא לענין דיעבד, דעת המחבר בספרו בית יוסף, דיש להתיר 
בכל ענין, ולכך סתם כאן. ואין כן דעת הרב בהג"ה: ל( עד שיהא ס' בחלב כו'. כלומר, עד שיהא ששים בחלב שהעמיד ונעשו גבינות, 
נגד החלב שהיה בקיבה שנאסרה בקיבה משום בשר בחלב. ולכאורה קשה, אמאי סגי בששים, הא החלב שבקיבה אסור מעצמו 
שנעשית נבלה, והכי נמי אמרינן לקמן ריש סימן ק"א, דאין דין חתיכה הראויה להתכבד אלא אם איסורא מחמת עצמה, כגון נבילה 
ובשר בחלב, עד כאן, ואם כן כאן כיון שהוא דבר המעמיד, אפילו באלף לא בטיל, וכמו שכתוב בסעיף י"א. וכן כתב המרדכי פרק כל 
הבשר, ותשובת מיימוני סימן ח' על שם תשובת הר"ר שמשון ב"ר אברהם, במעשה שנעשו גבינות מחלב שבקיבה, ונמצא לאחר זמן 
בתוך השק שהחלב היה בו מעט מן הדקין, שהגבינות אסורות, כיון שהאיסור מעמיד היינו נותן טעם, עכ"ל. ואף שהטור כתב גם כן 
כמו שכתב הרב, יש לומר דהטור סבירא ליה דדבר המעמיד שאסור בטל בששים, וכדעת ר"ת במרדכי ובתשובת מיימוני שם.  ויש 

הרמ"א אוסר 
בצלול, ומתיר 

בקרוש

לכתחילה יש 
לאסור אף 

בקרוש

הטעם שאין 
להשהותו בקיבה 

אפילו קצת

זמן השהייה 
במלח הוא בכדי 

רתיחה, וכמות 
המליחה היא 

כדי שלא יהיה 
ראוי לאכילה

כט( המחבר 
אוסר לכתחילה 

גם בקרוש, 
ומתיר בדיעבד 

גם בצלול

כח( כבוש כ"ד 
שעות מפליט 

ומבליע כמבושל

מדוע החלב 
שנמלח בקיבה 
בטל בששים, 
הרי הוא דבר 

המעמיד כיון שהחלב 
נאסר רק מדרבנן 
)על ידי כבישה 
או מליחה( - 
בטל בששים

דין בשר כלל עכ"ל. ועיין לעיל סי' ע"ה לענין מליחה עם בשר, 
בצלול  פירוש  שאוסר.  מי  )ז( ויש  רש"ל:  בשם  שכתבתי  מה 
דוקא, והוא דעת ר"ת. ורש"י אוסר אפילו בקרוש, ולא סבירא 
ליה פירשא בעלמא הוא, ופסק רמ"א כר"ת. ורש"ל פרק כל 

הבשר סי' ק"ז פסק כרש"י 
גדולה  "קולא  לשונו:  וזה 
מי  כי  בקרוש,  להתיר 
הקרישה,  שיעור  מה  יודע 
 - לסברתו  אפילו  אפשר 
ואין  קרוש  הוא  אם  דוקא 
כלל,  חלב  לחלוחית  בו 
עכ"ל:  כרש"י",  והעיקר 
בקיבתה.  )ח( שנמלח 
במליחה  שישהה  והשיעור 
נתבאר  כרותח,  לחשוב 
י"ח,  סעיף  ס"ט  בסי' 
שיהיה  מליחתו  ושיעור 
סעיף  צ"א  בסימן  כרותח, 
בו.  להעמיד  )ט( אסור  ה': 
מאותו  יתן  שלא  פירוש, 
או  בקיבה  שנמלח  חלב 
אחד,  יום  בה  הועמד 
שיקפיא  בשביל  לחלב 
גבינה:  ממנה  לעשות 
בחלב.  ס'  שיהא  )י( עד 
הרא"ש  לדעת  לי  קשה 
שכתב  לדעתו,  כן  שכתב 
במינו  דמין  ]צ"ח[  בסי' 
בית  שכתב  כמו  בששים, 

ליה  סבירא  והרא"ש  מליחה,  לענין  מיירי  כאן  והא  יוסף, 
מכדי  יותר  אוסרת  מליחה  דאין  דוכתי,  ובכמה  ק"ה  בסי' 
דכיון  לומר,  וצריך  ששים.  בעינן  דוקא  ובבישול  קליפה, 
כל  להרא"ש  דאסור  שמן,  כאיסור  ליה  הוי  חלב  כאן  שיש 
ק"ה  סי'  דבסוף  גב  על  ואף  ק"ה,  בסי'  שכתוב  כמו  החתיכה 
מביא בית יוסף בשם רשב"א וזה לשונו, דברים אלו שאמרנו 

 הרמ"א אוסר 
בצלול ומתיר 
בקרוש |הרש"ל 
פסק כרש"י 
לאסור גם 
בקרוש

שיעור זמן וכמות 
המליחה

חלב שבקיבה 
שנמלח או נכבש 
בתוכה אסור 
להכין ממנו 
גבינות 

צ"ע מדוע 
נאסר כל החלב 
במליחתו עם 
הקיבה, הרי 
מליחה בכחוש 
אוסרת רק כדי 
קליפה לדעת 
הרא"ש

בצלול שבה. )ז( כה( ויש מי 23שאוסר�. 
הגה: י א וכן נוהגין.

| אם  גבינות  בו  חלב שבקיבה, אם בלע טעם בשר, אסור להעמיד  י. 
העמידו בו גבינות, האם מותר בדיעבד | עור הקיבה שנתייבש כעץ.

24חלב הנמצא בקיבה  כו( י ב לכתחלה אין להניחו 

בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה, אבל 
)ח( כז( שנמלח בקיבתה,  עד  לחוש  אין  בדיעבד 
)ואז( )ט( כט( אסור  אחד  יום  בו  שעמד  כח( או 

להעמיד בו�.
אוסר  הצלול,  הוא  אם  בו,  העמיד  יג ואם  הגה: 
כל הגבינות )י( ל( עד שיהא ששים בחלב שהעמיד 
ששים  בחלב,  היה  ואם  האסורה.  הקיבה  נגד 
הכל מותר. )יא( לא( ואם היה הקיבה קרושה, אינה 

23. תוספות ורא"ש ור"ת ורשב"א ור"ן וכן נוהגין 24. טור, וכתב רבינו ירוחם דאפילו 
לשיטת הרי"ף והגאונים, שאף על פי שהוא פרש בעלמא, מכל מקום כבר לקחה 

טעם בשר, וכשמעמיד הוה ליה בשר בחלב: 
יא. דרכי משה סימן פ"א אות ז': יב. ארוך כלל י"ח בשם רבי שמחה והגהת אשירי: יג. לדעת 

ר"ת: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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21 Siman 87

Se’if Tes Milk which is found in the stomach of a calf is not considered 
milk  כד  , and it is permitted to cook in it — even in the 
liquid (as opposed to congealed) part of it; and however, there 
is one who prohibits doing so,  כה ז  [Hagaha :]  And this 
abstainment is the accepted practice.

Se’if Yud If milk in a calf’s stomach absorbs the taste of meat, it is 
forbidden to use it in cheese production \ Whether this cheese can 
be permitted b'dieved \ Stomach skin which hardened like wood

Milk which is found in the stomach, [Hagaha :]  As a 
matter of course, this milk  should not be left in the stomach 
until the point that the milk cools off within the stomach  כו  ; 
but if it happened, there is no reason for  worry, unless it which 
was salted while in the stomach  כז  or, if it curdled there ,  ח 
for one full day; in such a case, it is forbidden to coagulate 
milk into cheese with it  כט  . 

[ R ama’s Hagaha :]  And if he curdled with it: If the milk 

found in the stomach is liquid, it prohibits all the cheeses it curdled, 
unless there is sixty amounts in the milk which became curdled, 

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

כה( ויש מי שאוסר. פירוש בצלול, וכמו שכתב לעיל בסימן פ"א 
ס"ו, ועל זה כתב הרב בהג"ה וכן נוהגין, וכדכתב בהג"ה בסעיף 
י' לחלק בין קרוש לצלול. ואף לכתחלה משמע בתורת חטאת 
דאפילו  דעתו  בצלול,  מיהו  ע"ש,  בקרוש,  דמותר  ס"ה  כלל 
וכדכתב  אסור,  בדיעבד 
מיהו  י'.  בסעיף  בהג"ה 
אף  אסור  דלכתחלה  נראה, 
בקרוש משום מראית, העין 
כמו שכתב בסעיף ד', ועיין 
פרק  ומהרש"ל  ז',  בס"ק 
פסק,  ק"ז  סי'  הבשר,  כל 
חלב  חשוב  קרוש  דאפילו 
וכן  כרש"י  מדינא,  ממש 
דעת  )וכן  הר"ן  דעת  נראה 
וצריך  תס"א,  סי'  הרוקח 
משמע  תס"ד  דבסי'  עיון 
לצלול,  קרוש  בין  דמחלק 
האיסור  דעת  ע"ש( וכן 
והיתר הארוך ריש כלל מ"ו: 
כו( לכתחלה אין להניחו כו'. 
שחלב  שם,  מפורש  הטעם 
שהרי  וחמוץ,  חריף  הקיבה 
כז( שנמלח  בו:  מעמידין 
בית  לשון  זה  בקיבתה. 
שצריך  "והשיעור  יוסף: 
שיחשב  במליחה  שישהה 
רותח, נתבאר בסי' ס"ט גבי 
מנוקב,  שאינו  בכלי  מולח 
לשיהיה  מליחתו  ושיעור 
רותח, כתב רבינו סי' צ"א" עכ"ל. ואם כן, דעתו שצריך שישהה 
סי'  וכדלעיל  להרתיח,  ויתחיל  האור  על  שיתנו  כדי  במליחתו 
ס"ט סעיף י"ח, וצריך שיהא נמלח כל כך שאינו נאכל מחמת 
ונראה, דאף לדידן דקיימא  מלחו, וכדלקמן סי' צ"א סעיף ה'. 
כדרך  מעט  רק  נמלח  לא  אפילו  וכן  מיד,  לאסור  במליחה  לן 
שמולחין לצלי, מכל מקום, יש להתיר כאן בדיעבד אם העמידו 
הרבה  הכי  דבלאו  כיון  גוונא,  בכהאי  נמלח  לא  אם  גבינות,  בו 
פוסקים והמחבר מכללם חשבי ליה כפרש בעלמא אפילו לצלול, וגם הוא מילתא דרבנן, דמן התורה אינו אסור אלא דרך בישול, 
ולא על ידי מליחה:  כח( או שעמד בו יום א'. פירוש, מעת לעת, דהוי ככבוש:  כט( אסור להעמיד בו. משמע דאין חילוק בין קרוש 
לצלול, והיינו לכתחלה, ואף על גב דמותר לבשל בקרוש אפילו לכתחלה, וכמו שכתוב בס"ק כ"ה, התם שאני, שאין כאן איסור אלא 
משום חלב, וכיון דקרוש הוא הוי כפירשא. אבל הכא, נהי דפירשא הוא, מכל מקום, כיון דנמלח או שהה מעת לעת בקיבה, על כרחך 
קבלה טעם מעור הקיבה, ולהכי אסור לכתחלה להעמיד בו גבינות. מיהא לענין דיעבד, דעת המחבר בספרו בית יוסף, דיש להתיר 
בכל ענין, ולכך סתם כאן. ואין כן דעת הרב בהג"ה: ל( עד שיהא ס' בחלב כו'. כלומר, עד שיהא ששים בחלב שהעמיד ונעשו גבינות, 
נגד החלב שהיה בקיבה שנאסרה בקיבה משום בשר בחלב. ולכאורה קשה, אמאי סגי בששים, הא החלב שבקיבה אסור מעצמו 
שנעשית נבלה, והכי נמי אמרינן לקמן ריש סימן ק"א, דאין דין חתיכה הראויה להתכבד אלא אם איסורא מחמת עצמה, כגון נבילה 
ובשר בחלב, עד כאן, ואם כן כאן כיון שהוא דבר המעמיד, אפילו באלף לא בטיל, וכמו שכתוב בסעיף י"א. וכן כתב המרדכי פרק כל 
הבשר, ותשובת מיימוני סימן ח' על שם תשובת הר"ר שמשון ב"ר אברהם, במעשה שנעשו גבינות מחלב שבקיבה, ונמצא לאחר זמן 
בתוך השק שהחלב היה בו מעט מן הדקין, שהגבינות אסורות, כיון שהאיסור מעמיד היינו נותן טעם, עכ"ל. ואף שהטור כתב גם כן 
כמו שכתב הרב, יש לומר דהטור סבירא ליה דדבר המעמיד שאסור בטל בששים, וכדעת ר"ת במרדכי ובתשובת מיימוני שם.  ויש 

הרמ"א אוסר 
בצלול, ומתיר 

בקרוש

לכתחילה יש 
לאסור אף 

בקרוש

הטעם שאין 
להשהותו בקיבה 

אפילו קצת

זמן השהייה 
במלח הוא בכדי 

רתיחה, וכמות 
המליחה היא 

כדי שלא יהיה 
ראוי לאכילה

כט( המחבר 
אוסר לכתחילה 

גם בקרוש, 
ומתיר בדיעבד 

גם בצלול

כח( כבוש כ"ד 
שעות מפליט 

ומבליע כמבושל

מדוע החלב 
שנמלח בקיבה 
בטל בששים, 
הרי הוא דבר 

המעמיד כיון שהחלב 
נאסר רק מדרבנן 
)על ידי כבישה 
או מליחה( - 
בטל בששים

דין בשר כלל עכ"ל. ועיין לעיל סי' ע"ה לענין מליחה עם בשר, 
בצלול  פירוש  שאוסר.  מי  )ז( ויש  רש"ל:  בשם  שכתבתי  מה 
דוקא, והוא דעת ר"ת. ורש"י אוסר אפילו בקרוש, ולא סבירא 
ליה פירשא בעלמא הוא, ופסק רמ"א כר"ת. ורש"ל פרק כל 

הבשר סי' ק"ז פסק כרש"י 
גדולה  "קולא  לשונו:  וזה 
מי  כי  בקרוש,  להתיר 
הקרישה,  שיעור  מה  יודע 
 - לסברתו  אפילו  אפשר 
ואין  קרוש  הוא  אם  דוקא 
כלל,  חלב  לחלוחית  בו 
עכ"ל:  כרש"י",  והעיקר 
בקיבתה.  )ח( שנמלח 
במליחה  שישהה  והשיעור 
נתבאר  כרותח,  לחשוב 
י"ח,  סעיף  ס"ט  בסי' 
שיהיה  מליחתו  ושיעור 
סעיף  צ"א  בסימן  כרותח, 
בו.  להעמיד  )ט( אסור  ה': 
מאותו  יתן  שלא  פירוש, 
או  בקיבה  שנמלח  חלב 
אחד,  יום  בה  הועמד 
שיקפיא  בשביל  לחלב 
גבינה:  ממנה  לעשות 
בחלב.  ס'  שיהא  )י( עד 
הרא"ש  לדעת  לי  קשה 
שכתב  לדעתו,  כן  שכתב 
במינו  דמין  ]צ"ח[  בסי' 
בית  שכתב  כמו  בששים, 

ליה  סבירא  והרא"ש  מליחה,  לענין  מיירי  כאן  והא  יוסף, 
מכדי  יותר  אוסרת  מליחה  דאין  דוכתי,  ובכמה  ק"ה  בסי' 
דכיון  לומר,  וצריך  ששים.  בעינן  דוקא  ובבישול  קליפה, 
כל  להרא"ש  דאסור  שמן,  כאיסור  ליה  הוי  חלב  כאן  שיש 
ק"ה  סי'  דבסוף  גב  על  ואף  ק"ה,  בסי'  שכתוב  כמו  החתיכה 
מביא בית יוסף בשם רשב"א וזה לשונו, דברים אלו שאמרנו 

 הרמ"א אוסר 
בצלול ומתיר 
בקרוש |הרש"ל 
פסק כרש"י 
לאסור גם 
בקרוש

שיעור זמן וכמות 
המליחה

חלב שבקיבה 
שנמלח או נכבש 
בתוכה אסור 
להכין ממנו 
גבינות 

צ"ע מדוע 
נאסר כל החלב 
במליחתו עם 
הקיבה, הרי 
מליחה בכחוש 
אוסרת רק כדי 
קליפה לדעת 
הרא"ש

בצלול שבה. )ז( כה( ויש מי 23שאוסר�. 
הגה: י א וכן נוהגין.

| אם  גבינות  בו  חלב שבקיבה, אם בלע טעם בשר, אסור להעמיד  י. 
העמידו בו גבינות, האם מותר בדיעבד | עור הקיבה שנתייבש כעץ.

24חלב הנמצא בקיבה  כו( י ב לכתחלה אין להניחו 

בקיבה עד שיצטנן החלב בתוך הקיבה, אבל 
)ח( כז( שנמלח בקיבתה,  עד  לחוש  אין  בדיעבד 
)ואז( )ט( כט( אסור  אחד  יום  בו  שעמד  כח( או 

להעמיד בו�.
אוסר  הצלול,  הוא  אם  בו,  העמיד  יג ואם  הגה: 
כל הגבינות )י( ל( עד שיהא ששים בחלב שהעמיד 
ששים  בחלב,  היה  ואם  האסורה.  הקיבה  נגד 
הכל מותר. )יא( לא( ואם היה הקיבה קרושה, אינה 

23. תוספות ורא"ש ור"ת ורשב"א ור"ן וכן נוהגין 24. טור, וכתב רבינו ירוחם דאפילו 
לשיטת הרי"ף והגאונים, שאף על פי שהוא פרש בעלמא, מכל מקום כבר לקחה 

טעם בשר, וכשמעמיד הוה ליה בשר בחלב: 
יא. דרכי משה סימן פ"א אות ז': יב. ארוך כלל י"ח בשם רבי שמחה והגהת אשירי: יג. לדעת 

ר"ת: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

 Shach: Rather, it is  כד 
considered the animal's 
excrement.

 Taz: Specifically  ז 
liquid; and to this 
Rama concurs — but 
he does not forbid 
if it is congealed. | 
Rashal forbids even if 
congealed, (as is Rashi's 
opinion.)

 Shach: Even though  כה 
the Rama holds that it is 
permitted if congealed; 
as a matter of course, 
it should be forbidden 
even if congealed.

 Shach: The reason is  כו 
because we are afraid 
that the taste of meat 
will be absorbed into 
the milk, being that this 
milk is acidic.

 Taz: It is considered  ח 
salted when it sits in 
salt for the amount of 
time it would take to 
boil the salted portion. 
The amount of salt 
which would classify 
this food as salted is the 
amount needed to make 
it as if it was boiled.

 Shach: Agrees with the Taz regarding time. But disagrees  כז 
with regard to the amount of salt, which the Shach says is 
an amount which makes the salted food inedible.

 Shach: The Machaber forbids l'chatchila, even if it is  כט 
congealed, but permits b'dieved, even if it was liquid.



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

בחלב  בבשר  אפילו 
מפעפע,  אינו  שהחלב 
הרא"ש  מקום  מכל 
ליה  סבירא  לא  והטור 
צ"ב  בסי'  מוכח  וכן  הכי, 
שכתבתי  כמו  ב'  סעיף 
דבסי'  קשה,  אך  שם. 
דלא  מוכח  ז'  סעיף  ק"ה 
איסור  הוי  חלב  אמרינן 
שמן, כמו שהוכחתי שם, 
וצריך עיון רב ליישב זה:

לומר, דדוקא דבר מעמיד שאסור מעצמו ממש כגון נבילה אמרינן דלא בטיל, מה שאין כן הכא, שאין המעמיד אסור מעצמו אלא 
משום תערובת בשר בחלב, ולכך בטיל שפיר. )ואפילו אי נימא דבשר בחלב ממש שנאסר על ידי בישול, חשיב כגופו של איסור. ואם 
העמידו בו אחר כך אוסר במשהו, מכל מקום הכא כיון דלא נאסר אלא על ידי מליחה וכבוש דאינו אלא מדרבנן, סבירא ליה להרב, דלא 
חשיב כגופו של איסור לענין שיאסור במעמיד בכל שהוא. מיהו באיסור והיתר הארוך כלל מ"ז דין ח' איתא שאלה אי כבוש חשוב 

כמבושל לענין זה ע"ש, ונראה 
להקל  להרב  ליה  דסבירא 
שמשון  רבי  ותשובת  בזה(. 
לטעמיה,  אזיל  אברהם  ב"ר 
מעמיד  דאפילו  ליה  דסבירא 
בעור קיבת כשירה לא בטיל, 
אבל  שם.  בדבריו  וכמבואר 
הכי,  לן  קיימא  דלא  לדידן 
בסעיף  המחבר  שכתב  וכמו 
דאסרינן  נהי  כן,  אם  י"א, 
שבלעה  משום  החלב 
מהקיבה, מכל מקום בששים 
קצת:  ודוחק  ודוק,  סגי, 
היה הקיבה קרושה  לא( ואם 

כו'. כלומר, אם היה החלב שבקיבה קרושה אינה אוסרת כלום, אפילו לא היה ששים בחלב שהועמד נגד החלב שבקיבה. והטעם, 
נותן  הוי  ולא  ונותן טעם בגבינות;  וליכא למימר על כל פנים קבלה טעם מעור הקיבה,  דבקרוש חשיב החלב כפירשא בעלמא. 
טעם בר נותן טעם להיתירא, דהא טעם השני דאיסורא הוא, ודמי לבצלים שבלועים מבשר ובשלם בקדרה חולבת, שכתב הטור 
והמחבר סימן צ"ד ס"ו, דצריך על כל פנים ששים נגד הבשר שבבצלים, והכא נמי נצטרך ששים נגד החלב שהיה בקיבה דלא ידעינן 
כמה בלע מהקיבה; דהכא שאני, דאין כח בטעם שקבל פרש זה מן העור, לכשיתחבר אחר כך עם חלב גמור שממנו נעשה הגבינה, 
שיוליך עמו טעם בשר. והעטרת זהב כתב וזה לשונו: "אף על פי שמכל מקום קבל טעם בשר, וחוזר ומבליע אותו טעם בגבינות 
שמעמיד, לא הוי אלא נותן טעם בר נותן טעם, כדגים שעלו בקערה שמותר לאכלם בכותח, כמו שיתבאר לקמן סי' צ"ה, נ"ל" 
עכ"ל. ולא כיון יפה, דלא דמי לדגים שעלו בקערה, דהוי נותן טעם בר נותן טעם להיתירא קודם שבא לכלל איסור, שהבשר נותן 
טעם בקערה, והקערה בדגים, דהוי נותן טעם בר נותן טעם להיתירא, ולכך מותר לאכלן אחר כך בכותח. אבל הכא, לא הוי אלא חד 
נותן טעם להיתירא, דהיינו הקיבה בחלב הקרוש, וכל הפוסקים מודים בכהאי גוונא דלא הוי נותן טעם בר נותן טעם, כמו שנתבאר 
בסי' צ"ה. ובאמת כתב כן לפי שראה בדברי הבית יוסף שכתב, וזה לשונו "והטעם משום דאין כח בטעם שקבל פרש זה כו', שהרי 
דגים שקבלו טעם בשר, מותר לחברם אחר כך עם חלב, וכל שכן זה, שהוא פרש ודבר בטל, שאין בו כח לקבל טעם בשר ולהוליך 
זה הטעם עמו לחבר אותו עם חלב הגבינה הנקפה בו לעשות אז בשר בחלב, דהוי גרוע מנותן טעם בר נותן טעם מצד שהוא פרש 
גמור" עכ"ל. והבין דהכא נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא, אלא שמצד שהוא פרש גרע יותר מנותן טעם בר נותן טעם. וליתא, 
דהכא לא הוי נותן טעם בר נותן טעם כלל, וכמו שכתבתי, אלא דכיון שהוא פרש גמור, גרע מנותן טעם בר נותן טעם, וזה ברור:  
ונקרש  נראה דהכא בצלול  ואף לפי מה שכתבתי בס"ק כ"ה, דאפילו בקרוש ממש יש מחמירים,  לב( ובמקום הפסד יש להקל. 
יש להקל גם כן במקום הפסד מרובה, כיון דאין כאן אלא איסור דרבנן, ויש לסמוך בכהאי גוונא אתשובת ר' שמשון ב"ר אברהם 
שבמרדכי ותשובת מיימוני, וכן הוא דעת ספר התרומה ושערי דורא שיש לו דין קרוש. ועוד שבתורת חטאת כלל ע"ט דין ג' כתב, 
דבדיעבד יש לסמוך אהיש מקילין, משמע אפילו במקום שאין הפסד מרובה, אם כן הוא משוה דין צלול ונקרש לגמרי לדין קרוש, 
ואם כן אף למה שכתבתי דבמקום שאין הפסד יש להחמיר אף בקרוש, הכי נמי בצלול ונקרש. ותו, דהרי הרי"ף והרמב"ם ושאר 
פוסקים והמחבר מכללם, מתירין אפילו בצלול. והב"ח בסי' פ"א פסק בקרוש ממש כהרב, ובצלול ונקרש כתב, דנקטינן להחמיר 
באיסורא דאורייתא ויש לו דין צלול, ואפי' בהפסד מרובה, ודלא כמו שכתוב בהגהת ש"ע סי' פ"ז עכ"ל. ותימה, דמאי איסורא 
דאורייתא איכא הכא, הא מן התורה אינו אסור אלא דרך בישול, וחלב שהיה בקיבה זו לא נאסר אלא על ידי מליחה או כבוש. ואולי 
לא קאי אלא אחלב שנמצא בקיבה כשרה שינקה מן הטרפה, אלא דפשט לשונו משמע דבכל גווני מיירי, ועוד דאם כן מאי השיג 
על הרב.  מיהו נראה דיש להתיר אפילו בכשרה שינקה מן הטרפה, בצלול ונקרש במקום הפסד מרובה, דהא הרבה פוסקים מתירין 
אפילו בצלול, ואם כן כדאי הם כל הנך פוסקים דמשוים צלול ונקרש לקרוש מתחלה לסמוך עליהם בכהאי גוונא. וגם שיש לומר, 
שהרשב"א שכתב בתורת הבית הקצר נקרש בחיי הבהמה, אין בדבריו הכרע כל כך, דיש לומר דאורחא דמילתא נקט, כדי להשוותו 
עם כל הנך פוסקים דלעיל, שהרי בתורת הבית הארוך לא הזכיר כלום מזה, ואדרבה משמע שם איפכא, שכתב בתורת הבית הארוך 
)ד' פ"א ע"ב( וזה לשונו: "ונראין דברי ר"ת ז"ל, שפירש דהא דאמרינן דמעמידין בחלב שבקיבה, היינו בקרוש, דכל שנקרש הוה 
ליה כפירשא, ואורחיה דמילתא הכי דאין מעמידין בחלב צלול אלא בקרוש" עכ"ל. משמע שבא לפרש הא דקתני סתמא דמעמידין 
ליה  סבירא  ונקרש  דצלול  תימא  ואי  בקרוש,  דמעמידין  הוא,  הכי  דמילתא  דאורחא  משום  דהיינו  לצלול,  קרוש  בין  מחלק  ולא 
דאסור, אכתי לא הוה ליה לתנא למיסתם, אלא ודאי כיון שנקרש אחר כך חשוב כנקרש בחיי הבהמה. גם מה שכתב הבית יוסף 
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יד. בית יוסף בשם רשב"א ובשם הפוסקים טו. שערי דורא בבית יוסף בשם המרדכי טז. בית 
יוסף בשם שבלי לקט: 

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

22



23 Siman 87

against all of the forbidden milk found in the stomach. And if there 
was sixty times the forbidden milk in the curdled milk, everything 
is permitted  *   **  . 

And if the stomach milk was congealed, it does not forbid 
anything — even if there was not sixty amounts in the curdled 
milk against the stomach milk  לא יא  .

And if the stomach milk was originally liquid, and then 
congealed — it has the halacha of liquid. And there are those 
who are lenient with this; and in a case of monetary loss, one 
should be lenient  לב  . 

With regard to the skin of the stomach: Sometimes, people salt 
it and dry it, and it becomes like wood, and they then fill it 
with milk for storage — this milk is permitted  לג  . The reason is: 
Being that it was dried, it is just like a piece of wood, which is 
insignificant with regard to Basar B’chalav, and this is due to the fact that 
it does not contain any moisture of meat. 

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

בחלב  בבשר  אפילו 
מפעפע,  אינו  שהחלב 
הרא"ש  מקום  מכל 
ליה  סבירא  לא  והטור 
צ"ב  בסי'  מוכח  וכן  הכי, 
שכתבתי  כמו  ב'  סעיף 
דבסי'  קשה,  אך  שם. 
דלא  מוכח  ז'  סעיף  ק"ה 
איסור  הוי  חלב  אמרינן 
שמן, כמו שהוכחתי שם, 
וצריך עיון רב ליישב זה:

לומר, דדוקא דבר מעמיד שאסור מעצמו ממש כגון נבילה אמרינן דלא בטיל, מה שאין כן הכא, שאין המעמיד אסור מעצמו אלא 
משום תערובת בשר בחלב, ולכך בטיל שפיר. )ואפילו אי נימא דבשר בחלב ממש שנאסר על ידי בישול, חשיב כגופו של איסור. ואם 
העמידו בו אחר כך אוסר במשהו, מכל מקום הכא כיון דלא נאסר אלא על ידי מליחה וכבוש דאינו אלא מדרבנן, סבירא ליה להרב, דלא 
חשיב כגופו של איסור לענין שיאסור במעמיד בכל שהוא. מיהו באיסור והיתר הארוך כלל מ"ז דין ח' איתא שאלה אי כבוש חשוב 

כמבושל לענין זה ע"ש, ונראה 
להקל  להרב  ליה  דסבירא 
שמשון  רבי  ותשובת  בזה(. 
לטעמיה,  אזיל  אברהם  ב"ר 
מעמיד  דאפילו  ליה  דסבירא 
בעור קיבת כשירה לא בטיל, 
אבל  שם.  בדבריו  וכמבואר 
הכי,  לן  קיימא  דלא  לדידן 
בסעיף  המחבר  שכתב  וכמו 
דאסרינן  נהי  כן,  אם  י"א, 
שבלעה  משום  החלב 
מהקיבה, מכל מקום בששים 
קצת:  ודוחק  ודוק,  סגי, 
היה הקיבה קרושה  לא( ואם 

כו'. כלומר, אם היה החלב שבקיבה קרושה אינה אוסרת כלום, אפילו לא היה ששים בחלב שהועמד נגד החלב שבקיבה. והטעם, 
נותן  הוי  ולא  ונותן טעם בגבינות;  וליכא למימר על כל פנים קבלה טעם מעור הקיבה,  דבקרוש חשיב החלב כפירשא בעלמא. 
טעם בר נותן טעם להיתירא, דהא טעם השני דאיסורא הוא, ודמי לבצלים שבלועים מבשר ובשלם בקדרה חולבת, שכתב הטור 
והמחבר סימן צ"ד ס"ו, דצריך על כל פנים ששים נגד הבשר שבבצלים, והכא נמי נצטרך ששים נגד החלב שהיה בקיבה דלא ידעינן 
כמה בלע מהקיבה; דהכא שאני, דאין כח בטעם שקבל פרש זה מן העור, לכשיתחבר אחר כך עם חלב גמור שממנו נעשה הגבינה, 
שיוליך עמו טעם בשר. והעטרת זהב כתב וזה לשונו: "אף על פי שמכל מקום קבל טעם בשר, וחוזר ומבליע אותו טעם בגבינות 
שמעמיד, לא הוי אלא נותן טעם בר נותן טעם, כדגים שעלו בקערה שמותר לאכלם בכותח, כמו שיתבאר לקמן סי' צ"ה, נ"ל" 
עכ"ל. ולא כיון יפה, דלא דמי לדגים שעלו בקערה, דהוי נותן טעם בר נותן טעם להיתירא קודם שבא לכלל איסור, שהבשר נותן 
טעם בקערה, והקערה בדגים, דהוי נותן טעם בר נותן טעם להיתירא, ולכך מותר לאכלן אחר כך בכותח. אבל הכא, לא הוי אלא חד 
נותן טעם להיתירא, דהיינו הקיבה בחלב הקרוש, וכל הפוסקים מודים בכהאי גוונא דלא הוי נותן טעם בר נותן טעם, כמו שנתבאר 
בסי' צ"ה. ובאמת כתב כן לפי שראה בדברי הבית יוסף שכתב, וזה לשונו "והטעם משום דאין כח בטעם שקבל פרש זה כו', שהרי 
דגים שקבלו טעם בשר, מותר לחברם אחר כך עם חלב, וכל שכן זה, שהוא פרש ודבר בטל, שאין בו כח לקבל טעם בשר ולהוליך 
זה הטעם עמו לחבר אותו עם חלב הגבינה הנקפה בו לעשות אז בשר בחלב, דהוי גרוע מנותן טעם בר נותן טעם מצד שהוא פרש 
גמור" עכ"ל. והבין דהכא נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא, אלא שמצד שהוא פרש גרע יותר מנותן טעם בר נותן טעם. וליתא, 
דהכא לא הוי נותן טעם בר נותן טעם כלל, וכמו שכתבתי, אלא דכיון שהוא פרש גמור, גרע מנותן טעם בר נותן טעם, וזה ברור:  
ונקרש  נראה דהכא בצלול  ואף לפי מה שכתבתי בס"ק כ"ה, דאפילו בקרוש ממש יש מחמירים,  לב( ובמקום הפסד יש להקל. 
יש להקל גם כן במקום הפסד מרובה, כיון דאין כאן אלא איסור דרבנן, ויש לסמוך בכהאי גוונא אתשובת ר' שמשון ב"ר אברהם 
שבמרדכי ותשובת מיימוני, וכן הוא דעת ספר התרומה ושערי דורא שיש לו דין קרוש. ועוד שבתורת חטאת כלל ע"ט דין ג' כתב, 
דבדיעבד יש לסמוך אהיש מקילין, משמע אפילו במקום שאין הפסד מרובה, אם כן הוא משוה דין צלול ונקרש לגמרי לדין קרוש, 
ואם כן אף למה שכתבתי דבמקום שאין הפסד יש להחמיר אף בקרוש, הכי נמי בצלול ונקרש. ותו, דהרי הרי"ף והרמב"ם ושאר 
פוסקים והמחבר מכללם, מתירין אפילו בצלול. והב"ח בסי' פ"א פסק בקרוש ממש כהרב, ובצלול ונקרש כתב, דנקטינן להחמיר 
באיסורא דאורייתא ויש לו דין צלול, ואפי' בהפסד מרובה, ודלא כמו שכתוב בהגהת ש"ע סי' פ"ז עכ"ל. ותימה, דמאי איסורא 
דאורייתא איכא הכא, הא מן התורה אינו אסור אלא דרך בישול, וחלב שהיה בקיבה זו לא נאסר אלא על ידי מליחה או כבוש. ואולי 
לא קאי אלא אחלב שנמצא בקיבה כשרה שינקה מן הטרפה, אלא דפשט לשונו משמע דבכל גווני מיירי, ועוד דאם כן מאי השיג 
על הרב.  מיהו נראה דיש להתיר אפילו בכשרה שינקה מן הטרפה, בצלול ונקרש במקום הפסד מרובה, דהא הרבה פוסקים מתירין 
אפילו בצלול, ואם כן כדאי הם כל הנך פוסקים דמשוים צלול ונקרש לקרוש מתחלה לסמוך עליהם בכהאי גוונא. וגם שיש לומר, 
שהרשב"א שכתב בתורת הבית הקצר נקרש בחיי הבהמה, אין בדבריו הכרע כל כך, דיש לומר דאורחא דמילתא נקט, כדי להשוותו 
עם כל הנך פוסקים דלעיל, שהרי בתורת הבית הארוך לא הזכיר כלום מזה, ואדרבה משמע שם איפכא, שכתב בתורת הבית הארוך 
)ד' פ"א ע"ב( וזה לשונו: "ונראין דברי ר"ת ז"ל, שפירש דהא דאמרינן דמעמידין בחלב שבקיבה, היינו בקרוש, דכל שנקרש הוה 
ליה כפירשא, ואורחיה דמילתא הכי דאין מעמידין בחלב צלול אלא בקרוש" עכ"ל. משמע שבא לפרש הא דקתני סתמא דמעמידין 
ליה  סבירא  ונקרש  דצלול  תימא  ואי  בקרוש,  דמעמידין  הוא,  הכי  דמילתא  דאורחא  משום  דהיינו  לצלול,  קרוש  בין  מחלק  ולא 
דאסור, אכתי לא הוה ליה לתנא למיסתם, אלא ודאי כיון שנקרש אחר כך חשוב כנקרש בחיי הבהמה. גם מה שכתב הבית יוסף 
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 Shach: The  לא  Taz  יא 
Rama permits this 
because he holds 
that the congealed 
milk is considered to 
be excrement, and 
"anything [including 
the taste of meat, in 
this case] absorbed 
into excrement, is 
considered excrement."

 Shach: In a case of  לב 
great monetary loss, 
we can also permit 
congealed milk from 
a non-kosher animal 
which was found in the 
stomach of a kosher 
animal, even if it only 
congealed after the 
animal's death.

 ,Shach: However  לג 
this should not be done 
l’chatchila.

 *   Taz (Yud:) 1. Why is sixty times the entire forbidden amount needed here, according to the Rosh who holds that 
salting only forbids the outer layer and not its entirety? 2. The Rosh holds that fats are an exclusion to his above-
mentioned rule; and evidently, he holds that milk has enough fat to have that classification with regard to this halacha.

 **  Shach (Lamed:) 1. Coagulating agents cannot become nullified. If so, why does this milk become nullified 
b'dieved? 2. Being that salting is only considered blending miderabonon, and this milk is therefore not Basar B'chalav 
min hatorah, the above rule does not apply to it.



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

שמשמעות כל הפוסקים דבעינן נקרש בחיי הבהמה, אינו מוכרח 
כלל:  לג( עור הקיבה לפעמים כו'. והוא הדין שאר בני מעיים 
כשמייבשים אותן עד שנעשו כעץ, ומכל מקום נראה דלכתחלה 
אין לעשות כן:  לד( יש בה טעם בשר. כלומר, כשאין בגבינה 
והמחבר  העור.  נגד  ששים 
דסבירא  לטעמיה  אזיל 
צ"ח  סימן  ריש  לקמן  ליה 
העובד  אטעימת  דסמכינן 
סתם  כתב  לכך  כוכבים, 
בו טעם בשר. אבל  יש  אם 
סמכינן  דלא  לן  קיימא  אנן 
עובד  אטעימת  האידנא 
הרב  שכתב  וכמו  כוכבים, 
לעולם  והלכך  שם,  בהג"ה 
והיינו  בששים.  משערינן 
לישנא  בהג"ה  הרב  דכתב 
להבין:   וקל  ששים,  דאיכא 
בעור  המעמיד  לה( אבל 
בזה  החילוק  נבילה.  קיבת 
דעור  הפוסקים,  כתבו 
קיבת כשירה, מאחר שהוא 
מותר בפני עצמו, ולית ביה 
חבורו  משום  אלא  איסור 
עם הגבינה, כל אימת דלא 
יהיב טעמא לאו בשר בחלב 
הוא, אלא האי באפיה קאי 
והאי באפיה קאי. אבל עור 
שאסור  בו  וכיוצא  נבילה 
כיון שהוא מעמיד  מעצמו, 
האיסור  כאילו  רואין  אנו 
בעין. ומהרש"ל פסק בפרק 
כל הבשר, סי' ק"ו, דאפילו 
המעמיד בעור קיבת נבילה 
דבריו  ואין  בששים,  בטל 
אם  לו( אבל  מוכרחים: 
דנראה, דדוקא כשאין האיסור יכול  היה שם גם כן מעמיד כו'. 
להעמיד לבדו בלא ההיתר, הא לאו הכי אסור. והכי מוכח להדיא 
גבי שאור  דהוי  מידי  זה  לדין  ראיה  במרדכי שם, שכתב שם 
ושל חולין,  כוכבים: "שאור של תרומה  פרק בתרא דעבודת 
אסור,  העיסה  וחמצו  להחמיץ,  כדי  ובזה  להחמיץ  כדי  ובזה 
ורבי שמעון מתיר", אבל אם אין באיסור לבדו כדי להחמיץ 
וכן  עכ"ל.  מותר,  עלמא  לכולי  ההיתר,  שיסייענו  לא  אם 
כתבו תוספות בעבודת כוכבים דף ס"ח ע"ב דיבור המתחיל 
לר"ש כו' ע"ש. מיהו יש לחלק, דכדי להחמיץ שאני, דהוי 
)דף צ"ט  גיד הנשה  וכדאיתא בש"ס פרק  נותן טעם ממש, 
ע"ב( ע"ש, אבל פשט דברי המרדכי לא משמעין לחלק בכך, 
באיסור  אין  אם  "אבל  לסיים:  צריך  היה  לא  כן,  דאם  ועוד 
עלמא  לכולי  ההיתר  שיסייענו  לא  אם  להחמיץ  כדי  לבדו 
מותר", דהא הכא בלאו הכי מותר, וצריך עיון לדינא. ועיין 
שם: שכתבתי  ובמה  י"א  וסעיף  ד'  סעיף  קמ"ב  סי'  לקמן 

לכתחילה אין 
להעמיד גבינות 

בעור קיבה 
שהתייבש כעץ

לדעת המחבר 
סומכים על 

טעימת הגוי, 
ומותר אפילו אין 

בו ששים, אך 
לדעת הרמ"א 

אין סומכין על 
גוי, וצריך תמיד 

ששים

החילוק בין 
מעמיד בקיבת 
כשירה שבטל 

בששים, למעמיד 
בקיבת נבילה 

שאינו בטל 
בששים

ההיתר ב"זה 
וזה גורם" הוא 
רק אם אין כח 
באיסור לבדו 
להעמיד אלא 

רק בצירוף כח 
ההיתר. אך אם 
יש כח באיסור 

להעמיד לבדו – 
אסור. וצריך עיון 

לדינא

)יא( ואם היה הקיבה קרושה אינה אוסרת. דפירשא בעלמא 
שנבלע  בשר  טעם  משום  יאסור  מקום  מכל  לומר  ואין  היא, 
באותו פירשא, כתב בית יוסף דהוי כנותן טעם בר נותן טעם, 
כמו בדגים שעלו בקערה. ובדרכי משה חלק על זה, דלא הוי 

טעם,  נותן  בר  טעם  כנותן 
טעם  החלב  שקבלה  כיון 
מהקיבה הוי כטעם ראשון. 
אלא הטעם, דגם טעם בשר 
כפירשא  הוי  בה  הנבלע 
)יב( העמיד  בעלמא: 
פירוש,  כו'.  בעור  גבינה 
שנתן חתיכת העור בחלב: 
זה  גורם.  וזה  זה  )יג( הוי 
המרדכי  שכתב  ממה  למד 
וז"ל:  הבשר  כל  פרק  סוף 
מטעם  התיר  ברוך  "ורבינו 
אחר, דמסתמא לא העמיד 
כל החלב שבקדירה מקיבה 
דהיינו  אסורה,  שכולה 
הקרוש,  מן  אלא  הצלול, 
קיבה  שיתנו  רגילות  דאין 
החלב  להעמיד  בקדירה 
מקיבה  מעט  יהא  שלא 
הקרושה, וגם פעמים יותר 
מן הקרוש, דהוי ליה זה וזה 
דהוי  מידי  דמותר,  גורם 
אם  אבל,  כו'.  שאור  גבי 
להחמיץ  לבד  באיסור  אין 
ההיתר,  שיסייענו  לא  אם 
לכולי עלמא מותר" עכ"ל. 
ומזה למד רמ"א כאן, דאם 
יש סיוע מן ההיתר מותר, 
שהיה  שאפשר  פי  על  אף 
כדי  לחוד  באיסור  גם 
וזה  זה  ליה  דהוי  להעמיד, 

)דף  הצלמים  כל  בפרק  אביי  דמוכח מדברי  לי,  ותימה  גורם. 
מ"ט(, דדלא מקרי זה וזה גורם אלא אם אין באחד מהן לבד כדי 
לחמץ, ובזה פליגי ר' אליעזר ורבנן וקיימא לן דמותר, אבל אם 
יש באיסור לבד לחמץ, לא מהני מה שמסייע לו ההיתר, ואין 
זה בכלל זה וזה גורם. וכך כתבו התוספות להדיא בפרק בתרא 
כן, לא  ואם  )דף ס"ח ע"ב( ד"ה לר' שמעון.  כוכבים  דעבודת 
יועיל כאן חלב הקרוש, אם לא שהוא באופן שברור לנו שלא 
היה בצלול לבד להעמיד, וכאן משמע שלא הקפידו רק שיש 
סיוע מן הקרוש, ולא הקפידו אם יש בצלול לבד להעמיד או 
לא. וצריך לומר דמיירי במצמצם בבירור בענין זה, דודאי לא 
היה באיסור לחוד כדי להעמיד, אבל בלאו הכי אין לנו לסמוך 
על היתר זה. ודברי המרדכי צריכים עיון במה שכתב דאם אין 
ר'  פליגי  בזה  והלא  לכולי עלמא,  לחוד לחמץ מותר  באיסור 
אליעזר ורבנן, וזה עיקר זה וזה גורם, וצריך לומר דלא אמר כולי 
עלמא רק על רבנן ור' שמעון לחוד, ולא על ר' אליעזר ורבנן:

 טעם הבשר 
שנבלע בחלב 
הפרש אינו 
אוסר, כיון 
שטעם הנבלע 
בפרש נחשב 
כפרש

הרמ"א למד 
מהמרדכי, שאם 
יש סיוע ממעמיד 
היתר - מותר אף 
על פי שיש כח 
באיסור לבדו 
להעמיד

מהגמרא מוכח 
שאם יש כח 
באיסור לבדו 
להעמיד - אין 
להתיר

אותו, ונעשה כעץ, וממלאים אותו חלב, מותר; 
בו  ואין  בעלמא,  כעץ  הוי  שנתייבש  דמאחר 

לחלוחית בשר.

יא. גבינות שהועמדו בקיבת כשרה מותרות בדיעבד אם יש ששים | 
גבינות שהעומדו בקיבת נבילה אסורות מדין "דבר המעמיד" | דין "זה 

וזה גורם".

25אם )יב( העמיד גבינה בעור קיבת כשרה, לד( יש 

מותרת26.  לאו,  ואם  אסורה.  בשר,  טעם  בה 
וטריפה  נבלה  קיבת  בעור  המעמיד  לה( אבל 

ובהמה טמאה, אוסר בבכל שהוא.
ומעמיד,  גבעצמו,  האסור  דדבר  יז משום  הגה: 
יח ודווקא שלא היה שם  אפילו באלף לא בטיל 
מעמיד אחר, רק האסור, לו( אבל אם היה שם גם 
כן מעמיד היתר, )יג( הוי זה וזה גורם27 ומותר אם 

איכא ששים נגד האסור.

25. משנה חולין דף קט"ז: 26. הרשב"א והר"ן שם בפרק ב' דעבודה זרה. וכתבו שם 
משום דמאחר שהוא בעצמו אסור, כיון דאוקומי מוקים לא בטיל. אבל עור קיבת 
כשירה, מאחר שהוא מותר בפני עצמו, ולית ביה איסורא אלא משום חיבורו עם 
החלב, כל אימת דלא יהיב טעמא לאו בשר בחלב הוא, אלא כל אחד בפני עצמו 
27. והוא שלא היה בכח האיסור לבדו להעמיד, הרב ט"ז, וכן מצאתי בדברי  קאי: 
ב'  פרק  ט'  דמשנה  קמא  וכתנא  אסורות,  מאכלות  מהלכות  ט"ז  בפרק  הרמב"ם 

דערלה. 
יז. כן כתב ב"י לדעת הרשב"א והר"ן: יח. דעת עצמו ממשעמות המרדכי:

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 
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25 Siman 87

Se’if Yud Alef Cheese that was produced in the stomach of a kosher 
animal is permitted b’dieved, if there is sixty times its 
amount \ Cheese that was produced in the stomach of 
a neveila is forbidden \ The halacha of “both causing.” 

If he curdled milk to produce cheese in the stomach of a 
kosher animal — if there is a taste of meat in the cheese, 
it is forbidden. And if not, it is permitted  לד  . However, 
one who curdles milk in the skin of a neveila or tereifa, or 
a non-kosher animal, the skin forbids the cheese, even if the 
skin were only a miniscule amount, because even that could not 
become nullified  לה  .

[ R ama’s Hagaha :] The above is because something which 
is itself forbidden, and coagulates other products, does not 
become nullified in the material it curdled, even in a thousand 
times its amount. And this is specifically if there was no other 
coagulating agent being used in the process there, and there was only the 
forbidden one. However, if there was also another, permitted, 
coagulant there, the case is classified as a case of “This and this 
— both cause the coagulation,” and it is permitted if there is sixty 
amounts of kosher milk, against all of the forbidden material  לו   .  יג 

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

שמשמעות כל הפוסקים דבעינן נקרש בחיי הבהמה, אינו מוכרח 
כלל:  לג( עור הקיבה לפעמים כו'. והוא הדין שאר בני מעיים 
כשמייבשים אותן עד שנעשו כעץ, ומכל מקום נראה דלכתחלה 
אין לעשות כן:  לד( יש בה טעם בשר. כלומר, כשאין בגבינה 
והמחבר  העור.  נגד  ששים 
דסבירא  לטעמיה  אזיל 
צ"ח  סימן  ריש  לקמן  ליה 
העובד  אטעימת  דסמכינן 
סתם  כתב  לכך  כוכבים, 
בו טעם בשר. אבל  יש  אם 
סמכינן  דלא  לן  קיימא  אנן 
עובד  אטעימת  האידנא 
הרב  שכתב  וכמו  כוכבים, 
לעולם  והלכך  שם,  בהג"ה 
והיינו  בששים.  משערינן 
לישנא  בהג"ה  הרב  דכתב 
להבין:   וקל  ששים,  דאיכא 
בעור  המעמיד  לה( אבל 
בזה  החילוק  נבילה.  קיבת 
דעור  הפוסקים,  כתבו 
קיבת כשירה, מאחר שהוא 
מותר בפני עצמו, ולית ביה 
חבורו  משום  אלא  איסור 
עם הגבינה, כל אימת דלא 
יהיב טעמא לאו בשר בחלב 
הוא, אלא האי באפיה קאי 
והאי באפיה קאי. אבל עור 
שאסור  בו  וכיוצא  נבילה 
כיון שהוא מעמיד  מעצמו, 
האיסור  כאילו  רואין  אנו 
בעין. ומהרש"ל פסק בפרק 
כל הבשר, סי' ק"ו, דאפילו 
המעמיד בעור קיבת נבילה 
דבריו  ואין  בששים,  בטל 
אם  לו( אבל  מוכרחים: 
דנראה, דדוקא כשאין האיסור יכול  היה שם גם כן מעמיד כו'. 
להעמיד לבדו בלא ההיתר, הא לאו הכי אסור. והכי מוכח להדיא 
גבי שאור  דהוי  מידי  זה  לדין  ראיה  במרדכי שם, שכתב שם 
ושל חולין,  כוכבים: "שאור של תרומה  פרק בתרא דעבודת 
אסור,  העיסה  וחמצו  להחמיץ,  כדי  ובזה  להחמיץ  כדי  ובזה 
ורבי שמעון מתיר", אבל אם אין באיסור לבדו כדי להחמיץ 
וכן  עכ"ל.  מותר,  עלמא  לכולי  ההיתר,  שיסייענו  לא  אם 
כתבו תוספות בעבודת כוכבים דף ס"ח ע"ב דיבור המתחיל 
לר"ש כו' ע"ש. מיהו יש לחלק, דכדי להחמיץ שאני, דהוי 
)דף צ"ט  גיד הנשה  וכדאיתא בש"ס פרק  נותן טעם ממש, 
ע"ב( ע"ש, אבל פשט דברי המרדכי לא משמעין לחלק בכך, 
באיסור  אין  אם  "אבל  לסיים:  צריך  היה  לא  כן,  דאם  ועוד 
עלמא  לכולי  ההיתר  שיסייענו  לא  אם  להחמיץ  כדי  לבדו 
מותר", דהא הכא בלאו הכי מותר, וצריך עיון לדינא. ועיין 
שם: שכתבתי  ובמה  י"א  וסעיף  ד'  סעיף  קמ"ב  סי'  לקמן 

לכתחילה אין 
להעמיד גבינות 

בעור קיבה 
שהתייבש כעץ

לדעת המחבר 
סומכים על 

טעימת הגוי, 
ומותר אפילו אין 

בו ששים, אך 
לדעת הרמ"א 

אין סומכין על 
גוי, וצריך תמיד 

ששים

החילוק בין 
מעמיד בקיבת 
כשירה שבטל 

בששים, למעמיד 
בקיבת נבילה 

שאינו בטל 
בששים

ההיתר ב"זה 
וזה גורם" הוא 
רק אם אין כח 
באיסור לבדו 
להעמיד אלא 

רק בצירוף כח 
ההיתר. אך אם 
יש כח באיסור 

להעמיד לבדו – 
אסור. וצריך עיון 

לדינא

)יא( ואם היה הקיבה קרושה אינה אוסרת. דפירשא בעלמא 
שנבלע  בשר  טעם  משום  יאסור  מקום  מכל  לומר  ואין  היא, 
באותו פירשא, כתב בית יוסף דהוי כנותן טעם בר נותן טעם, 
כמו בדגים שעלו בקערה. ובדרכי משה חלק על זה, דלא הוי 

טעם,  נותן  בר  טעם  כנותן 
טעם  החלב  שקבלה  כיון 
מהקיבה הוי כטעם ראשון. 
אלא הטעם, דגם טעם בשר 
כפירשא  הוי  בה  הנבלע 
)יב( העמיד  בעלמא: 
פירוש,  כו'.  בעור  גבינה 
שנתן חתיכת העור בחלב: 
זה  גורם.  וזה  זה  )יג( הוי 
המרדכי  שכתב  ממה  למד 
וז"ל:  הבשר  כל  פרק  סוף 
מטעם  התיר  ברוך  "ורבינו 
אחר, דמסתמא לא העמיד 
כל החלב שבקדירה מקיבה 
דהיינו  אסורה,  שכולה 
הקרוש,  מן  אלא  הצלול, 
קיבה  שיתנו  רגילות  דאין 
החלב  להעמיד  בקדירה 
מקיבה  מעט  יהא  שלא 
הקרושה, וגם פעמים יותר 
מן הקרוש, דהוי ליה זה וזה 
דהוי  מידי  דמותר,  גורם 
אם  אבל,  כו'.  שאור  גבי 
להחמיץ  לבד  באיסור  אין 
ההיתר,  שיסייענו  לא  אם 
לכולי עלמא מותר" עכ"ל. 
ומזה למד רמ"א כאן, דאם 
יש סיוע מן ההיתר מותר, 
שהיה  שאפשר  פי  על  אף 
כדי  לחוד  באיסור  גם 
וזה  זה  ליה  דהוי  להעמיד, 

)דף  הצלמים  כל  בפרק  אביי  דמוכח מדברי  לי,  ותימה  גורם. 
מ"ט(, דדלא מקרי זה וזה גורם אלא אם אין באחד מהן לבד כדי 
לחמץ, ובזה פליגי ר' אליעזר ורבנן וקיימא לן דמותר, אבל אם 
יש באיסור לבד לחמץ, לא מהני מה שמסייע לו ההיתר, ואין 
זה בכלל זה וזה גורם. וכך כתבו התוספות להדיא בפרק בתרא 
כן, לא  ואם  )דף ס"ח ע"ב( ד"ה לר' שמעון.  כוכבים  דעבודת 
יועיל כאן חלב הקרוש, אם לא שהוא באופן שברור לנו שלא 
היה בצלול לבד להעמיד, וכאן משמע שלא הקפידו רק שיש 
סיוע מן הקרוש, ולא הקפידו אם יש בצלול לבד להעמיד או 
לא. וצריך לומר דמיירי במצמצם בבירור בענין זה, דודאי לא 
היה באיסור לחוד כדי להעמיד, אבל בלאו הכי אין לנו לסמוך 
על היתר זה. ודברי המרדכי צריכים עיון במה שכתב דאם אין 
ר'  פליגי  בזה  והלא  לכולי עלמא,  לחוד לחמץ מותר  באיסור 
אליעזר ורבנן, וזה עיקר זה וזה גורם, וצריך לומר דלא אמר כולי 
עלמא רק על רבנן ור' שמעון לחוד, ולא על ר' אליעזר ורבנן:

 טעם הבשר 
שנבלע בחלב 
הפרש אינו 
אוסר, כיון 
שטעם הנבלע 
בפרש נחשב 
כפרש

הרמ"א למד 
מהמרדכי, שאם 
יש סיוע ממעמיד 
היתר - מותר אף 
על פי שיש כח 
באיסור לבדו 
להעמיד

מהגמרא מוכח 
שאם יש כח 
באיסור לבדו 
להעמיד - אין 
להתיר

אותו, ונעשה כעץ, וממלאים אותו חלב, מותר; 
בו  ואין  בעלמא,  כעץ  הוי  שנתייבש  דמאחר 

לחלוחית בשר.

יא. גבינות שהועמדו בקיבת כשרה מותרות בדיעבד אם יש ששים | 
גבינות שהעומדו בקיבת נבילה אסורות מדין "דבר המעמיד" | דין "זה 

וזה גורם".

25אם )יב( העמיד גבינה בעור קיבת כשרה, לד( יש 

מותרת26.  לאו,  ואם  אסורה.  בשר,  טעם  בה 
וטריפה  נבלה  קיבת  בעור  המעמיד  לה( אבל 

ובהמה טמאה, אוסר בבכל שהוא.
ומעמיד,  גבעצמו,  האסור  דדבר  יז משום  הגה: 
יח ודווקא שלא היה שם  אפילו באלף לא בטיל 
מעמיד אחר, רק האסור, לו( אבל אם היה שם גם 
כן מעמיד היתר, )יג( הוי זה וזה גורם27 ומותר אם 

איכא ששים נגד האסור.

25. משנה חולין דף קט"ז: 26. הרשב"א והר"ן שם בפרק ב' דעבודה זרה. וכתבו שם 
משום דמאחר שהוא בעצמו אסור, כיון דאוקומי מוקים לא בטיל. אבל עור קיבת 
כשירה, מאחר שהוא מותר בפני עצמו, ולית ביה איסורא אלא משום חיבורו עם 
החלב, כל אימת דלא יהיב טעמא לאו בשר בחלב הוא, אלא כל אחד בפני עצמו 
27. והוא שלא היה בכח האיסור לבדו להעמיד, הרב ט"ז, וכן מצאתי בדברי  קאי: 
ב'  פרק  ט'  דמשנה  קמא  וכתנא  אסורות,  מאכלות  מהלכות  ט"ז  בפרק  הרמב"ם 

דערלה. 
יז. כן כתב ב"י לדעת הרשב"א והר"ן: יח. דעת עצמו ממשעמות המרדכי:

 באר הגולה • ציונים להרמ"א 

 Shach: According to  לד 
the Mechaber, a non-
Jew may be relied upon 
to discern if there is a 
meat taste in the milk. 
However, according to 
the Rama, we do not rely 
on a non-Jew for this 
matter, and it is always 
nullified in sixty times 
its amount.

 Shach: Explains  לה 
the reason for the 
difference between milk 
coagulated in kosher 
and non-kosher animal 
stomachs.

 Shach: This only  לו 
applies if the milk could 
not be coagulated by the 
non-kosher agent, on 
its own.

 Taz: The Rama  יג 
holds that if there is a 
permitted coagulating 
agent, the resulting 
cheese if permitted, 
even if the forbidden 
agent could have curled 
the cheese on its own.

However, according 
to the Taz, if the 
forbidden coagulant can 
theoretically produce 
the cheese on its own, 
the cheese in not 
permitted.




