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 בשר בחלבאכילת איסור   –  כי תשאפרשת 

ב ִאּמֹו" כפי שנלמד מהפסוק בשר וחלב תערובת של מאיסור הזהירההתורה  ל ְגִדי ַבֲחלֵּׁ צווי  .)רש"י שמות לד, כו( ()שמות לד, כו" לֹא ְתַבשֵּׁ
איסורים  העל שלוש לצוותכדי ב שלוש פעמים סך הכל .כא(ראה דברים יד, )ובפרשת ראה  יט(ת כג, שמוראה )בפרשת משפטים זה חוזר גם 

 .ע"ב( דף קטוחולין גמ' )הנאה איסור בישול ו איסור ,איסור אכילה –של 'בשר בחלב' 

 ?תמותרבעוד שאכילת בשר או חלב בנפרד  חלבובשר מאכל שמעורב בו  לאכול ישראלעם על  נאסר מדוע, להתבונןויש 

 ב ביניהםבואין לער 'הדיןכנגד 'והבשר  'החסד'החלב הוא כנגד   

'ילקוט ראובני' פרשת משפטים  'צרור המור' פרשת משפטים ד"ה ליראי ה' ולחושבי שמו, )'טעמי המצות' לרבינו מנחם הבבלי מצוה נו, שורש החלב הוא במידת הרחמים

 ('ילקוט דוד' פרשת ראה ד"ה 'ענין בשר בחלב' בשם הרקנאטי, 'באר מים חיים' פרשת וארא ד"ה וזה רמז הקדוש ברוך הוא ,'עיר מקלט' פרשת משפטים אות צג בשר בחלב, ד"ה

על 'מצודת דוד' ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער עה ד"ה ועל דרך האמת, ) חסדמידת הו )'ילקוט דוד' פרשת ראה ד"ה 'ענין בשר בחלב' בשם הרקנאטי( שהוהקדּו

ָחָלב" שנאמר הרמ"ד וואלי פרשת ראה ד"ה לא תבשל גדי בחלב אמו(להרדב"ז מצוה קצד ד"ה ועיקר הלאו, טעמי המצוות  ַבׁש וְּ ׁשֹוֵנְך דְּ  )שיר השירים ד, יא( "ַתַחת לְּ

חלק כסא דוד פרק טל דף יוסף יששכר בר בן אלחנן  'לרספר 'ארבע חרשים' ) הוא לבן לכן מראהו של החלב ('ילקוט דוד' פרשת ראה ד"ה 'ענין בשר בחלב' בשם הרקנאטי)

לרקנאטי  ספר 'מאה שערים' המיוחס , עפ"י בשם ספר 'ארבע חרשים' 'סדר הדורות' בחלק 'ברכות ואיסור בשר בחלב' סעיף ב למחבר'ספר הליקוטים'  ,סג ע"ב טור ב' ד"ה 'אגב אמינא'

 .(ד"ה ועל דרך האמת שער עה

הרמ"ד וואלי פרשת וירא  בשר בחלב, ה'ילקוט ראובני' פרשת משפטים ד" 'טעמי המצות' לרבינו מנחם הבבלי מצוה נו,) שורש הבשר הוא במידת הדין לעומת כן,

הבשר הוא  וגם ,טז ד"ה ובטל שהקב"ה( פרק שפת אמת )'מעבר יבוק'ר -ב-זה אותיות ש 'בשרלכן ' 'עיר מקלט' פרשת משפטים אות צג(ד"ה ויקח חמאה וחלב, 

'סדר הדורות' בחלק 'ברכות ואיסור  למחבר'ספר הליקוטים'  ,"ב טור ב' ד"ה 'אגב אמינא'ספר 'ארבע חרשים' חלק כסא דוד פרק טל דף סג ע, 'עיר מקלט' פרשת משפטים אות צג) םאדֹו

ָבא  ָבָשרָכל  ֵקץבפסוק " של הבשר 'הדין'ונרמז  .(פרשת משפטים ד"ה ליראי ה' ולחושבי שמו 'צרור המור', עפ"י 'ארבע חרשים' מחברבשם  בשר בחלב' סעיף ב
ָפַני  "ָבָשר ָכל"ל "ֵקץ"השם  'ותומלאך המשפסוק זה מדבר על ' ()ספר 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער עה ד"ה ועל דרך האמת )בראשית ו, יג( "לְּ

 בפסוקהדבר נרמז  וכן .(השתא דחבוד"ה  בראשית דף נח ע"אפרשת , זוהר ד"ה ולבתר אייתיאו נד ע"בדף בראשית פרשת זוהר  )ראה הנשמותעל ידי נטילת 

ר" שָּ ת  ַהבָּ רֵּׁ יֶהם ֶטֶרם ִיכָּ ין ִשּנֵּׁ הְוַאף ה' עֹוֶדּנּו בֵּׁ רָּ ם חָּ עָּ ה ְמֹאד בָּ ה ַרבָּ ם ַמכָּ עָּ )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קצד ד"ה ועיקר  )שמות יא, לג( "ַוַיְך ה' בָּ

  .הלאו(

 יוצר יחד אך חיבורם פרשת משפטים כג, יט ד"ה ועל דרך הקבלה( 'רבינו בחיי') עצמונאכל בפני כל אחד  כאשר תתראכילת הבשר והחלב מּו
)'טעמי המצוות' לר' מנחם את הכוחות העליונים  גורם לערבבערבובם למטה כי  תיקון יד דף ל ע"א ד"ה אמר רבי שמעון( 'תיקוני הזוהר') 'כלאיםמעין '

)הרמ"ד וואלי פרשת משפטים ד"ה 'לא תבשל גדי בחלב אמו', 'השל"ה הקדוש'  'החסדמידת 'ו 'מידת הדין' של מצוות לא תעשה מצוה שלא לאכול בשר בחלב( רקנאטי

 ,כבודה של מלכות שמיםנפגמת  ובזה ('ילקוט דוד' פרשת ראה ד"ה 'ענין בשר בחלב' בשם הרקנאטי, תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה 'טעם בשר בחלב' בשם הרקנאטי

של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת משפטים ד"ה 'טעם ה, ''לא תבשל גדי בחלב אמו')הרמ"ד וואלי פרשת משפטים ד"ה  הכוחות העליונים משנים את תפקידםכי 

שלא כדי  למטה חלבהבשר והשל  פרשת משפטים כג, יט ד"ה ועל דרך הקבלה( 'רבינו בחיי') חיבורםנאסר ש זה הטעם .(בשר בחלב' בשם הרקנאטי
)'צרור המור' פרשת משפטים  נֹועל כַ יהיה חד וכל א מצוה נו( מצוות לא תעשהלרבינו מנחם הבבלי  ')'טעמי המצות 'הרחמים'עם  'הדין'התערבב במשהו 

 .ד"ה ליראי ה' ולחושבי שמו(

הוא כיון שהבשר  שו"ע יורה דעה סימן פט אות א()ראה  חלבמאכלי בכדי לאכול  בשרמאכלי להמתין שש שעות לאחר אכילת צריך 
אשר לגבור על מאכל החלב שהוא בחינת חסד  אז הוא התחתון בבטן האדם ויש לו כוח נאכל ראשוןהוא כשו ,'דין'בחינת 

 למחבר)'סמוכים לעד'  הדינים מתגברים בעולםו מתעורר ומתגבר 'הדין' על 'החסד' נמצא כיעל ידי כן ו, ר'בַ ה גָּ ַא תָּ כי 'תָּ יבוא אחריו 

'ספר הליקוטים'  ,חלק כסא דוד פרק טל דף סג ע"ב טור ב' ד"ה 'אגב אמינא' לר' יוסף יששכר בר בן אלחנן ספר 'ארבע חרשים', 'שבט מוסר' פרשת משפטים ד"ה הנה אנוכי שולח מלאך

של האדם בבטנו  מאכילת הבשר, אזי כבר מתבטל הבשראם עברו שש שעות אך . 'סדר הדורות' בחלק 'ברכות ואיסור בשר בחלב' סעיף ב( למחבר
'ספר הליקוטים' "ב טור ב' ד"ה 'אגב אמינא', )ספר 'ארבע חרשים' חלק כסא דוד פרק טל דף סג ע לאכול אחריו חלב ואפשר ר',בַ ה גָ ַא ָת ואין לו עוד שם של 'ָת 

 .בחלק 'ברכות ואיסור בשר בחלב' סעיף ב( ר' יחיאל הייפלרין 'סדר הדורות' למחבר

אזי , בשראוכל מאכל ו שו"ע יורה דעה סימן פט, ב()עפ"י  כדין הדחת הפהעושה ו מקנח כך , ואחראוכל מאכל חלב תחילהאדם כאשר ו
 למחבר)'סמוכים לעד' ' הדין'גוברים על  'הרחמים' גם ואז על המאכל הבשרי שבא אחריו בבטנו מתגבר שבא ראשון המאכל החלבי

'סדר הדורות' בחלק  למחבר'ספר הליקוטים'  ,ספר 'ארבע חרשים' חלק כסא דוד פרק טל דף סג ע"ב טור ב' ד"ה 'אגב אמינא', פרשת משפטים ד"ה הנה אנוכי שולח מלאך'שבט מוסר' 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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"ב טור ב' ד"ה ספר 'ארבע חרשים' חלק כסא דוד פרק טל דף סג עעפ"י ) בין המאכלים שש שעות להמתיןצריך  ן האדםיאו ('ברכות ואיסור בשר בחלב' סעיף ב

גבינה ואחר כך  בשר ואחר כך גבינה אוביום אחד בכלל ואנשי מעשה שלא אוכלים  מדקדקיםיש  ,ואף על פי כן .'אגב אמינא'(
 .ה ליראי ה' ולחושבי שמו()'צרור המור' פרשת משפטים ד" 'הרחמים'וכוח  'הדין'את כוח  בשום אופןלערב  בכדי שלא, בשר

 מקבל 'צלם חיה'הוא קים' וצלם אלובשר בחלב מסתלק מהאדם 'באכילת 

 י המראה הראוי להם, ואחר כך ברא את האדם בצורה העליונהפכאת העולם, הוא יצר את כל הבריות  כאשר ברא הקב"ה
י בְּ " שנאמר 'קיםוצלם אל'א היש אחר הדברים( ויהיד"ה  קצא ע"אדף וישב  פרשת )זוהר )'באר מים  )בראשית ט, ו( "ים ָעָשה ֶאת ָהָאָדםקִּ ֱאֹל ֶצֶלםכִּ

 שהאדם קייםכל זמן " זה, כך שֶצֶלםעל כל הבריות על ידי " האדם אתהקב"ה  אז השליט .חיים' פרשת נח אות ו ד"ה או יאמר כי בצלם(
ּומֹוַרֲאֶכם , כמו שנאמר "וזעים ממנויראים והעליונה של האדם  כל הבריות של העולם זוקפים ראשיהם ומסתכלים בצורה

י ַהיָּ  ל ְדגֵּׁ ה ּוְבכָּ מָּ ֲאדָּ ִים ְבֹכל ֲאֶשר ִתְרֹמש הָּ מָּ ל עֹוף ַהשָּ ֶרץ ְוַעל כָּ אָּ ל ַחַית הָּ נּוְוִחְתֶכם ִיְהֶיה ַעל כָּ  פרשת )זוהר )בראשית ט, ב(" ם ְבֶיְדֶכם ִנתָּ

 .'הצלם של האדם'( –)להרחבה על הצלם ראה מאמרינו לפרשת שלח לך  (אחר הדברים ויהיד"ה  קצא ע"אדף וישב 

 בכסא הכבודכאשר יש , פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה 'רבי יהודה' מהרא"ג(על זוהר )'אור החמה'  עליוניםה בין שקיים בדומה למהדבר זה הוא 
י שנאמר " כפי אריה שור ונשרדמות של  י  ַאְריֵּׁהּוְפנֵּׁ ם ּוְפנֵּׁ ִמין ְלַאְרַבְעתָּ י  שֹורֶאל ַהיָּ ן ּוְפנֵּׁ ַהְשמֹאול ְלַאְרַבְעתָּ ן ֶנֶשרמֵּׁ " ְלַאְרַבְעתָּ
, בעליונים על הכסא נמצאאשר  פרשת וישב דף קצא ע"ב ד"ה ויהי האחר הדברי(על זוהר 'כתם פז' ) אל פני 'האדם' העליוןכולם פונים ו )יחזקאל א, י(

א שנאמר " הנביא ראה יחזקאלוכפי ש ה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמּות ִכסֵּׁ ם ְכַמְראֵּׁ ִקיַע ֲאֶשר ַעל רֹאשָּ רָּ א ְדמּות ּוִמַּמַעל לָּ ְוַעל ְדמּות ַהִכסֵּׁ
םכְ  דָּ ה אָּ ה ַמְראֵּׁ ְעלָּ יו ִמְלמָּ לָּ דף  פרשת וישבעל זוהר )'אור החמה'  האדם שולט על כל בעלי החיים 'דיוקן'וכל זה ללמד כי . )יחזקאל א, כו(" עָּ

 .קצא ע"א ד"ה 'רבי יהודה' מהרא"ג(

)'באר מים חיים' פרשת נח אות ו ד"ה או  על כל הבהמות והחיות )'אלשיך הקדוש' בראשית א, כז ד"ה ופירש איך יהיה( ני האדם מושלים בעולםבגם לכן 

עם ר בֹוההיה עם יוסף כאשר הושלך אל  כך .שה וטהרה רבהבקדּוהוא אשר כ ,על פניהםש 'צלם אלקים'על ידי  יאמר כי בצלם(
, 'שם משמואל' פרשת מצורע שנת תרע"ג דף רמב, א )'אלשיך הקדוש' בראשית א, כז ד"ה ופירש איך יהיהב האריות עם דניאל בגֹו וכן היההנחשים והעקרבים 

םבשם "לכן הוא נקרא יחזקאל הנביא  עם היה כך גם .(ד"ה והנה בהא דָּ  שהיה אצלו תמידי ולא השתנה 'צלם האדם'כנגד  "ֶבן אָּ

י " נאמרשכמו , פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה 'ות"ח קב"ה אחלף' מהרא"ג(על זוהר )'אור החמה'  לָּ םַויֹאֶמר אֵּׁ דָּ בֹא  ֶבן אָּ ְך: ַותָּ ר ֹאתָּ ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליָך ַוֲאַדבֵּׁ
ַלי ַוַתֲעִמדֵּׁ  י וָּ ִבי רּוַח ַכֲאֶשר ִדֶבר אֵּׁ י: ִני ַעל ַרְגלָּ לָּ ר אֵּׁ ת ִמַדבֵּׁ ַלי ֶאְשַמע אֵּׁ םבֶ ַויֹאֶמר אֵּׁ דָּ ל ֶאל גֹוִים  ן אָּ אֵּׁ י ִיְשרָּ ַח ֲאִני אֹוְתָך ֶאל ְבנֵּׁ שֹולֵּׁ

ְשעּו ִבי ַעד ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ם פָּ ה ַוֲאבֹותָּ ּמָּ ְרדּו ִבי הֵּׁ  .ג( –)יחזקאל ב, א  "ַהּמֹוְרִדים ֲאֶשר מָּ

)'שם ל מלכות שמים מעליו ופורק עֹו תקּומורד באֹל ,)זוהר פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה וכד בר נש( כאשר האדם לא הולך בדרכי התורהאך 

 וישב דף קצא  ע"אפרשת )זוהר  שה שניתנה בו מתחלפת לואותה הצורה הקדֹואזי  ,שלח לך שנת תרע"ג דף ריא טור א ד"ה אך בה' אל תמרודו(פרשת משמואל' 

הוא ש לצורה של גדי וטלה או טור א ד"ה אך בה' אל תמרודו( שלח לך שנת תרע"ג דף ריאפרשת )'שם משמואל'  ומשתנה צלם אלקים שבו (וכד בר נשד"ה 

ת השדה חיֹוו פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה 'רבי יהודה' מהרא"ג(על זוהר 'אור החמה' ) נדמה לכל חיה שרואה אותו כמו חיה קטנה יותר ממנה
פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה על זוהר 'אור החמה' ) ולטרוף אותו כדרכם ע"א ד"ה וכד בר נש( )זוהר פרשת וישב דף קצא לשלוט עליו ותהשמים יכולפות ועו

 וישב דף קצא  ע"א פרשת )זוהרשל האדם  'אלוקים צלםלהחליף את ' –"ה ולפי רצונו בעולם דבר זה מסור בידי הקבו .'רבי יהודה' מהרא"ג(

ד"ה ומ"ש ר' על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"ב פיוט 'בר יוחאי' ה' שמעון לביא מחבר לר)'כתם פז' ת לצורת בהמה שיצויר וידמה בעיני החיֹוכדי  (וכד בר נשד"ה 

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה 'ות"ח קב"ה אחלף' מהרא"ג( אותו ויטרפּו (אלעזר

'סמוכים לעד'  במה וד"ה תא חזי מה כתיב, תאנאד"ה  קכה ע"ב דף משפטיםפרשת )עפ"י זוהר  מאכל של בשר בחלבחלילה אדם אוכל  גם כאשרוכך הוא 

)'היכל הברכה' לאדמו"ר מקומרנא פרשת כי תשא לד, כו מסתלק ממנו הצלם מבשל בשר בחלב, אזי גורם ש או (ם ד"ה הנה אנכי שולח מלאךפרשת משפטי

 לפי ,(ותו דמסתפיד"ה  קכה ע"בדף משפטים פרשת )זוהר  לו, ויכולות חיות רעות להזיק גדיצלם כצורת  מקבלהוא  ובמקומו ד"ה ורמיזות מצוה(
ִלין שנאמר " נדמה לה כבהמהאלא אם הוא שאין חיה שולטת באדם  ר ַבל יָּ ם ִביקָּ דָּ מֹות ִנְדמּו ִנְמַשלְואָּ שבת גמ' ) )תהלים מט, יג( "ַכְבהֵּׁ

 אמר הנביא. וכן שבת דף קנא ע"ב ד"ה נמשל(בגמ' )רש"י נדמה לה כבהמה הוא בידוע ש באדם הרי מושלתהחיה כלומר שאם  קנא ע"ב(דף 
ין לֹו ֲהִיְשַאג ַאְריֵּׁה"  שאותו האדם אלא הרי הוא מפחד ממנו!? לטרוף אדםהאריה שואג וכי  כלומר )עמוס ג, ד( "ַבַיַער ְוֶטֶרף אֵּׁ

 .על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"א ד"ה ויהי אחר הדברי'( הפיוט 'בר יוחאי' מחברלר' שמעון לביא  )'כתם פז' נדמה לו כבהמה

 .ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכהבשר בחלב  אוכליםהם שתנה אם מ גם אצל הגוים יש צלם והוא

ים אלו עולים בשר, והיו מאכל וגבינה עם 'בשר בחלב'שהיה רגיל לאכול על שולחנו  כך היה עם נבוכדנצר הרשע מלך בבל
ים משובח יםמאכלל אצלםנחשב היה  'בשר בחלב' ימאכל כי ,(תאנא במה זכוד"ה  ע"ב )זוהר פרשת משפטים דף קכה על שולחנו מידי יום

לחזק את על ידי זה רצה הוא ש משום וגם חלק ב' פרשת משפטים ד"ה ונראה לי עוד( 'שבט מוסר' למחבר 'מגלה צפונות'עפ"י )על שולחן מלכים  העולים
 ולאבד את צלם דמותם של האוכלים על שולחנו ('אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק) 'ניםהחיצֹו'אחיזת 

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק(
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וצורתו  ולא היה נראה צלמֹו פניו ממנו סר צל אזת השדה. הוא נזרק בין חיֹו ,מלכותוונלקחה ממנו נבוכדנצר נענש ובשעה ש

)'אור החמה' על זוהר פרשת  כי התחלף צלמו לצלם של בהמה חיצונית טמאה (קכה ע"ב ד"ה וההוא רשע בשעתאדף משפטים פרשת )זוהר  כצורת אדם

מסוג מהמין שלה אבל  לכל בהמה שבאה לפניו כאילו הוא אז נדמהנבוכדנצר היה ו. משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק(
 ורק נשאר בחיים בגלל שנגזר עליו העונש הזה אותוכמה פעמים רצו חיות השדה לטרוף גם ובה, והיו החיות באות עליו. נק

בסוד צלם תועבה  'בשר וגבינה'להאכיל את כולם  נבוכדנצרוכך על מה שרצה  .(ועיי"ש וההוא רשע בשעתאד"ה  ע"ב משפטים קכהפרשת )זוהר 
)'אור החמה' על זוהר פרשת  ת כל הבהמות ועוד ממין הנקבהלדמּו בעצמוהוא  השתנה מדה כנגד מדהלשנות את דמותם, ביקש שלו ו

 .משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק(

 מישאל ועזריה ניצלו בזכות שלא אכלו מאכלי בשר בחלב חנניהדניאל 

 ילדיםיביאו דווקא ש , וביקשעל מנת ללמדם חכמות חדשות חיצוניותמבני ישראל ווה להביא לפניו צי נבוכדנצר מלך בבל
י "שנאמר מה וזה  )הרמ"ד וואלי ספר דניאל פרק א' סעיף ד( תקיים בידםשאז תלמודם מ ִביא ִמְבנֵּׁ יו ְלהָּ ִריסָּ ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלַאְשְפַנז ַרב סָּ

ה ּוִמן ַהַפְרְתִמים: ל ּוִמֶזַרע ַהְּמלּוכָּ אֵּׁ ִדים ִיְשרָּ י  ְילָּ י ַדַעת ּוְמִבינֵּׁ ה ְוֹיְדעֵּׁ ְכמָּ ל חָּ י ַמְרֶאה ּוַמְשִכיִלים ְבכָּ ל מּום ְוטֹובֵּׁ ֶהם כָּ ין בָּ ֲאֶשר אֵּׁ
יַכל ַהֶּמֶלְך  ֶהם ַלֲעֹמד ְבהֵּׁ ע ַוֲאֶשר ֹכַח בָּ ֶפר ּוְלשֹון ַכְשִדיםַמדָּ ם סֵּׁ דניאל  אל המלך היו לקחונובין הילדים ש. ד( –)דניאל פרק א, ג " ּוֲלַלְּמדָּ

ל ַוֲעַזְריָּהשנאמר "כפי  מישאל ועזריה חנניה אֵּׁ ִניֵּׁאל ֲחַנְניָּה ִמישָּ ה דָּ י ְיהּודָּ ֶהם ִמְבנֵּׁ  .)דניאל א, ו(" ַוְיִהי בָּ

ֶהם ַהֶּמֶלְך שנאמר " ויוכלו לעמוד לפניו זקים ובריאיםהמלך וכך יהיו ח של אוכלהיאכלו מהילדים ה שונבוכדנצר ציו ַוְיַמן לָּ
י ַהֶּמֶלְך ִמַפת ַבג ַהֶּמֶלְךְדַבר יֹום ְביֹומֹו  ם ַיַעְמדּו ִלְפנֵּׁ תָּ לֹוש ּוִמְקצָּ ִנים שָּ ם שָּ יו ּוְלַגְדלָּ ין ִמְשתָּ צה לטנף רדניאל לא  אך .)דניאל א, ה( "ּוִמיֵּׁ

ַאל ְבַפְתַבג ַהֶּמֶלְךשנאמר " אסורים שהיו בשולחנו של נבוכדנצר יםעצמו במאכל ִניֵּׁאל ַעל ִלבֹו ֲאֶשר לֹא ִיְתגָּ יו  ַויֶָּשם דָּ ין ִמְשתָּ ּוְביֵּׁ
ל אָּ ִריִסים ֲאֶשר לֹא ִיְתגָּ ש ִמַשר ַהסָּ )'מגלה צפונות' חלק ב' פרשת  מאכלו של המלך היה בכל יום בשר בחלבש משום וזה .)דניאל א, ח(" ַוְיַבקֵּׁ

ַפת " שנאמר, כפי לי עוד, 'מדרש תלפיות' ענף בשר וחלב ד"ה א"ה יבא על נכון(משפטים ד"ה ונראה  ראשי היא " ַבג"והתיבה  )דניאל א, ה( "ַהֶמֶלְך ַבגמִּ
ע"ב ד"ה 'ר' ייסא שרי'  'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'ותשקו את הנזירים' מהרמ"ק, ) 'בינהגשר ב'תיבות 

'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב , 'מדרש תלפיות' ענף בשר וחלב ד"ה א"ה יבא על נכון ,'מגלה צפונות' חלק ב' פרשת משפטים ד"ה ונראה לי עודמהרא"ג, 

 .(מהרמ"ז אות א

מחמת אכילתם הגרועה ישתנה ש הממונה עליהם חששאך . דניאל ביקש שיאכילו אותם זרעונים במקום המאכלים האסורים
יפחת מראיהם י ידאג לכך משום שלא דניאל השיב לו שלא .ויהיה הדבר ניכר למלך שהם לא אכלו ממאכליו מראיהם

 שאמר דניאל מהוזה  .אותם במשך עשרה ימים ולהיווכח לנסותיוכל הוא , והמלךהאוכלים את מאכלי  ממראה שאר הילדים
נּו ִמן  ַנס" לממונה ה ְוִיְתנּו לָּ רָּ ֶדיָך יִָּמים ֲעשָּ א ֶאת ֲעבָּ ֹרִעיםנָּ ה ּוַמִים ְוִנְשֶתה: ַהזֵּׁ ִדים  ְונֹאְכלָּ ה ַהְילָּ ינּו ּוַמְראֵּׁ ֶניָך ַמְראֵּׁ אּו ְלפָּ ְויֵּׁרָּ

ֶדיָך ה ִעם ֲעבָּ ה ֲעשֵּׁ ת ַפְתַבג ַהֶּמֶלְך ְוַכֲאֶשר ִתְראֵּׁ ֹאְכִלים אֵּׁ ר ַהֶזה היה שנאמר "אכן וכך  ,יג( –)דניאל א, יב " הָּ בָּ ֶהם ַלדָּ ם ַוִיְשַמע לָּ ַוְיַנסֵּׁ
ה רָּ  .)דניאל א, יד( "יִָּמים ֲעשָּ

היה ועל אף שהיו אוכלים רק את הזרעונים במשך עשרה ימים במקום את מאכלי המלך,  לדניאל וחבריו נסה' יתברך עשה 
י שנאמר " האסורים יםמראיהם יותר טוב מכל הילדים שאכלו את המאכל יֶהם טֹוב ּוְבִריאֵּׁ ה ַמְראֵּׁ ה ִנְראָּ רָּ ִמים ֲעשָּ ת יָּ ּוִמְקצָּ

ת ַפְתַבג ַהֶּמֶלְך ֹאְכִלים אֵּׁ ִדים הָּ ל ַהְילָּ ר ִמן כָּ שָּ  יםלפי שלא התקלקלו במאכל והסיבה שהיה מראיהם טוב, .)דניאל א, טו(" בָּ
)זוהר  נסתלק הצלם יםאסורה יםהתקלקלו במאכלכן ילדים האחרים שלואילו  ' לא סר מעליהם.צלם אלקים'לכן ו יםהאסור

 .(תא חזי מה כתיב ד"ה ע"ב דף קכהמשפטים פרשת 

עפ"י  ,זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה ודניאל דאסתמר) אחרהשתנה צלמו הקדוש לצלם  היה שלם בצלם אלקים שבו ולא כיון שדניאל

כאשר גם על כן , )'מדרש תלפיות' ענף בשר וחלב ד"ה מי שאוכל( זהירותו ממאכלי בשר בחלבמחמת  (ידניאל לא אשתנד"ה  קצא ע"אדף וישב פרשת זוהר 
  כי (דאסתמר ע"ב ד"ה ודניאל דף קכהמשפטים פרשת )זוהר  פגוע בולא יכלו ל גםהם ו. התייראו ממנו האריות ב האריותגֹותוך השליכו אותו ל
)זוהר פרשת וישב דף קצא ע"א  לו להזיק ושלא יוכל שר אותםוקו האריותסוגר את פיהם של היה של דניאל  'הצלם' באותה השעה

  .ד"ה דניאל לא אשתני וד"ה אמר ליה(

ִהי " אמרשנ 'מלאך'בשם  את צלמוכינה כאשר  על הצלתו מגוב האריות דניאלוזה מה שאמר  ּה ְשַלחֱאלָּ א  ַמְלֲאכֵּׁ תָּ וָּ ּוֲסַגר פֻּם ַאְריָּ

א ַחְבלּוִני וסגר פי  מלאכוי שלח וק"אל שתרגום הדברים הוא אמר ליה(דניאל לא אשתני וד"ה קצא ע"א ד"ה דף וישב פרשת )זוהר  כג()דניאל ו,  "ְולָּ
סמיכות על ידי מאכילת בשר בחלב,  הימנעותובזכות  'המלאך'על ידי ונרמזה הצלתו של דניאל . האריות שלא יזיקוני"

ב ִאּמֹו: לֹא ְתבַ " שבהם נאמר בתורה הפסוקים ל ְגִדי ַבֲחלֵּׁ ַח שֵּׁ ֹנִכי ֹשלֵּׁ ה אָּ ְךִהּנֵּׁ ְרָך ַמְלאָּ ֶניָך ִלְשמָּ ֶרְך ְלפָּ  כ( )'מגלה צפונות' –)שמות כג, יט  "ַבדָּ

 .פרשת משפטים ד"ה ובזוהר וז"ל רבי אבא(חלק ב'  'שבט מוסר' למחבר
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שהיו אצל  האסורים במאכליםבזכות שלא נטמאו הם ניצלו כבשן האש,  לתוך חנניה מישאל ועזריהזרקו את  כאשר וכן
נוספת זכו בכוח התחזקותם בדבר הזה לחכמה  ועוד .(, 'מדרש תלפיות' ענף בשר וחלב ד"ה מי שאוכלבמה קכה ע"ב ד"ה תאנאדף משפטים פרשת )זוהר  המלך

ֶלה ַא " עליהם שנאמר מה וזה .דניאל שהתחזק בזה עוד יותר מחבריועל חכמתם, ובפרט  אֵּׁ ִדים הָּ ֶהם ְוַהְילָּ ַתן לָּ ם נָּ ְרַבְעתָּ

ֱאֹל ַמר ִק הָּ ִמים ֲאֶשר אָּ ת ַהיָּ זֹון ַוֲחֹלמֹות: ּוְלִמְקצָּ ל חָּ ִבין ְבכָּ ִניֵּׁאל הֵּׁ ה ְודָּ ְכמָּ ֶפר ְוחָּ ל סֵּׁ ל ְבכָּ ע ְוַהְשכֵּׁ ם ים ַמדָּ ם ַשר ַהֶּמֶלְך ַלֲהִביאָּ ַוְיִביאֵּׁ
ל ַועֲ  אֵּׁ ִניֵּׁאל ֲחַנְניָּה ִמישָּ ם ְכדָּ א ִמכֻּלָּ ם ַהֶּמֶלְך ְולֹא ִנְמצָּ ר ִאתָּ ַכְדֶנַצר: ַוְיַדבֵּׁ י ְנבֻּ ִריִסים ִלְפנֵּׁ י ַהֶּמֶלְך:ַהסָּ ְכַמת  ַזְריָּה ַוַיַעְמדּו ִלְפנֵּׁ ְוֹכל ְדַבר חָּ

ֶהם ַהֶּמֶלְך  ש מֵּׁ ה ֲאֶשר ִבקֵּׁ ם ִבינָּ אֵּׁ ִפיםַוִיְמצָּ ַאשָּ ִּמים הָּ ל ַהַחְרטֻּ ל ַמְלכּותֹו ֶעֶשר יָּדֹות ַעל כָּ כ( )הרמ"ד וואלי ספר דניאל  –)דניאל א, יז  "ֲאֶשר ְבכָּ

)הרמ"ד וואלי ספר דניאל פרק א סעיפים  להזכה להתקדש ולעלות לגדּו הוא על ידי שנשמר דניאל מהמאכלים האסורים וכך .סעיף יז( פרק א

 .ט( –ח 

ה צתראו"ח סימן רמ"א ה) נבוכדנצר מלך בבל כאשר היו אצללאכול זרעונים ביום פורים, כפי שאכלו דניאל וחבריו  נהגומחמת זה 

 במלכות דניאל חשוב נעשה בעקבות אכילת הזרעונים כי ,שנה א' פרשת תצוה הלכות פורים יט(הלכות  'בן איש חי') ונעשה להם בזה נס סעיף ב(
ְך"בשם  עד שזכה להיקרא הידיעה  כאשר הגיעהו .(בשם שמואל טו ע"אדף )ראה גמ' מגילה  על פיו נחתכיםשכל דברי המלכות היו לפי  "ֲהתָּ

 נפשה בכפה ותבוא לפני המלךאת ים שהוא דניאל לדבר עם אסתר שתשֲהָתְך את  הוא שלח ,למרדכי היהודיעל גזירת המן 
א "שנאמר  להתחנן לו ְךַויֵּׁצֵּׁ י ַשַער ַהֶּמֶלְך: ֲהתָּ ִעיר ֲאֶשר ִלְפנֵּׁ י ֶאל ְרחֹוב הָּ כָּ ְרדֳּ ַשת  ֶאל מָּ רָּ ת פָּ הּו ְואֵּׁ רָּ ל ֲאֶשר קָּ ת כָּ ַכי אֵּׁ ְרדֳּ ַוַיֶגד לֹו מָּ

ם: י ַהֶּמֶלְך ַבְיהּוִדים ְלַאְבדָּ ן ִלְשקֹול ַעל ִגְנזֵּׁ מָּ ַמר הָּ ת ֲאשֶ  ַהֶכֶסף ֲאֶשר אָּ ב ַהדָּ ם ְוֶאת ַפְתֶשֶגן ְכתָּ ן ְלַהְשִמידָּ ַתן לֹו ְלַהְראֹות ר ִנַתן ְבשּושָּ נָּ
ּה  ר ּוְלַהִגיד לָּ ּהֶאת ֶאְסתֵּׁ יו ַעל ַעּמָּ נָּ ש ִמְלפָּ בֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבקֵּׁ ֶליהָּ לָּ ְךַויָּבֹוא  :ּוְלַצּוֹות עָּ י  ֲהתָּ ת ִדְברֵּׁ ר אֵּׁ ד ְלֶאְסתֵּׁ ַוַיגֵּׁ

י כָּ ְרדֳּ  .ט( –)אסתר ד, ו " מָּ

  ולהרחיק בין אכילת בשר לחלב להיזהר מאוד האדם צריך

ד"ה  )'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"ב ד"ה 'ויהי אחר הדברי' כפי שהיה בו טרם בואו לעולם צלם דמות תבניתואת יזהר האדם לשמור 

עפ"י ) של בשר בחלב (אמר ליה בגין וד"ה תא חזי יחזקאלד"ה  ע"א וישב דף קצאפרשת )זוהר  אסוריםמאכלים באכילת  ולא יאבד אותו, (ומ"ש ר' אלעזר

שניתן  אלקים ודמות אדםאת צלם  מהאדם האוכללהסיר  'להסגּו'חלילה זו  כי ,(ד"ה ומ"ש ר' אלעזר'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"ב 
 .(ד"ה ומ"ש ר' אלעזר)'כתם פז' על זוהר פרשת וישב דף קצא ע"ב  יערוהת השדה חיֹו וב ותשולטאז ו מצוה קיד ד"ה אזהרה זו אתיא( על טעמי המצוות )'נחלת בנימן' בו

תם המלך הקדוש אשר מהאדם 'צלם אלקים', שהוא חֹוהתורה הזהירה מאיסור אכילת בשר בחלב בכדי שלא יסור אילו ו
 .)'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה קיד ד"ה אזהרה זו אתיא(הוטבע באדם 

ועל ידי  ,סימני בהמה וחיה טהורה ד אות נא( 'יורה דעה אלר' נתן בחלק )'לקוטי הלכות' חיבור הבשר והחלב מגביר את הקליפה והסטרא אחרא 
 ר קליפתועֹו ומצטייר על )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'וגרים הנחש' מהרמ"ק(במשך ארבעים יום  דה למעלהמנּום אדאכילתו 

 שולטים עליו אכן והם, )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"א אות ג( ויענישוהו 'החיצונים'ו בכדי שיכירוה ,יצלּו גדיצורת 
מלבד הנשמה  יוליד בן, אזי אותו האדם יוםואם באותם ארבעים . )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'וגרים הנחש' מהרמ"ק(

)זוהר פרשת משפטים דף קכה  יתנו לו עוד נשמה טמאה מהסטרא אחרא להחטיאו, והיא מטמאה את הילד הטהורה שנותנים לילד

כמו גר  שניתנה בו, לטהר את עצמו בכדי לפשוט את הנשמה הטמאהו לעמוליצטרך הוא  הילדוכשיגדל . (אוליד בר ע"ב ד"ה ואי
 .)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"ב ד"ה 'וגרים הנחש' מהרמ"ק(ש טובה ריֹואז ו 'החיצונים'את שנולד בטומאה ופושט ממנו 

 תולכן גדולי הדור .)'של"ה הקדוש' מסכת שבועות ד"ה ההפטרה של חג השבועות( קדוש יאמר לו ,מי שמתקדש ביותר שלא לערבב בין בשר לחלב
 יום שאכל גבינה לא היה אוכל אחריבו להחמיר מאוד האר"י ז"ל שנהגכפי עושים גדרים להרחיק מהדבר הזה מאוד,  היו
אלא אם יש  שנהגו לא לאכול בשר אחרי חלב אחרים היוו .()'שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת משפטים ד"ה בענין בשר בחלב בשר עד הלילה זה

 'הלבוש' ,'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכה ע"א ד"ה 'אתא ר"ש' ממהרח"ו ז"ל) חלב אחרי בשרכאשר אוכלים שש שעות כמו שנוהגים הפסק 

זמן ה כדי שהוא (רמ"א שו"ע יורה דעה פט, ב ראה. כמנהגו ומנהג משפחתו בחלק 'שפתי צדק' פרק כד ד"ה 'ואם לא נהנה מתענוגי''מעבר יבוק'  ,על שו"ע או"ח סימן קע"ג סעיף א
ב ִאּמֹו"מה שאמרה התורה  פירשו ובזה שיתעכל המזון במעיו. ל ְגִדי ַבֲחלֵּׁ לא יתבשלו הבשר כי  שהכוונה )שמות לד, כו(" לֹא ְתַבשֵּׁ

ל" אלא "תֹאַכל לֹאלכן לא נאמר " ,בזמן אחד בבטןוהחלב  אף שמעיקר  וזה על ()'צרור המור' פרשת משפטים ד"ה ואמר לא תבשל "לֹא ְתַבשֵּׁ
לאחר אכילת מאכלי  על מנת לאכול בשר ,במים והדחת הפהלחם וכדומה קיון הידיים וקינוח הפה על ידי לעיסת יהדין די בנ

 .פט, ב(סימן יורה דעה  שו"ע) חלב
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