
How to eat in a non-kosher restaurant:                          
Understanding Marit Ayin 

 

    Prepared by Rabbi Jonathan Shulman jshulman@pennhillel.org  Page 1  

  ב עמוד נד דף שבת מסכת בבלי תלמוד .1

  פקוק שהוא פי על אף בזוג ולא, לו קשורה שאינה בזמן במרדעת יוצא חמור אין. משנה

  .לחינגא דאזיל כמאן דמיחזי משום פקוק שהוא פי על אף בזוג ולא. כדאמרן - טעמא מאי. גמרא

MISHNAH. A DONKEY MAY NOT GO OUT WITH A CUSHION, WHEN IT IS NOT 

TIED TO IT, OR WITH A BELL, EVEN IF IT IS PLUGGED 

GEMARA. What is the reason? — As we have said. OR WITH A BELL., EVEN IF IT IS 

PLUGGED UP. Because it looks like going to the fair. 

  ב משנה ג פרק שקלים מסכת משנה .2

 ישמעאל רבי ל"גימ ת"בי ף"אל בהן וכתוב הלשכה את תורמין סאין שלש שלש של קופות בשלש[ ב]

 בסנדל ולא במנעל ולא חפות בפרגוד לא נכנס התורם אין א"גמל א"בית א"אלפ בהן כתוב יונית אומר

 מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או העני הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא בקמיע ולא בתפילין ולא

 במדבר) שנאמר המקום ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך שאדם לפי העשיר הלשכה

 :ואדם אלהים בעיני טוב ושכל חן ומצא'( ג משלי) ואומר ומישראל' מה נקיים והייתם( ב"ל

THE APPROPRIATION IN THE CHAMBER WAS MADE WITH THREE BASKETS 

EACH OF [THE CAPACITY OF] THREE SE'AHS, AND ON THEM WAS INSCRIBED 

[RESPECTIVELY] ALEPH, BETH, GIMEL. R. ISHMAEL SAYS: ON THEM WAS 

INSCRIBED IN GREEK, ALPHA, BETA, GAMLA. HE WHO MADE THE 

APPROPRIATION DID NOT ENTER THE CHAMBER WEARING EITHER A 

BORDERED13 CLOAK OR SHOES OR SANDALS OR TEFILLIN OR AN AMULET, 

LEST IF HE BECAME POOR PEOPLE MIGHT SAY THAT HE BECAME POOR 

BECAUSE OF AN INIQUITY COMMITTED IN THE CHAMBER, OR IF HE BECAME 

RICH PEOPLE MIGHT SAY THAT HE BECAME RICH FROM THE APPROPRIATION  

IN THE CHAMBER. FOR IT IS A MAN'S DUTY TO BE FREE OF BLAME BEFORE 

MEN AS BEFORE GOD, AS IT IS SAID: AND BE GUILTLESS TOWARDS THE LORD 

AND TOWARDS ISRAEL, AND AGAIN IT SAYS: SO SHALL  THOU FIND FAVOUR 

AND GOOD UNDERSTANDING IN THE SIGHT OF GOD AND MAN. 
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3. Viyikra Chapter 20 

26. And you shall be holy to Me, for I, the Lord, am 

holy, and I have distinguished you from the peoples, 

to be Mine. 

  

ֲאִני ְי־ ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹשים ִכי ָקדֹוש כו.

ִלְהיֹות  הָֹו־ה ָוַאְבִדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמים

 ִלי:

And I have distinguished you from the peoples, to 

be Mine: If you are separated from them [through 

your observance of Torah], you will be Mine, but if 

not, you will belong to Nebuchadnezzar and his ilk. 

Rabbi Eleazar ben Azariah says: How do we know 

that a person should not say, “I find pork 

disgusting,” or “It is impossible for me to wear a 

mixture [of wool and linen],” but rather, one should 

say, “I indeed wish to, but what can I do-my Father 

in heaven has imposed these decrees upon me?” 

Because Scripture says here, “And I have 

distinguished you from the peoples, to be Mine”-

your very distinction from the other peoples must 

be for My Name, separating yourself from 

transgression and accepting upon yourself the 

yoke of the Kingdom of Heaven. — [Torath 

Kohanim 20:128] 

  

אם  ים להיות לי:ואבדל אתכם מן העמ

אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, 

ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר 

רבי אלעזר בן עזריה אומר וחביריו. 

מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר 

חזיר, אי אפשי ללבוש כלאים, אבל 

יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים 

גזר עלי, תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן 

הבדלתכם  העמים להיות לי, שתהא

מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל 

 עליו עול מלכות שמים:

 

  ב עמוד קט דף חולין מסכת בבלי תלמוד .4

, כבדא לן שרא - דמא לן אסר, כוותיה לן שרא רחמנא לן דאסר כל, מכדי: נחמן לרב ילתא ליה אמרה

 - איש אשת, דכוורא לישנא - גירותא, דשיבוטא מוחא - חזיר, חיה חלב - בהמה חלב, טוהר דם - נדה

 רב להו אמר! בחלבא בשרא למיכל בעינן, תאר יפת - כותית, יבמה - אח אשת, בעלה בחיי גרושה

 .כחלי לה זויקו: לטבחי נחמן
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Yaltha (Rav Nachman’s wife) once said to R. Nahman: ‘Observe, for everything that the 

Divine Law has forbidden us it has permitted us an equivalent: it has forbidden us blood 

but it has permitted us liver; it has forbidden us intercourse during menstruation but it 

has permitted us the blood of purification; it has forbidden us the fat of cattle but it has 

permitted us the fat of wild beasts; it has forbidden us swine's flesh but it has permitted 

us the brain of the shibbuta; it has forbidden us the girutha but it has permitted us the 

tongue of fish; it has forbidden us the married woman but it has permitted us the 

divorcee during the lifetime of her former husband; it has forbidden us the brother's wife 

but it has permitted us the levirate marriage; it has forbidden us the non-Jewess but it 

has permitted us the beautiful woman [taken in war]. I wish to eat flesh in milk, [where is 

its equivalent?]’Thereupon R. Nahman said to the butchers, ‘Give her roasted Udders’. 

  מה סעיף שא סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן .5

 ולא נה( קסג. )סחיטה לידי יבא שמא חושש ואינו*  בהם הולך( קסב, )במים( קסא) כליו שנשרו מי

( קסה* ) ואפילו< כח> נו( קסד. )בשבת שכבסן יחשדוהו שלא, העין מראית מפני, לנגבם ישטחם

 ש"מע שטח אם אבל, בשבת לשטחן אלא אסרו ולא. אסור( קסו, )רואים שם שאין, חדרים בחדרי

 .בשבת לסלקן חייב אינו( קסז, )המכובסים כלים

If someone’s clothing gets wet on Shabbat, he may walk in the clothing without concern 

that he may wring out the water. But he may not spread them out to dry because of 

marit ayin, so that others do not suspect him of doing laundry on Shabbat. Even in 

private where no one can see it is forbidden. It is only forbidden to spread the clothing 

out on Shabbat, but if he hung them to dry before Shabbat he does not need to remove 

them on Shabbat. 

  קסה ק"ס שא סימן ברורה משנה .6

 חשש שיש במקום דוקא ש"והרא התוספות כתבו. בתקנתן חכמים חלקו דלא הטעם - חדרים בחדרי

 כ"משא חדרים בחדרי אפילו אסור בזה בכיבוס כאן כגון דאורייתא איסור שעשה הרואים שיחשדוהו

 והובא בפרהסיא א"כ בזה לאסור החמירו לא הרואים שיסברו למה אפילו דרבנן איסור שהוא בדבר

 :אחרונים ושארי ז"וט א"במ זה דבר

In private – The reason for the prohibition even in private is that the sages did not make 

a distinction in their enactment. Tosefot and the Rosh write that only if onlookers would 
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suspect him of a biblical transgression were the sages stringent to forbid the marit ayin 

case even in private, but suspicion of a rabbinic transgression is only forbidden in 

public. 

  מ סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו .7

, שבת מחללי אנשים של הם אבל חלב מאכלי רק שם שמכינים ברעסטאראנס לאכול מותר אם ובדבר

 אפשר בהם שמטגנים השומן וגם, טמאים כדגים אסורות מאכלות כמה להיות אפשר שם אף הנה

, ם"עכו בשולי משום שאסורים דברים גם ויש, אסורות גבינות וגם, ונבלות אסורות מבהמות שהם

 עין מראית מפני לאסור יש איסור חשש שום בהם שאין הידועים דברים לאכול לשם ליכנס אף ולכן

 לאכול לשם ליכנס יכול לאכול אחר מקום שם ואין טובא שמצטער ביותר רעב הוא אם אך. וחשד

 כדאיתא רבנן גזרו לא ופסידא צערא דבמקום בצנעא שיהיה צריך אבל, למותרין הידועים דברים

 רק שלוקח יראו הרי בפנים הנמצאים אלו דלפני, מכיריו מבחוץ יהיו שלא והיינו'. ס דף בכתובות

 לשם נכנס ולכן טובא שמצטער להם לומר צריך מכיריו מבחוץ שם יש ואם. למותרים הידועים דברים

 .פיינשטיין משה, מוקירו ידידו. כלל לשם ליכנס אין טובא מצטער בלא אבל. למותר הידוע דבר ליקח

Concerning the question of whether it is permissible to eat in a vegetarian non-kosher 

restaurant, even if it were possible to find something permissible to eat after the 

problems of non-kosher fish, the possibility of non-kosher oils, also non-kosher 

cheeses, and in addition things which are forbidden because of bishul akum, but even 

to enter there to eat things which are known to be completely kosher is forbidden 

because of marit ayin. Only if he is exceedingly famished and suffering from hunger and 

there is no other place to eat may he enter there to eat kosher things, but it needs to be 

in private; in a place of loss or suffering the sages did not forbid this. All this is on 

condition that there is no one outside who recognizes him, but for the people inside the 

restaurant, they see clearly that he is eating only kosher items. If there is anyone 

outside who recognizes him, he must say to them that he is suffering greatly and that is 

why he has entered here to eat kosher items. But without any suffering, he is not to 

enter there at all. 

  פז סימן בחלב בשר הלכות דעה יורה ערוך שולחן .8

 בשר אבל. מדרבנן רק ואינו הואיל, עוף בשר בה ומניחים משקדים חלב( י) לעשות ונהגו[ ח ו: הגה

  .דם לענין ו"ס סימן לעיל שנתבאר כמו< ד, >העין מראית משום, שקדים החלב אצל להניח יש, בהמה

 שיעור צריך ואין, בטל, התבשיל לתוך נפל ואם. העין מראית מפני, אשה בחלב לבשל אסור :ד סעיף
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Rama: The custom is to make almond milk and put it in with chicken, since it is only a 

rabbinic prohibition. But meat, one should place almonds next to the milk because of 

marit ayin. 

Seif 4: It is forbidden to cook meat in human milk because of marit ayin. But if it 

accidentally fell in it is inconsequential regardless of the amount. 

 

  ח סימן דעה יורה - ו חלק אומר יביע ת"שו .9

 שאסר מה דאעיקרא, שקדים בחלב עוף בשר להקל א"הרמ' לד הסכים( ז"סק פז' סי) חדש הפרי אולם

 משום גזרינן דלא משום, עלה להוסיף דלא והבו, הוא חידוש העין מראית משום אשה בחלב א"הרשב

 יטעו שלא כדי ניקור בלי חיה בשר ונאסור בואו כ"שאל, להדיא ס"בש שנתבאר מה זולת העין מראית

' כ וכבר, בזה כיוצא הרבה לאסור לנו יש מדעתינו להוסיף באנו ואם', וכו בהמה של חלב להתיר

' מה ו"רפ ם"והרמב. מדמה ס"שהש במקומות אלא לזו זו חכמים גזרות לדמות שאין( קד) חולין' התוס

 כ"וע, העין למראית חשש ולא, קשקשים בלא' אפי בכלי שכנסן דגים דם התיר אסורות מאכלות

 אחר מדעתינו גזרות לחדש לנו ואין, איתמר לא איתמר דלא היכא איתמר ס"בש דאיתמר דהיכא

 כ"ע. התלמוד סתימת

However, the Pri Chadash agrees with the Rama to be lenient in the case of chicken 

and almond milk, because the what the Rashba says about forbidding meat in a 

woman’s milk because of marit ayin is innovative, and we have no need to add more 

stringency to it, because the sages did not make decrees of marit ayin except those 

expressed in the Talmud; if you do not say this you will come to forbid the meat of a 

chaya (animal) without nikur so that we don’t make a mistake and allow the forbidden 

fat of a behama. And if we add our own cases of marit ayin we will come to forbid many 

things. We should not add new decrees after the finishing of the Talmud. 

  

 יודעים הכל ואין, וחלב בשר שאוכל הדבר שניכר, ביחד שקדים בחלב עוף בשר אלא אסרו שלא ל"י

 לאכול שגמר אחר צמחוני חלב ששותה ד"בנ אבל, בחלב בשר שאוכל ויחשדוהו שקדים חלב שהוא

 . ניכר האיסור אין החלב שתיית שבעת, העין מראית משום גזרינן לא ג"בכה, בשר ארוחת

 ל"חז אסרו לא כ"דע ל"שי, העין מראית משום, ם"עכו בו שנגע מבושל יין לשתות אסרינן דלא ט"דה

 .אשה בחלב בשר כגון, הדבר בגוף ניכר כשהאיסור אלא העין מראית משום
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Additionally we could answer that the sages only forbade meat and almond milk 

together where it is clear that the combination is meat and milk, but not clear that it is 

almond milk and the will come to suspect him of eating meat and milk together. But in 

our case where he drank soy milk after he had finished eating meat, in this case the 

sages did not have a concern of marit ayin, because at the time of drinking the milk the 

prohibition is not clear. For this reason the sages did not forbid the drinking of mevushal 

wine touched by a non-Jew because of marit ayin, for there is to answer that the sages 

did not forbid something due to marit ayin except when the prohibition is clearly present 

at the time of the act, like meat and human milk. 

 

 בהם אין והכלך השיריים דתנן דהא( ז' סי דנדה ט"פ) ש"הרא ש"מ פ"ע להתיר סניף הוסיףל ויש( ה)

 משי בגדי מצויים האידנא מ"מ, לפשתן או לצמר דדמו, העין מראית משום אסורים אבל כלאים משום

 ע"הטוש פ"וכ. ש"ע. צמר בבגד משי לתפור ומותר, העין למראית לחוש ואין בהן מכירין והכל בינינו

, העין למראית חיישינן לא צמחוני חלב שמצוי יודעים והכל הדבר שנתפשט מאחר נ"וה(. רצח' סי)

 לחוש שאין( לד אות שבת בכלכלת) ישראל תפארת הגאון' כ וכבר. שכיח דלא אשה לחלב דמי ולא

 שנתפשט מה שפיר ניחא ובזה. ב"עש. מלהיתר יותר לאיסור הוכחה קצת כשיש אלא העין למראית

 שהוא שיחשבו העין למראית חששו ולא ולבישול לטיגון אפויה מצה בקמח בפסח להשתמש המנהג

 אותה וטחנה מצה חבר אשת לקחה אחת שפעם(, תסא' סי) ח"א ג"הכנה ש"מ ידוע וכבר. חטה קמח

 עם וטיגנה והלכה, ממש קמח שהוא חשבה ה"ע אשת ושכנתה, לטגנם הדגים את בה והטיחה לקמח

 והפרי. ש"ע. העין מראית מפני כן עוד יעשו שלא גזרו העיר לחכמי הדברים נשמעו וכאשר, קמח

 ג"הכנה את סייע( ב אות תסג' סי) יוסף והברכי. מדעתינו גזרות לגזור לנו שאין עליו חלק שם חדש

 שאסר ממודינא מרדכי' ר להגאון מצא שכן הוסיף ברכה ובשיורי. ע"למה בזה שחשש ן"הראב מדברי

 דרך) ומוסר חכמה בספר ע"וע. ש"ע(. ד"ע ח"דק) יהודה בית ת"בשו עייאש י"מהר הסכים וכן. בזה

 מפני ט"וה, דבר עמא מאי חזי ופוק, בזה להתיר המנהג פשט והאידנא. ש"ע(. סט אות חקיך

, ממש קמח שאינו יודעים והכל, כך לשם אפויה ממצה קמח בחנויות ומוכרים, מאד הדבר שנתפרסם

 .שרי משרא ה"ומש

We can also add another reason to permit the case of drinking soy milk after a meat 

no concern mixing  “That the mishna says that there isRosh who writes, the  meal from

e it looks like wool and but there is a concern of marit ayin becaus kraw silor  smooth silk

linen, however nowadays that silk clothes are common and everyone recognizes them, 

And so too relates the Shulchan Aruch. In our case  there is no concern with marit ayin.”
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as well, since soy milk is very common there is no problem of marit ayin, and it is not 

like human milk which is not common. And the Tifereth Yisrael has written that there is 

only a concern of marit ayin when there is more reason to assume something is 

forbidden than permitted. And this is why matza meal is permitted on Pesach. 

  א עמוד פו דף יומא מסכת בבלי תלמוד .11

 קורא שיהא, ידך על מתאהב שמים שם שיהא - אלהיך' ה את ואהבת+ ו דברים, +כדתניא: אמר אביי

 אשרי - עליו אומרות הבריות מה, הבריות עם בנחת ומתנו משאו ויהא, חכמים תלמידי ומשמש ושונה

 - תורה שלמדו פלוני, תורה למדו שלא לבריות להם אוי. תורה שלמדו רבו אשרי, תורה שלמדו אביו

 אתה עבדי לי ויאמר+ מט ישעיהו+ אומר הכתוב עליו, מעשיו מתוקנים כמה, דרכיו נאים כמה ראו

, באמונה ומתנו משאו ואין חכמים תלמידי ומשמש ושונה שקורא מי אבל. אתפאר בך אשר ישראל

 לאביו לו אוי, תורה שלמד לפלוני לו אוי - עליו אומרות הבריות מה, הבריות עם בנחת דבורו ואין

 וכמה מעשיו מקולקלין כמה ראו - תורה שלמד פלוני, תורה שלמדו לרבו לו אוי, תורה שלמדו

 .יצאו ומארצו אלה' ה עם להם באמר+ לו יחזקאל+ אומר הכתוב ועליו! דרכיו מכוערין

Abaye explained: As it was taught: And thou shalt love the Lord thy God, i.e., that the 

Name of Heaven be beloved because of you. if someone studies Scripture and 

Mishnah, and attends on the disciples of the wise, is honest in business, and speaks 

pleasantly to persons, what do people then say concerning him? ‘Happy the father who 

taught him Torah, happy the teacher who taught him Torah; woe unto people who have 

not studied the Torah; for this man has studied the Torah look how fine his ways are, 

how righteous his deeds! . Of him does Scripture say: And He said unto me: Thou art 

My servant, Israel, in, whom I will be glorified. But if someone studies Scripture and 

Mishnah, attends on the disciples of the wise, but is dishonest in business, and 

discourteous in his relations with people, what do people say about him? ‘ Woe unto 

him who studied the Torah, woe unto his father who taught him Torah; woe unto his 

teacher who taught him Torah!’ This man studied the Torah: Look, how corrupt are his 

deeds, how ugly his ways; of him Scripture says: In that men said of them,: These are 

the people of the Lord, and are gone forth out of His land. 

 

 


