
 הרחקות בין בשר לחלב

  פז סימן דעה יורה ע"שו .א

; יט, כג שמות) אמו בחלב גדי תבשל לא: בתורה כתוב

, בישול לאיסור אחד; פעמים' ג( כא, יד דברים; כו, לד

 .הנאה לאיסור ואחד, אכילה לאיסור ואחד

  פז סימן דעה יורה ע"שו .ב

, עוף בשר בה ומניחים משקדים חלב לעשות ונהגו

 להניח יש, בהמה בשר אבל. מדרבנן רק ואינו הואיל

 העין. מראית משום, שקדים החלב אצל

 שו"ת הר צבי יורה דעה סימן עט .ג

, שמביאים שם מיני ע"ד השאלה ממעבדה חימית

שוקולד לעשות בדיקה אם יש בהם תערובת של בשר 

בחלב, והשאלה היא אם רשאים לעשות את הבדיקה 

 ע"י בישול, אם יש בזה איסור בישול בשר בחלב. 

 רמ"א יורה דעה סימן פז סעיף ו .ד

לחתות האש תחת קדירה של עו"ג,  יש אומרים דאסור

ם חלב פעמים בשר, לפי שהם מבשלים בהם פעמי

 והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב 

  נט סימן ג חלק דעת יחוה ת"שו .ה

 מיד, מצמחים העשוי סינטטי חלב לשתות מותר האם

 מראית משום לאסור יש או, בשרית ארוחה לאחר

 מאכלי אחר ממש חלב ששותה הרואים יחשדו פן, העין

 ?בשר

  פח סימן דעה יורה ע"שו .ו

 שאוכל שלחן על להעלותו אסור, ועוף חיה בשר אפילו

 שסודר בשלחן אבל. יחד לאכלם יבא שלא,  גבינה עליו

 . זה בצד זה ליתן מותר, התבשיל עליו

 אדם בני בשני דווקא, השלחן על להעלותו דאסור הא

; זה על זה מקפידים הם אפילו, זה את זה המכירים

 ואפילו. מותר, זה את זה מכירין שאין, אכסנאים אבל

 על אוכל אחד שכל כגון, היכר שום עשו אם, המכירים

 ונותנים אחת מפה על אוכלים אפילו או, שלו מפה

 מותר., להיכר פת ביניהם

 שו"ע סימן פט סע' ד  .ז

מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לבער מעל 

 .השלחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה

 אורח חיים סימן תצד רמ"א  .ח

ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של 

שבועות; ונ"ל הטעם שהוא כמו השני תבשילין 

שלוקחים בליל פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן 

אוכלים מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר וצריכין להביא 

א במקום המזבח, ויש עמהם ב' לחם על השלחן שהו

 בזה זכרון לב' הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים.

  ו סעיף צה סימן דעה יורה ע"שו .ט

:  הגה. חלב של אצל בשר של כד תיבה בתוך ליתן מותר

 וטוב(. ז"א בשם י"אשיר הגהות) לכתחלה מחמירין ויש

 .צריך שאינו במקום לכתחלה ליזהר

  כד ק"ס צה סימן דעה יורה ך"ש .י

 במגולים. דוקא - לכתחלה מחמירין ויש

  פט סימן דעה יורה ע"שו .יא

 אחריו גבינה יאכל לא, ועוף חיה של אפילו, בשר אכל

 יש אם, כשיעור שהה אם ואפילו. שעות שש שישהה עד

 צריך, לתינוק והלועס. להסירו צריך, השינים בין בשר

, השינים שבין בשר כך אחר מצא ואם: הגה. להמתין

 ויש. גבינה שיאכל קודם פיו להדיח צריך, ומסירו

 אם מיד רק, שעות שש להמתין צריכין דאין אומרים

. והדחה קנוח ידי על מותר, המזון ברכת ובירך סלק

 אכילת אחר להמתין, אלו במדינות הפשוט והמנהג

 צריכים מיהו. גבינה כך אחר ואוכלין, אחת שעה הבשר

 כסעודה הוי דאז, הבשר אחר המזון ברכת כן גם לברך

 ברכת בלא אבל. המקילין לדברי לאכול דמותר, אחרת

 להמתין מדקדקים ויש. ..שעה המתנת מהני לא, המזון

 . לעשות נכון וכן, לגבינה בשר אכילת אחר שעות שש

 ובלבד, מיד, בשר אחריו לאכול מותר, גבינה אכל

. בהם נדבק מהגבינה דבר שום יהא שלא ידיו שיעיין

 צריך, היטב אותם לעיין יכול שאינו, בלילה היה ואם

 שילעוס הוא והקינוח. ולהדיחו פיו לקנח וצריך. לרחצם

. ביין או במים פיו ידיח כך ואחר. ..יפה פיו בו ויקנח פת

 בא אם אבל. וחיה בהמה בבשר, אמורים דברים במה

 ולא קינוח לא  צריך אינו, גבינה אחר, עוף בשר לאכול



 אין קשה שהגבינה שכל נוהגין וכן ...:הגה. נטילה

. בשר אחר בגבינה כמו, עוף בשר אפילו אחריה אוכלין

 .מקילין ויש(. בזוהר הוא וכן)

 תבשיל אחר גבינה לאכול שלא להחמיר עכשיו ונהגו

 גדר ולפרוץ לשנות ואין, עצמו בשר אחר כמו, בשר

 שנתבשל רק, בתבשיל בשר אין אם מיהו(. י"וב ארוך)

 ואין(, שם) גבינה אחריו לאכול מותר, בשר של בקדירה

 .להחמיר מנהג בו

 


