בס"ד
בעז"ה פאנגען מיר אן צו לערנען א נייע שיעור דא אין כולל דאייוועלט .א גרויסע יישר
כח פאר די חשובע משתתפי החבורה ,און לאמיר האפען און בעטן דעם אייבערשטען
אויף סייעתא דשמיא אז מיר זאלען זוכה זיין צו ענדיגען לערנען און חזר'ן די הוראה און
זיך טאקע פארהערן– .כל הזכויות שמורות-
***

יורה דעה הלכות בשר בחלב  -סימן פ"ט
סעיף א'.
און די תורה שטייט דריי מאל די איסור פון בשר בחלב ,א תבשל גדי בחלב אמו ,דו
זאלסט נישט קאכן פלייש פון א ציגעלע אין זיין מאמעס מילך.
ווייל עס שטייט דריי מאל לערנט מען ארויס אז עס איז דא דריי איסורים אין בשר
בחלב :קאכען ,עסן און הנאה האבן אפילו אויב מ'עסט עס נישט.
אויב אזוי פארוואס שטייט דריי מאל אז מטאר נישט קאכן ,פארוואס שטייט נישט
ארויס געשריבן אז מען טאר נישט עסן?
נאר די תורה וויל זאגען אז די איסור פון בשר בחלב איז נאר ביי פלייש וואס איז געקאכט
געווארען און דורך דעם איז די טעם פון די מילעך אריין אין די פלייש ,אבער אויב איז
עס נישט געקאכט געווארען אפילו די טעם איז אריין אין די פלייש דורך אנדערע וועגן
ווי ווייקען און זאלצען וכדומה ,איז עס נישט אסור מן התורה) .חולין קט"ו ע"ב ,וכן
בש"ך סק"א(
אבער מדרבנן גייט אן די איסור בשר בחלב אויף יעדן פאל וואס די טעם פון די מילך
גייט אריין אין די פלייש ,ווי דורך זאלצען און בראטען אדער ווייקען וכדומה) .הרשב"א
בת"ה הקצר ב"ג ש"ד פ"ד.(:
דאס וואס מיר האבן יעצט געלערנט אז מדרבנן איז אסור אין יעדן פאל אפילו שלא
בדרך בישול ,איז נאר אויף עסן ,אבער אויב ס'איז אויך אסור בהנאה ,ווי למשל געבן
פאר א בהמה צו טרונקען וכדומה ,איז א מחלוקת ראשונים ווי דער דרכ"מ דא אויפן
פלאץ ברענגט ברענגט אראפ.
אבער להלכה נעמט דער רמ"א אן אז יעדע בשר בחלב וואס איז נאר אסור מדרבנן איז
מותר בהנאה ,און אזוי נעמען אויך אן דער ש"ך און ט"ז אויפן פלאץ .און אזוי ווערט

געפסקט אין ס"ג דורכן טור ומחבר ,ביי בשר עוף וואס איז אויך נאר אסור מדרבנן ,ווי
מיר וועלן לערנען שפעטער.
און דער ש"ך און ט"ז דינגען זיך מיטן מהרש"ל )יש"ש פרק כל הבשר ס"ק( און מיטען
ב"ח ביי אונז וואס נעמען יא אן אז אפילו א בב"ח וואס איז אסור נאר מדרבנן איז אויך
אסור בהנאה.
]און ווי דער ש"ך ברענגט אסאך פוסקים וואס נעמען אן לקולא .און דער ש"ך בתוך
דבריו פארענטפערט וואס דער ב"ח האט געברענגט א ראי' לשיטתו פון די משנה
אנפאנג כל הבשר )חולין ק"ג ע"ב( 'כל הבשר אסור לבשל בחלב' איז משמע אז אלע
בשר איז אסור אויך בבישול און אויב אזוי אויך בהנאה וואס בישול און הנאה האבן דעם
זעלבן דין ,אויף דעם ענטפערט דער ש"ך אז אין זיין ספר הארוך מש"ך )געדרוקט נאך
דעם טור אין מהדורת מכון ירושלים( האט ער עס שוין פארענטפערט אז ווייל די תורה
כאפט אן דעם שון בישול נוצט דער תנא אויך די לשון בישול ,און ער מיינט צוזאגען אז
עס גייט אן די דין בשר בחלב ביי אלע פלייש ,אבער גראדע די איסור בישול גייט נישט
אן ביי אלע פלייש נאר ביי בהמה פלייש[.
)דער דרכ"מ ברענגט נאך א שמועס צו מ'דארף חושש זיין אז קען שפריצען פון איין
טאפ צום צווייטען מיר וועלן עס לערנען אין ס"ו וואס דארט ווערט עס געברענגט
להלכה אין רמ"א(.
סעיף ב'.
הגם די לשון פון די תורה איז ציגן פלייש אין זיין מאמעס מילעך ,גייט אבער די איסור
בב"ח אן ביי אלע כשר'ע בהמה פלייש ,ווי די גמרא ברענגט אז די לשון גדי איז א שם
הכולל פאר אלע בהמות .און אזוי אויך איז אסור צו קאכן אין אלע בהמה מילך ,די תורה
רעדט פון די געווענדליכע סדר ,אז יעדע ציגעלע האט נאך א מאמע וואס גיבט מילך
)פרישה(.
סעיף ג'.
מן התורה גייט נאר אן די איסור בב"ח ביי כשר'ע פלייש און כשר'ע מילעך ,אבער אויב
איינער האט געקאכט טריפה פלייש אין כשר'ע מילעך אדער טריפה'נע מילעך אין
כשר'ע פלייש איז עס אסור נאר מדרבנן.
די זעלבע זאך בשר חיה ועוף געקאכט אין מילעך איז אסור נאר מדרבנן.
די מקור פון די הלכה איז -ווי דער בית יוסף ברענגט שוין אראפ -א משנה אין מסכת
חולין )קי"ג ע"א( .דער ת"ק זאגט :נאר כשר'ע פלייש און כשר'ע מילעך איז אסור
מה"ת .און די שיטה לערנט )לויט ווי תוספות אויפן פלאץ שרייבט( אז בשר כשר פון
בהמה חיה ועוף זענען אסור מה"ת .נאך צוויי שיטת איז דא דארט אין די משנה ר"ע און

ר' יוסי הגלילי ,און ווי די גמרא איז מסביר :לויט ר"ע איז חיה ועוף נישט אסור מן התורה
נאר מדרבנן .און לויט ריה"ג איז דא צוויי מהלכים אין די גמרא .א .אז בהמה וחיה איז
אסור מה"ת און עוף איז אסור מדרבנן .ב .חיה עוף זענען נישט אסור מה"ת ,אבער נאר
חיה איז אסור מדרבנן ,אבער עוף איז אפילו מדרבנן אויך נישט אסור.
להלכה פסק'נען מיר ווי ר' עקיבא אז מה"ת איז נאר אסור בהמה אבער חיה ועוף איז
נאר אסור מדרבנן) .די לשון אין בית יוסף איז לכ"ע ,אבער אין די הגהות פון די נייע טור
ברענגען זיי אז מען דארף גורס זיין לר"ע(.
..
אזוי ווי נישט כשר'ע פלייש אדער מילעך און ווי אויך בשר עוף וחיה בחלב זענען נאר
אסור מדרבנן ,פסק'נען דער טור און מחבר אז עס איז נאר אסור באכילה אבער צו קאכן
אדער הנאה צו האבן איז עס נישט אסור אפילו מדרבנן ,ווי מיר האבן שוין געלערנט די
זעלבע פסק אין רמ"א אין ס"א.
]אויב ס'איז אסור צו אכן וועגן מראית עין וועלן מיר לערנען אין ס"ד[.
דער ש"ך אין סק"ד ברענגט דא אראפ פון מהרש"ל און ב"ח ,וואס חוץ מזה וואס זיי
נעמען אן אז בשר בחלב וואס איז אסור נאר מדרבנן איז אויך אסור בבישול והנאה ווי
געלערנט אין ס"א .האלטען זיי דא אז בשר חיה ועוף איז אסור לכו"ע בבישול והנאה
ווייל זיי זענען חושש צו שיטת ת"ק אז אויך בשר חיה ועוף איז אסור מה"ת .ווי זיי
ברענגען אז אזוי איז די שיטת מהרא"י )תרומת הדשן( אין זיינע הגהות אויפן שערי
דורא ,וואס שרייבט אז מען זאל חושש זיין צו שיטת התוספות אין חולין )ק"ד ע"ב(
וואס פסקנ'ט אז בשר חיה ועוף איז אויך אסור מה"ת.
דהיינו תוס' באציעט זיך דארט אויף די גמרא :אגרא האט פארגעלערנט א ברייתא אז
בשר עוף אין קעז קען מען עסן ווי הפקר און ער האט מסביר געווען דאס מיינט אן קיין
וואשען די הענט און מויל אינצווישן .שרייבט תוספות אז די וועלט איז יא מקפיד נישט
צו עסן קיין קעז נאך בשר עוף אן קיין נטילת ידים והדחת הפה .פארענטפערט תוספות
די מנהג העולם אז אגרא לערנט בשר עוף איז נאר אסור מדרבנן וועגן דעם איז ער
מקיל ,אבער די וועלט האט אנגענומען אז בשר עוף איז אויך אסור מן התורה .זעהט
מען דאך אז תוס' פסק'ט אז בשר עוף איז אסור מה"ת וועגן דעם נעמען מהרש"ל און
ב"ח אויך אן שיטת תוס אז בשר עוף וחיה איז אסור מה"ת.
אויף דעם ברענגט דער ש"ך נאך פון זיין ספר ארוך מש"ך וואס ער דינגט זיך דארט
מיטן מהרש"ל און ב"ח ,און ער האלט אז דער הגהות שע"ד האלט אויך נישט להלכה
אז חיה ועוף זענען אסור מה"ת נאר ער שרייבט דארט אז מען זאל חושש זיין צו שיטת
התוס' אז מען זאל זיך וואשן די הענט אינצווישן עוף און גבינה ,אבער לגבי די עצם
הלכה פסק'נט דער הגהות שע"ד אז בשר עוף איז נאר אסור מדרבנן .און דער ש"ך
ברענגט א ראי' אז דער הגהות שע"ד שרייבט בפירש ביי די סוגיא פון ביצים גמורות

)זעה שפעטער ס"ה( אז היות בשר עוף בחלב איז נאר אסור מדרבנן האט מען נישט
מחמיר געווען אויף ביצים גמורות ,זעהט מען דאך אז די הגהות שע"ד האט נישט
אנגענומען אז בשר עוף אז אסור מה"ת ,מוז דאך זיין אז ער איז נאר חושש צו שיטת
התוס' אז מען זאל זיך וואשן די הענט אינצווישן אבער די איסור איז נאר מדרבנן.
איי תוס' שרייבט דאך אז די סיבה פארוואס מען איז מחמיר איז וועגן מען נעמט אן אז
בשר עוף בחלב איז מן התורה? קען מען דאך זאגען אנדערש ווי תוס' מיט דעם אז די
וועלט האט געהאלטען אז אפילו עס איז אסור נאר מדרבנן עכ"ז דארף מען מחמיר זיין
צו וואשען די הענט אינצווישן .בפרט אז פון תוס' איז דאך משמע אז זיי קומען נאר
פארענטפערן די וועלט ,אבער זיי לעצמם האלטען נישט דוקא אז ס'איז אסור מן
התורה .ממילא קען מען דאך זיכער פארענטפערן די וועלט אנדערש אז די וועלט האט
געהאלטען אז אגרא רעדט פון עסן פלייש נאך קעז ,דעמאלס קען מען מקיל זיין ,אבער
אויב עסט מען קעז נאך פלייש דארף מען יא זיך וואשן די הענט ,ווי דער רמב"ם לערנט
טאקע אזוי באמת .ווי אויך קען מען טרעפן נאך חילוקים.
און דער ש"ך ענדיגט מיט א שטארקע לשון הרמב"ם ווי מען זעהט אז דער רמב"ם
האלט אז בשר עוף איז אסור נאר מדרבנן .דער רמב"ם שרייבט אין ספ"ב מהלכות
ממרים אז ווער עס זאגט אז בשר עוף בחלב איז אסור מה"ת איז עובר אויף בל תוסיף!
נאר מען דארף מודיע זיין אז עס איז אסור נאר מדרבנן ,כדי מענטשן זאלען נישט קומען
מקיל זיין אויך ביי בשר בהמה בחלב וואס איז אסור מדאורייתא.
..
נאכדעם איז דא דא א ברייטע שמועס וואס איז נישט אזוי ווייט נוגע להלכה )נאר ביי
ווייטע פעלער( נאר מער אויפן לשון הטור .אנגעפאנגען אין בית יוסף נאכדעם צום ב"ח
און ווייטער צום ט"ז )סק"ב( און ש"ך )סק"ג(.
דער טור שרייבט צוזאמען די צוויי אויבן דערמאנטע הלכות ,אז בהמה אדער חלב
טמאה ,און בשר חיה ועוף זענען נאר אסור מדרבנן .שטעלט זיך דער בית יוסף אז
לכאורה נאכדעם וואס נישט כשר'ע פלייש אדער מילעך איז ממילא נישט מותר צו עסן
אויב אזוי איז דאך נישט דא קיין שום סיבה אז די רבנן זאלען עס אסר'ן ,און אויב אזוי
וואלט דער טור געדארפט שרייבן " נישט כשר'ע פלייש אדער מילעך איז מותר בבישול
ובהנאה ,און בשר חיה ועוף איז אויך מותר בבישול ובהנאה און אפילו באכילה איז עס
נאר אסור מדרבנן" .און אזוי האט דער בית יוסף טאקע געשריבן אין שו"ע אנדערש ווי
דער טור.
דער ב"ח פארענטפערט דעם טור ,אז נישט כשר'ע בב"ח איז יא אסור מדרבנן ,און אזוי
איז די משמעות אין די משנה אין חולין אז די מחלוקת פון ר"ע און ריה"ג מיטען ת"ק
איז נאר וועלכע בב"ח איז אסור מה"ת אבער מדרבנן איז לכו"ע אלעס אסור אויך דאס
וואס דער ת"ק האט געזאגט נישט כשר'ע פלייש אדער מילעך.

איי וואס פארדינט מען פון די איסור מדרבנן ,עס איז דאך ממילא אסור צו עסן ווייל עס
איז נישט כשר? זאגט דער ב"ח אז ס'איז דא צוויי נפק"מ להלכה וואס וועט זיין
הארבער אויב עס איז אויך אסור מטעם בב"ח מדרבנן.
א .די הלכה אין סימן צ"ב איז אז ביי בשר בחלב זאגען מיר חתיכה נעשה נבילה ,דאס
מיינט אז אויב א טראפען מילעך האט געאסרט א שטיקל פלייש ,ווערט די גאנצע
פלייש א עצם איסור און אויב די פלייש פאלט יעצט אריין אין א טאפ וואסער דארף זיין
זעכציג מאל מער וואסער ווי פלייש ,כדי די טעם וואס קומט ארויס פון די פלייש זאל
ווערן בטל בששים ,אפילו לכאורה אקעגן די טעם פון די מילעך פעלט נישט אויס אזוי
פיל וואסער ,אבער וויבאלד די איסור בשר בחלב איז דאך אויף ביידע זאכן סיי אויף די
פלייש און סיי אויף די מילעך ,און פאר זיך אליינס זענען ביידע מותר און נאר צוזאמען
ווערט אן איסור ,ממילא ווערן ביידע א עצם איסור ווי נבילה ,און די טעם פון ביידע
דארפן בטל ווערן.
איז דא א מחלוקת ראשונים אויב ביי שאר איסורין זאגט מען אויך חנ"נ ,ביי אנדערע
איסורים למשל א שטיקל נבילה האט געשפריצט אויף א ברויט און יעצט פאלט די
ברויט אריין אין א טאפ וואסער ,פעלט זיך אויס זעכציג אקעגן די טראפ נבילה פעטענס
אדער אקעגן די גאנצע ברויט .רבינו אפרים האט געלערנט אז מען זאגט נישט חנ"נ און
מ'דארף נאר זעכציג קעגן די טראפ נבילה פעטנס ,ווייל די טעם וואס איז דא ביי בשר
בחלב אז פאר זיך אליינס זענען ביידע מותר און נאר צוזאמען ווערט אן איסור איז
נישטא ביי פעטענס פון נבילה .און ר"ת לערנט אז אויך ביי שאר איסורין זאגן מיר חנ"נ
מדרבנן און מ'דארף האבן זעכציג אקעגן די גאנצע ברויט.
זאגט דער ב"ח ,לויט רבינו אפרים איז דאך א גרויסע נפק"מ צו בהמה וחלב טמאה איז
אויך אסור מדרבנן אלס בב"ח ,ווייל אויב איז אסור מדרבנן וועלן מיר זאגן חנ"נ ,און
מ'וועט דארפן זעכציג אקעגן די גאנצע פלייש ,און אויב איז נאר אסור אלס טמאה וועלן
מיר נישט דארפן זעכציג אקעגן די גאנצע פלייש אדער אקעגן די גאנצע קעז.
ב .אפילו לויט רבינו תם איז אויך דא א נפק"מ להלכה אויב איז עס אסור מדרבנן .עס
איז דא א דין אין סימן ק"א אז א חתיכה הראויה להתכבד ,א שיין שטיקל וואס מען איז
מכבד אן אורח דערמיט ,האט א דין ווי א דבר חשוב און מדרבנן ווערט עס נישט בטל
אפילו אויב איז דא אקעגן דעם טויזנט אנדערע שטיקלעך .אבער אויב איז די שיינע
שטיקל א היתר וואס איז געווארען אסור ווייל עס האט באקומען א טעם פון א איסור,
וערט עס יא בטל ווייל די איסור איז נישט ראויה להתכבד ,אפילו אויב מיר האלטען חנ"נ
ביי שאר איסורים .אויב אזוי ביי א פאל ווען עס וועט זיין א שיין שטיקל כשר'ע פלייש
אדער קעז וואס וועט ווערן אסור ווייל עס איז געווארען געקאכט מיט טריפה
מילעך/זופ ,דעמאלס אויב איז עס נישט אסור אלס בב"ח וועט עס יא בטל ווערן ווייל
די איסור איז נישט ראויה להתכבד אבער אויב איז עס אסור אלס בב"ח ווערט דאך די
שיין שטיקל פלייש אויך א עצם איסור מדרבנן און עס וועט נישט בטל ווערן אין רוב.

]דער ש"ך אין סק"ג לייגט צו אז לויט אונז וואס מיר פסק'נען ווי ר"ת אז מען זאגט יא
חנ"נ ביי שאר איסורים ,איז דא נאך א נפק"מ להלכה ,לויט ווי דער רמ"א אין סימן צ"ב
סעיף ד' פסק'ט אז ביי לח בלח זאגט מען נישט ביי שאר איסורים חנ"נ ,אויב עס מישט
זיך אויס טמא'נע זופ מיט מילעך ,אויב איז עס אסור נאר מצד טמא וועט מען נישט
דארפן זעכציג אקעגן די מילעך ,אויב איז עס אויך אסור מדרבנן דארף מען יא זעכציג
אקעגן די מילעך[.
וועגן דעם נעמט דער ב"ח יא אן ווי די טור אז אפילו בשר טמא אין חלב טהור איז אסור
מדרבנן אלס בשר בחלב.
דער ט"ז )סק"ב( און דער ש"ך )סק"ג( דינגען זיך שטארק מט דעם ב"ח און נעמען אן
ווי דער מחבר אז טמא אז נישט אסור מדרבנן אלס בב"ח .וועגן אפאר טעמים .א .מיר
טרעפן נישט אין קיין שום פוסק אז עס איז אסור מדרבנן .פארקערט זיי ברענגען א
ראי' פון רש"י וואס זאגט ארויף די משנה )קי"ג (.בהמה טמאה מותר בבישול ,אז
באכילה דערמאנט נישט די משנה ווייל עס איז ממילא אסור אלס טמאה ,איז משמע
אז נאר מצד טומאה איז עס אסור און נישט מטעם בב"ח ,ווייל אויב יא וואלט די משנה
יא געדארפט זאגן אז מדרבנן איז עס אסור מדין בב"ח.
נאך זאגט דער ש"ך אז ס'איז אויך נישט מסתבר אז די רבנן זאלען אסר'ן טמא אלס
בב"ח ,ווייל וואס גייען זיי פארדינען פון דעם ,עס איז דאך ממילא שוין אסור באכילה,
און בישול קומט דאך נישט צו אלס בב"ח) ,הגם דער ב"ח לשיטתיה האלט אז עס ווערט
יא אסור בבישול ובהנאה ,אבער דער טור האלט דאך אז נישט( .און 'דאס' האט דער
בית יוסף געמיינט צו זאגען ,אז די רבנן האבן נישט געהאט קיין סיבה עס צו אסר'ן ,און
נישט ווי דער ב"ח האט פארשטאנען אז דער ב"י מיינט צו זאגן וואס וועט זיין די נפק"מ,
און וועגן דעם האט ער געברענגט אפאר נפק"מ ,נאר דער ב"י האט געמיינט צו זאגן
וואס פאר א תועלת וועט זיין פון דעם .בשלמא בשר עוף בחלב איז דא א תועלת ,אז
מ'זאל נישט קומען מקיל זיין אין בשר בהמה בחלב אזוי ווי מ'איז מקיל אין בשר עוף
בחלב ווי דער רמב"ם שמועסט אויס ,אבער בשר טמא עסט מען דאך ממילא נישט איז
וואס איז די תועלת עס צו אסר'ן?
בפרט זאגט דער ש"ך אז די גאנצע נפק"מ גייט דאך זיין נאר אין חתיכה הראויה
להתכבד וואס די גאנצע זאך אז עס ווערט נישט טל איז נאר א דרבנן] ,ווי אויך חנ"נ ביי
שאר איסורין איז א דרבנן[ איז נישט מסתבר צו זאגן אז מען האט געמאכט א דרבנן
אויף א דרבנן.
נאך א קושיא פרעגט דער ט"ז אבער דער ש"ך אין נקודת הכסף האלט אז עס איז נישט
קיין קושיא.
היות די גאנצע איסור פון חנ"נ איז דאך ווייל קודם זענען ביידע געווען היתר פאר זיך
און נאר נאכדעם זענען ביידע צוזאמען געווארן א איסור זענען ביידע די עצם איסור.

אויב אזוי דא איז דאך די טמא'נע פלייש שוין געווען א איסור טמא ,אויב אזוי ווען יעצט
ווערט עס געקאכט אין מילעך ,קען מען דאך נישט זאגן אז יעצט ווערט א נייע איסור,
עס איז דאך שוין געווען ממילא אסור .און אויב גייט מען זאגן אז די חכמים האבן עס
דא געאסר'ט אפילו עס איז נישט שייך חנ"נ וועגן מ'זאל נישט קומען מקיל זיין אין די
אנדערע איסורי בב"ח וואס דארט איז יא שייך חנ"נ ,אויב אזוי וואלטען די חכמים אויך
געדארפט אסר'ן בישול און הנאה ,אטו די אנדערע איסורי בב"ח.
אויב אזוי פרעגט דער ט"ז איז דאך נישט דא די נפק"מ להלכה אז וועגן די איסור בב"ח
דרבנן זאל עס ווערן חנ"נ .און אויך די אנדערע נפק"מ וועגן חתיכה הראויה להתכבד
פאלט אוועק מיט דעם ,ווייל היות די גאנצע סיבה פארוואס מען איז מחמיר ביי בב"ח
אויף חתיכה הראויה להתכבד איז ווייל מ'זאגט אז די שיינע חתיכה איז געווארען א עצם
איסור ,אבער היות מ'זאגט נישט חנ"נ אפילו אויב איז עס אסור מדרבנן ,איז דאך דא
אזוי ווי סתם א איסור בלוע אין א שיינע שטיקל היתר וואס מען זאגט אז עס ווערט יא
בטל.
אבער דער ש"ך אין נקודות הכסף האלט אז עס איז נישט קיין טענה ,ווייל אה"נ אז
מה"ת איז די שטיקל בש טמא שוין ממילא אסור ,אבער כלפי דעם דין בב"ח דרבנן זאגן
מיר אז ביידע שטיקלעך פלייש זענען דאך נישט אסור אלס בב"ח און נאר ווען עס
שטעלט זיך צוזאם ווערן זיי ביידע א עצם איסור.
אין אנדערע ווערטער דער ט"ז לערנט אז נאר אויב עס איז בפועל מותר צו עסן וועלן
מיר זאגען חנ"נ ,אבער דער ש"ך לערנט אז אויב איז כלפי די איסור בב"ח איינס אליינס
נישט אסור ,און צוזאמען קומט די איסור זאגען מיר יא חנ"נ.
וועגן דעם נעמען די ש"ך און ט"ז יא אן ווי דער מחבר אז ביי בשר וחלב טמא איז נישט
דא קיין איסור בב"ח מדרבנן.
און ט"ז בררענגט אז לויט ווי דער מהרש"ל האט גורס געווען אין טור ,לערנט דער טור
אויך ווי דער מחבר ,ווייל ער לייגט צו איין ווארט אין די טור ,די ווארט לא .דהיינו דער
טור שרייבט אז נאר ביי כשר פלייש און מילעך גייט אן די איסור בשר בחלב אבער ביי
טמא ]נישט[ .און בשר חיה ועוף וכו'.
...
נאך א הלכה זאגען דער טור )שפעטער נאך ס"ה( און דער מחבר אז פיש און
היישעריקען )פאר די וואס ווייסן די מסורה וועלכע איז כשר( ,איז נישט אסור אפילו
מדרבנן צו קאכען און עסן מיט מילעך.
דער ב"י אויפן פלאץ שרייבט אבער אז הגם להלכה איז נישט קיין שום פראבלעם אבער
מחמת סכנה זאל מען נישט עסן קיין פיש מיט מילעך ,ווי עס ווערט שוין געפסק'נט אין
או"ח סימן קע"ג .דער ט"ז )סק"ג( און ש"ך )סק"ה( ,ברענגען אז דער לבוש אין עטרת
זהב דא אויפן פלאץ פסק'נט טאקע ווי דער בית יוסף אז מען טאר נישט עסן פיש וואס

איז געקאכט מיט מילעך מחמת סכנה .און זיי פרעגן אז לכאורה אין או"ח דארט שטייט
נאר אז פיש איז אסור מיט 'פלייש' ווען א סכנה אבער מיט מילעך איז דאך נישט קיין
סכנה? און ווי דער ש"ך איז מציין נאך וואס האלטען אז עס איז נישט קיין סכנה ,און
אויך האט ער א ראי' פון די גמ' אין מס' פסחים ,און חוץ מזה איז דאך מעשים בכל יום
אז מ'איז נישט חושש און עס איז נישט קיין סכנה ,וועגן דעם נעמען זיי אן להלכה אז
פיש מיט פלייש איז טאקע אסור מחמת סכנה אבער פיש מיט מילעך איז נישט קיין
סכנה צו עסן.
דער פתחי תשובה אויפן פלאץ ברענגט נאך פון חינוך בית יהודה און פון פרמ"ג בשם
כנה"ג אז די דאקטורים זאגען אז עס איז יא א סכנה צו עסן פיש מיט מילעך ,און ער
ברענגט דארט אז פיש מיט פוטער איז לכו"ע נישט קיין סכנה ,אבער קעז ברענגט ער
פון רבינו חננאל אז עס איז יא אזוי ווי מילך .אבער דער חת"ס נעמט יא אן ווי די ט"ז
און ש"ך אז היות די וועלט איז נוהג לקולא און עס געשעהט גארנישט קען מען מקיל
זיין און אזוי אויך דער ערוה"ש און נאך אחרונים.
...
סוגיא דמראית עין :רמ"א ס"ג –מחבר ורמ"א ס"ד.
רמ"א ס"ג
דער רמ"א אין ס"ג שרייבט אז די מנהג איז אז מען איז נישט חושש אויף מראית עין
ביי בשר עוף מיט מאנדעל מילעך ,דהיינו אויב איינער עסט בשר עוף וואס איז געווען
געקאכט אין מילעך ,איז מען נישט חושש אז מען וועט מיינען אז דאס איז געהעריגע
מילעך און ער איז עובר אויף איסור בשר בחלב ,ווייל היות בשר עוף איז אסור נאר
מדרבנן איז דאך נאר א חשש אז מען וועט חושד זיין אז ער האט עובר געווען א איסור
דרבנן ,און מען איז נישט חושש אויף מראית עין ביי אן איסור דרבנן .אבער ביי בשר
בהמה זאל מען חושש זיין און לייגען מאנדלען נעבן די מילעך אז עס זאל זיין קענטיג
אז עס איז מאנדל מילעך ,און דער ש"ך אין סק"ו איז מדגיש אז דאס איז נאר אויב עס
איז געקאכט געווארען אין מילך ,ווייל אויב נישט איז עס דאך אויך נישט אסור מה"ת
ווייל נאר דרך בישול איז אסור.
די מקור פון די רמ"א איז אין סימן ס"ו )אות ט( און אין תורת חטאת )כלל ס"ב דין ח(,
וואס דער רמ"א ברענגט דארט צו דעת מהרש"ל )יש"ש פכ"ה סנ"ב( אז פונקט ווי די
הלכה ביי הלכות דם איז ,אז אויב איינער טרונקט בלוט פון א פיש וואס איז נישט אסור,
דארף ער צולייגען דערנעבן פלוס פעדערן וואס ווייזען אז די בלוט איז פון א פיש ,כדי
מען זאל נישט צוקומען אים חושד צו זיין אז ער טרונקט בלוט פון א בהמה וואס איז
אסור .די זעלבע זאך זאגט דער מהרש"ל אז פורים ,וואס די סדר איז געווען צו עסן
פלייש געקאכט אין מאנדל מילך ,דארף מען לייגען מאנדלען אין אדער נעבן דעם ,כדי

דער עולם זאל נישט חושד זיין אז ער עסט בשר בחלב ,און בפרט ביי בשר עוף וואס
דער עולם קען נאך צוקומען צו מקיל זיין און מיינען אז די הלכה איז ווי ריה"ג אז עס
איז מותר צו עסן בשר עוף בחלב .און דער רמ"א דינגט זיך דארט מיט די מהרש"ל ווייל
נאר ביי די איסור דם וואס מען וועט אים חושש זיין אז ער איז עובר א איסור
מדאורייתא און נאך א איסור כרת ,דארף מען חושש זיין אויף מראית עין ,אבער ביי אן
איסור דרבנן קען מען מקיל זיין ,און מען דארף נישט לייגען קיין מאנדלען אלס א היכר.
דער ט"ז )סק"ד( האלט מעיקר הדין ווי דער רמ"א און ווי דער מנהג איז טאקע געווען
ווי דער רמ"א ,אבער ער לייגט צו אז לכתחילה זאל מען יא מחמיר זיין צו לייגען
מאנדלען אפילו ביי בשר עוף אין מאנדל מילך ,ווייל אפילו מען דארף נישט חושש זיין
אויף מראית עין ,אבער אויב מ'קען מתקן זיין אז עס זאל נישט קומען צו קיין חשד איז
מען מתקן ,אויב אבער האט ער נישט קיין שקדים קען מען זיכער מקיל זיין און עס עסן
אן קיין שקדים.
און ער ברענגט א ראי' צו זיין פסק ,אזוי ווי מיר פסק'נען אין ס"ד ביי חלב אשה וואס
איז אויך מותר )צו עסן אין א כלי( ,איז די הלכה אז עס איז אסור לכתחילה ,און בדיעבד
איז עס מותר) ,ווי מיר וועלן לערנען שפעטער( די זעלבע זאך ביי בשר עוף בחלב
שקדים אויב האט מען נישט קיין שקדים קען מען מקיל זיין .אויך איז ער עס מדייק
פון דעם לשון הרמ"א וואס שרייבט די לשון יש להניח שקדים ,וואס מיינט נאר
לכתחילה אבער בדיעבד איז גוט אן שקדים אויך.
]דער פרמ"ג און רע"א פרעגן אויף די ראיה אז אין ס"ד אין מחבר שטייט נישט קיין
חילוק וועלכע פלייש ,נאר סתם א יעדע פלייש איז אסור צו )קאכן און( עסן מיט חלב
אשה אפילו בדיעבד ,און אויב גייט מען זאגען אז דער רמ"א דארט איז מקיל ביי בשר
עוף )זעה שפעטער( שטייט דאך נישט דארט אז עס איז אסור לכתחילה?
און רע"א פרעגט נאך א קושיא די לשון הרמ"א יש להניח שטייט ביי בשר בהמה אין
חלב שקדים ,און מען קען דאך נישט זאגען אז ביי בשר בהמה איז מען אויך מתיר
בדיעבד ווען מען האט נישט קיין חלב שקדים,אבער דער פתחי תשבה האט אנגענומען
א לויט דעם ט"ז איז טאקע אפילו ביי בשר בהמה מותר אויב האט ער נישט קיין
שקדים[.
דער ש"ך )סק"ו( דינגט זיך מיטן רמ"א און ער האלט ווי דער מהרש"ל אז אויך ביי בשר
עוף בחלב שקדים דארף מען לייגען שקדים אלס מראית עין ,ווייל אפילו ביי א איסור
דרבנן דארף מען חושש זיין אויף חשדא ,ווי ער ברענגט א ראי' אז ביי איסור דרבנן איז
מען חושש אויף מראית עין :מען טאר נישט ארויס גיין שבת מיט א בהמה וואס האט
א גלעקל אלס חשש אז עס זעהט אויס ווי ער גיט פארקויפן די בהמה און פארקויפן
שבת איז א איסור דרבנן אז ער זאל נישט צוקומען צו שרייבן .אויך איז ער א מציין א
תוס' אין מסכת כתובות )דף ס( אז אפילו ביי א איסור דרבנן איז מען חושש אויף מראית
עין.

]עס איז דא אחרונים וואס פארענטפערן אז דער רמ"א איז אויך מודה אז מראית עין
איז אסור ביי דרבנן ,אבער דער רמ"א האלט אז דאס איז נאר בפרהסיא אבער ווען
איינער קאכט ביי זיך אינדערהיים ,וואס דאס האט א דין ווי בצינעא ,דארף מען נישט
חושש זיין .און אפילו די הלכה איז אז וואס מען טאר נישט טאן בפרהסיא אלס חשד
טאר מען אויך נישט טאן בחדרי חדרים ,אויף דעם איז מען נישט חושש ביי א איסור
דרבנן.
און אזוי פסק'נט דער פרמ"ג און דער פת"ש להלכה ,אז אינדערהיים קען מען מקיל זיין
אבער ביי סעודות גדולות ווי חתונות וכדומה זאל מען מחמיר זיין צו לייגען שקדים און
אפילו ביי צונן בצונן ,וואס איז נאר א איסור דרבנן ,און אפילו מען עסט עס נישט
צוזאמען ,איז דא דא חשדא אויף איסור צו עסן איינס נאכן אנדערן אן ווארטען
אינצווישן.
און עס קען זייער נוגע להלכה אויב מ'סערווירט קאווע מיט קאפי ווייטנע"ר נאכן
טשולענט ,אז מען דארף עס אריין שיקן ביי חתונות אין זייער באטעל ,אז דער עולם
זאל זעהן אז עס איז נישט קיין ריכטיגע מילעך) .דער בדי השולחן האלט אז א סתם א
צעטל איז נישט גענוג ,אבער אין זייער באטל איז יא א גוטע היכר(.
אבער אויב האט מען אפגערוימט די טישן פון די פלייש דארף מען נישט חושש זיין,
)כנה"ג וכן פסק הבדה"ש(.
בדיעבד אויב האט מען געקאכט בשר בהמה אדער בשר עוף ביי א סעודה גדולה און
מען האט נישט קיין מאנדלען ,נעמען מיר אן אז ווי די ש"ך אז אפילו בדיעבד איז עס
אסור ,חוץ דארט ווי מען ווי עס פעלט אויס לרפואה.
אויב איז אויך אסור צו קאכן בשר בהמה אין מאנדלען מילך ,וועלן מיר לערנען אין ס"ד
אז לויט די ש"ך איז מותר ,און פון משמעות הט"ז זעהט אויס אז עס איז אסור.
ס"ד:
דער מחבר פסק'נט אז מען טאר נישט קאכן פלייש אין חלב אשה וועגן מראית העין,
אז מען וועט מיינען אז עס איז געהעריגע מילך און ער איז עובר אויף איסור בב"ח ,און
אויב האט מען יא געקאכט טאר מען עס נישט עסן ,נאר אויב איז עס אריין געפאלען
אין א פליישיגע תבשיל ,ווערט עס בטל אפילו עס האט נישט קיין שיעור צו מבטל זיין
דעם טעם] .און אויב האט ער עס אריין געמישט במזיד איז עס אסור פאר אים און פאר
וועם מען האט עס געמאכט און מותר פאר אנדערע ,רע"א[) .די מקור פון די סעיף איז
א תשובת הרשב"א מובא בב"י(.
זאגט דער רמ"א אז לויט דעם איז כל שכן אז ס'איז אסור צו קאכן לכתחילה בשר טמאה
אין חלב טהורה אדער בשר טהורה אין חלב טמאה וועגן מראית עין] ,די כ"ש איז ווייל

חלב אשה איז נישט קיין סדר צו עסן ,אויב ביי דעם איז אסור צו קאכן כ"ש ביי בשר
טמאה ,יד יהודה[.
 די לשון לכתחילה וואס דער רמ"א זאגט ,מיינט נישט אז בדיעבד מעג מען עס קאכן,ווייל אפילו ביי חלב אשה איז עס דאך אסור בדיעבד ,אויב איז עס נישט בטל ,ווי מיר
האבן געלערנט אין מחבר ,נאר דער רמ"א מיינט צו זאגען אז אויב איז א שעת הדחק
ווי עס פעלט אויס לרפואה אפילו פאר א חולה שאין בו סכנה קען מען מקיל זיין און עס
קאכן ,און די זעלבע דין איז ביי אלע חלב וואס איז נאר אסור מחמת מראית עין ווי חלב
וואס מען האט געמעלקט פון א טויטע קי ,ווי מיר וועלן לערנען שפעטער אין ס"ו .ט"ז
סק"ד.
דער רמ"א פירט אויס אז עס איז נאר אסור צו קאכן און עסן ביי בשר בהמה ,אבער ביי
בשר עוף דארף מען נישט חושש זיין] .און ווי די אחרונים )פרמ"ג( נעמען אן אז דער
רמ"א רעדט אויך פון חלב אשה ,אז ביי עוף איז מען נישט חושש און מען מעג עסן און
קאכן ,ווייל דער רמ"א גייט לשיטתו אין ס"ג אז ביי איסור דרבנן איז מען נישט חושש
אויף מראית עין] .לויט ווי די אחרונים דארט זענען מחמיר ביי סעודות גדולות דארף
מען אויך מחמיר זיין אויף חלב אשה ביי סעודות גדולות[.
דער ט"ז נעמט אן דעם שיטת רמ"א להלכה) ,מפשטות לשונו זעהט אויס אז ער האלט
אז דער רמ"א רעדט סיי פון קאכען און סיי פון עסן ,נישט ווי דער ש"ך( ,און לפ"ז זאגט
דער ט"ז וועט אויך זיין אסור צו קאכן בשר עוף בחלב משום מראית עין ,וואס בשר עוף
בחלב האט מען דאך טאקע גוזר געווען צו עסן אלס בב"ח און אפילו למעשה אויף
בישול האבן מיר נישט גוזר געווען ,אבער זיכער איז דא א ענין צו מחמיר זיין צו די
שיטה אז בשר עוף בחלב איז דאורייתא ,בצירוף מיט די חשש מראית עין ,און נישט ווי
די לבוש האלט אז מען איז נישט חושש אויף מראית עין ביי בשר עוף בחלב ,ווייל
מ'דערקענט א חילוק צווישן בשר עוף און בשר בהמה .אויף דעם זאגט דער ט"ז אז
קודם אסאך דערקענען נישט קיין חילוק ,און אפילו אויב יא איז עס אסאך מאל
צושניטען שטארק און מען דערקענט נישט אז עס איז בשר עוף ,ובפרט אז עס איז נאך
דא אויך די חשש וואס דער מהרש"ל שרייבט אז מענטשן קענען זיך טועה זיין אז די
הלכה איז אז בשר עוף בחלב איז מותר אפילו צו עסן ,ממילא דארף מען יא מחמיר זיין.
)לכאורה דארף מען פארשטיין דעם ט"ז ,דער רמ"א האלט דאך אז ביי אן איסור דרבנן
איז מען נישט חושש אויף מראית עין און וועגן דעם איז ער מתיר בשר עוף בשקדים
וחלב אשה ,אויב אזוי פארוואס האלט דער ט"ז אז מ'איז יא חושש לויט דעם רמ"א ,און
אפילו אויב דער ט"ז האלט אז מען דארף חושש זיין בצירוף מיט די אנדערע טעמים
וואס דער ט"ז האט געשריבן ,אבער אויב אזוי פארוואס ביי בשר עוף בחלב אשה
ושקדים איז מען נישט חושש אויף דעם?
דער בדי השלחן איז מסביר אז דא איז מען חושש ווייל עס איז נאר דא איין חשש אויף
בשר עוף אז מ'גייט זיך טועה זיין אז עס איז בשר בהמה ,אבער ביי בשר עוף בחלב אשה

ושקדים ,איז די חשש אז מען גייט זיך טועה זיין סיי אויף די בשר אז עס איז פון א
בהמה און סיי אויף די חלב אז עס איז פון א בהמה ,און צוויי חששות איז מען שוין נישט
חושש(.
דער ש"ך )סק"ז( האלט אז ביי בישול איז נישט דא קיין חשש מראית עין ,ווייל אפשר
קאכט ער פאר א חולה אדער פאר אנדערע זאכן ,און דאס וואס דער מחבר און רמ"א
שרייבן אסור לבשל מיינט אסור צו קאכן און 'עסן נאכדעם' ,און אזוי ווי די תורה נוצט
די לשון בישול אויפן איסור אכילה און אויך די משנה) ,זעה ש"ך סק"ב .ווי אויך די לשון
המחבר אין ס"ה אסור לבשלם דארף מען טייטשען קאכן און עסן(.
]דער הגהות אמרי ברוך שטעלט זיך אויפן ש"ך אז לכאורה איז דאך א איסור בישול
פונקט אזא איסור ווי עסן ,און אויב מיינט דער ש"ך צו זאגען אז מען קען מיינען אז ער
קאכט פאר א חולה שיש בו סכנה ,אויב אזוי קען דאך רוב חששות פון מראית עין בטל
ווערן?[
און מיט דעם איז דער ש"ך מסביר :א .פארוואס די פוסקים ווי אויך דער מחבר אין ס"ג
שרייבן אז בשר טמאה איז מותר בבישול סתם ,ווייל דארט איז נישט שייך צו עסן נאר
צו קאכן און קאכן איז מותר .און נאר ביי חלב אשה וואס איז שייך אכילה דארט זאגט
די מחבר אז עס איז אסור מחמת מראית העין און ער מיינט צו זאגן באכילה.
ב .שיטת הרמ"א אין ס"ג האלט דער רמ"א אז מען דארף לייגען מאנדלען מיט די מאנדל
מילך אויב מען עסט עס ווען עס איז שוין געווען געקאכט) ,זעה ש"ך אויבן סק"ו אז
עס רעדט זיך נאר אויב עס געווען געקאכט ,ווייל אויב נישט איז עס נאר א מראית עין
פון א איסור דרבנן וואס דער רמ"א איז נישט חושש( זאגט דער ש"ך ,אויב איז דא א
חשש מראית עין אויך ביי בישול ,וויאזוי האט ער עס געמעגט קאכן ,און דאס איז נישט
מסתבר אז עס רעדט זיך ווען ער האט געלייגט מאנדלען נעבן די טאפ ,אלא מאי קאכן
איז נישט אסור מחשש מראית עין.
]דער פרמ"ג פרעגט דא אויפן ש"ך אז לכאורה איז דאך נישט משמע אזוי פון די רמ"א,
ווייל די רמ"א ביי אונז אסר'ט דאך יא בשר טמאה בחלב ,און על כרחך רעדט ער דאך
פון קאכן ,אויב אזוי האט ער יא געהאלטען אז עס איז דא א איסור מראת העין אפילו
ביי בישול ,און לפ"ז דארף מען זאגן אז אין ס"ג ביי שקדים דארף מען טאקע לייגען די
שקדים אויך ביים קאכן .און עס איז משמע אז ער נעמט אן די ט"ז להלכה אז עס יא
אסור צו קאכן אלס איסור מראית עין ,איי לויט דעם פארוואס זאגט נישט די מחבר די
הלכה ביי בשר עוף בחלב אז עס איז אסור משום מראית עין ,ווייל ער לערנט ווי די לבוש
אז עס איז מינכר ,און מען איז נישט חושש משום מראית עין ,אויך פון אנדערע
אחרונים איז משמע אז זיי נעמען אן לחומרא דלא כהש"ך נאר ווי דעם ט"ז ,ווי דער בדי
השלחן איז מציין[.
...

דער ט"ז שטעלט זיך ,אז אין דרכ"מ פרעגט דער רמ"א א קושיא אויפן רשב"א -וואס
איז די מקור פון די מחבר און האלט -אז מען טאר נישט קאכן בשר אין חלב אשה ,אז
לכאורה וואס איז עס אנדערש פון חלב טמאה וואס עס איז מותר צו קאכן ,און מען איז
נישט חושש אלס מראית העין ווי מיר האבן שוין געלערנט אין ס"ג ,און אויך אז דער
רשב"א אליינס אין תורת הבית ברענגט נישט קיין איסור מראית העין נאר איז מתיר צו
קאכן ,און פארוואס דא אין שו"ע נעמט דער רמ"א אן דעם רשב"א און ער זאגט אז לפי
זה איז כ"ש ביי חלב טמאה אסור?
דער ט"ז )סק"ד( שרייבט אז ער וואלט ווען מחלק געווען לויט דעם רשב"א ,אז דוקא
ביי חלב אשה האט מען גוזר געווען מחמת מראית עין ווייל ס'איז דומה לבשר בחלב
ווייל ביידע פאר זיך איז מותר צו עסן) ,נאכדעם וואס איז נפרש געווארען אין א כלי,
זעה סימן פ"א ס"ז( און צוזאמען זעהט עס אויס ווי בב"ח ,אבער טמאה היות פאר זיך
אליינס איז עס אויך אסור צו עסן ,איז עס ווי אן אנדערע זאך און מען האט נישט גוזר
געווען אויף מראית העין ,אפילו מען וועט מיינען ,ווייל אויף די זעלבע מין איז מען גוזר
נישט אויף קיין אנדערע זאכן .ולפ"ז וואלט אויסגעקומען אז בהמה בחלב אשה איז
אסור און בהמה טמאה בחלב איז מותר ,אבער להלכה נעמט דער ט"ז אן ווי די רמ"א אז
ביידע זענען אסור מחמת מראית עין.
דער ש"ך אין סק"ז ענפערט אויף די קושיא פון דרכ"מ און ט"ז ,לשיטתו אז די איסור
איז נאר אויף אכילה און נישט אויף בישול איז דאך זייער גוט ,ווייל ביי טמאה איז אסור
נאר בבישול ווייל מען טאר דאך ממילא עס נישט עסן ,וועגן דעם איז מען נישט חושש
אויף מראית עין ,אבער ביי חלב אשה איז מען יא חושש אויף מראית עין.
נאך צוויי תירוצים זאגט דער ש"ך וואס מען וואלט געקענט ענפערן אפילו אויב מען
לערנט אז עס איז יא דא א חשש מראית עין ביי בישול.
א .אז דאס וואס עס שטייט אין ס"ג אז בשר טמאה בחלב איז מותר מדרבנן דאס איז
נאר כלפי די עצם איסור אבער אה"נ אז עס איז אסור אלס מראית עין ,און עס איז נוגע
להלכה אין א פאל ווען מען איז נישט חושש אויף מראית העין צום ביישפיל ווען מען
דארף עס לרפואה אפילו עס איז נישטא קיין סכנה ,וואס מען איז נישט חושש אין אזא
פאל משום מראית העין ,ווי דער מהרש"ל )פכ"ה ס"ק( שרייבט .און רע"א לייגט צו אז
דער רשב"א אליינס אין די תשובות )תשובות תולדות האדם ח"ג סי' רנ"ז( שרייבט אז
בשר טמאה בחלב איז אסור אלס מראית העין.
ב .בשר טמא ווי אויך חלב טמא זעהן אויס אנדערש ווי כשר'ע פלייש און מילך ,ווי די
גמרא אין ע"ז )ל"ה (:זאגט אז חלב טמא איז אביסל מער גרינער ווי חלב טהור ,וועגן
דעם האלט דער רשב"א אז מען איז נישט חושש אויף מראית עין ,משא"כ חלב שקדים
ואשה איז יא דומה צו געהעריגע מילך דארף מען יא חושש זיין וועגן מראית עין.

דער בדי השלחן האלט אז דאס וואס איז אסור בבישול משום מראית עין איז אויך אסור
בהנאה.
סיכום אויף די סוגית חששא למראית עין.
בשר בהמה -קאכן מיט חלב שקדים אשה טמאה :לויט די רמ"א און ט"ז און אזוי נעמען
אן די אחרונים להלכה ,איז עס אסור מחמת מראית עין- .חוץ ביי מאנדעל מילך אויב
לייגט ער שקדים אלס היכר .-לויט דעם ש"ך אין סק"ז איז עס מותר ,ווייל עס איז
נישט דא קיין חשש מראית עין ביי בישול.
בשר בהמה -עסן מיט מילך פון מאנדלען אדער אשה :אויב איז עס געווארן געקאכט
אינאיינעם :איז עס אסור צו עסן אלס מראית עין ,חוץ ביי מאנדעל מילך אויב לייגט ער
שקדים אלס היכר .און אויב איז עס נישט געווארען געקאכט אינאיינעם ,לויט ווי דער
ש"ך לערנט אין רמ"א איז עס מותר ,ווייל עס איז נאר א איסור דרבנן .אבער לויט דעם
ש"ך וואס איז מחמיר און האלט אז עס איז אסור אפילו חשש מראית עין פון א איסור
דרבנן איז דא אויך אסור ,און לויט די שיטות פון די אחרונים אז דער רמ"א איז נאר
מתיר בצינעא וועט עס זיין אסור ביי סעודות גדולות ,און אזוי נעמען מיר אן להלכה
)בדי השלחן(.
בשר עוף -קאכן מיט חלב שקדים אשה טמאה :דער רמ"א איז מתיר ווייל עס איז נאר
אן איסור דרבנן .דער ש"ך איז אויך מתיר דא ווייל ער האלט אז ביי בישול איז נישט דא
קיין חשש מראית עין ,לויט די אחרונים וואס זענען נעמען אן ווי דעם ט"ז אז ביי בישול
איז יא דא א חשש מראית עין ,און זיי האלטען אז דער רמ"א איז נאר מתיר בצינעא,
וואלט מען ווען געדארפט אסר'ן ,אבער דער בדי השלחן איז מתיר ווייל עס איז צוויי
חששות סיי אויפן עוף אטו בהמה און סיי אויפן מילעך ,איז מען נישט חושש .נאך א
סיבה צו מקיל זיין נלענ"ד פשוט ווייל אין קאך איז נישט קיין בפרהסיא ווייל דער עולם
קומט נישט אריין דארט.
בשר עוף -קאכן מיט חלב בהמה :לויט דעם לבוש איז עס מותר ווייל עס איז מינכר אז
עס איז נישט ווי בהמה ,און לויט דעם ט"ז איז עס אסור ווייל עס קען אמאל ווערן
צושניטען אז מען זאל נישט דערקענען) ,בצירוף מיט נאך טעמים לאיסורא( ,לויט דעם
ש"ך איז עס מותר ווייל ביי בישול גייט נישט אן קיין מראית עין .לויט די אחרונים
בפרהסיה ,וועט זיין אסור ווייל דא איז נאר איין חשש אויף די עוף) .אבער אויב דער
עולם דרייט זיך נישט אין קאך וועט זיין מותר כדלעיל(.
בשר עוף -עסן מיט מילך פון מאנדלען אדער אשה :לויט דעם רמ"א איז מותר ווייל עס
איז נאר א איסור דרבנן ,לויט דעם ש"ך איז אסור) ,חוץ ביי מאנדעל מילך אויב לייגט
ער שקדים אלס היכר( ,לויט דעם ט"ז לכתחילה אויב האט ער שקדים דארף ער לייגן

שקדים ,אויב האט ער נישט איז מותר אן דעם .לויט די אחרונים איז אסור ביי סעודות
גדולות אן א היכר ווי שקדים ,אדער די באטעל אין וואס ס'קומט די קאפי ווייטנע''ר.
 אויב דארף מען עס לרפואה ,אפילו עס איז נישט קיין סכנה ,איז נישט דא די איסורפון מראית עין.

