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פרקים ראשי

 הקדמה
 ההמתנה. טעם

 ההמתנה. זמן
מנהג של תוקפו
 הפוסקים. ותשובות שאלה - ההלכה פסיקת לעומת אבות מנהג

סיכום.

הקדמה

 זאת לעומת לחלב, בשר בין ההמתנה במשך שונות שיטות נהוגות ישראל קהילות בקרב
 מנהג אשר אדם יעשה מה היא השאלה לחלב. בשר בין שעות שש להמתין נפסק^ בשו״ע
ההלכה. את לכאורה סותר אבותיו

 ההמתנה, לזמן ביחס הפוסקים ושיטות לחלב, בשר בין ההמתנה סיבות את אביא בתחילה
הנ״ל. השאלה אליהם הופנתה אשר פוסקים מספר של תשובות ולבסוף

ההמתנה ט;נם

 את ומאריך בפה נידבק והוא שומן מוציא ש״בשר משום ההמתנה טעם את מבאר רש״̂׳
טעמו״.

 עולה שעות כמה ולאחר בשר, אוכל ואדם קורה שלפעמים לומר אפשר רש״׳ של מסברתו
 שיתעכל כשיעור להמתין יש חלב, אכילת בזמן יקרה לא זה שדבר כדי הבשר. טעם מבטנו
טעם. עוד יעלה ולא במעיו

 ששהה לאחר דבריו ולפי השיניים, שבין בשר משום ההמתנה לחובת טעם נותן הרמב״ם^
עליו, בשר שם אין כבר זה זמן שאחר השיניים, בין בשר נשאר ואפילו לאכול, מותר כשיעור

פט. xיו .1
ה א קה, דף .2 גבינה. לאכול אסור ר
הכ״ח. פ״ט אסורות מאכלות הל .3



 שלפ;\מים כיון היטב, פיו את לנקות היכולת על להסתמך ואין לאכול אסור זה זמן קודם ומ״מ
יפה. פיו את ולנקר להוציאם, מצליח אדם שאין בשר של שאריות נשארות

 שאריות ר1ניק על לסמוך ואין אופן, בכל אסור שעות שש שבתוך משמע הרמב״ם מדעת
הרא״ש׳'. בדעת גם משמע וכיוצ״ב הבשר,

 בתוך השיניים בין בשר חתיכת נמצאה אם שגם דהרמב״ם, אליבא מוסיף בחידושיך הר״ן
בלבד. האכילה מתחילת אלא ולהבא מכאן שעות שש להמתין צריך אין שעות, השש

 צריך אין ופלס בשר לעס אם רש״׳ לדעת ההמתנה בטעם ההסברים שני בין גדולה נפק״מ יש
 מה היסב. פיו ניקור על לסמוך וניתן ממעיו, טעם פליטת כאן אין שהרי שעות, שש להמתין

הפה. ניקור על סומכים שאין הרמב״ם לדעת כן שאין

 אך לנקרה, צריך רש״׳ לדעת שעות שש לאתר שיניו בין בשר תתיכת נמצאה אם כיוצ״ב
זה. זמן לאחר עליה בשר שם שאין כיון צריך אין הרמב״ם לדעת

̂׳  בגלל וגם הבשר שאריות בגלל גם להמתין שצריך להלכה: הסעמים שני את מצרף הטור
ממעיו. העולה הבשר טעם

ההמתנה מן7

בחוליו: בגמ׳ מובא

 והא איני, כלום; ולא א״ל: לגבינה? בשר בין ישהה כמה יוחנן: מרבי אס׳ רב מיניה בעא
 כמה אלא, בשר! לאכול מותר - גבינה גבינה, לאכול אסור - בשר אכל חסדא: רב אמר

 לאכול אסור - בשר אכל חסדא: רב אמר גופא, כלום. ולא א״ל: לבשר? גבינה בין ישהה
 שבין בשר חסדא: לרב יוסף בר אחא רב ליה אמר בשר. לאכול מותר - גבינה גבינה,
 חלא מלתא, להא אנא, עוקבא: מר אמר שיניהם. בין עודנו הבשר עליה: קרי מהו? השינים

 עד גבינה אכל הוה לא האידנא בשרא אכיל הוה כ׳ - אבא דאילו אבא, לגבי חמרא בר
־ אחריתא לסעודתא אכילנא, דלא הוא סעודתא בהא - אנא ואילו השתא, עד למחר

א(. קה, אכילנא)חולין

לסעודה מסעודה לחלב בשר בין שהמתין עוקבא מר של מנהגו בהסבר הראשונים נחלקו
ההלכה. ופסיקת השונות השיטות נפרט

ש;\ות שש המתנת
ביו בתחילה בשר שאכל ״מי פסק": הרמב״ם שעות שש הוא ההמתנה בנושא ראשון מנהג
אחרת, סעודה שיעור כדי ביניהן שיהיה עד חלב אחריו יאכל לא עוף בשר בין בהמה בשר

ה. סימן פ״ח חולין
כד. ס׳ הרא״ש על חמודות בדברי מובא .5
פט. סימן ירד .6
הכ״ח. פ״ט׳ .7



 הרמב״ם מדברי כלומר בקינוח״. סר שאינו השינים בין של הבשר מפני שעות, שש כמו והוא
 בקינוח, סר אינו שבשנ״ם שהבשר בגלל הוא לסעודה סעודה בי! להמתין שהצודך דואים אנו

 שלמה של ים בספרו המהרש״ל פוסק הרמב״ם של כפסקו שעות. כשש להמתין צריך ולכן
 חיה או בהמה שנא לא בשר, אכל אם תורה, ריח בו שיש כל ״דין לשונו: וזה בחוליף הגנו על
 דהיינו הערב, עד הבקר סעודת שמזמן כשיעוד שישהה עד גבינה, אחריו יאכל לא עוף, או

 אחריו גבינה יאכל לא ועוף חיה בהמה שנא לא בשר "אכל הטור^: גם פוסק כך שעות״. שש
 הרמ״א״" וכן שעות״. ו שהוא הערב סעודת עד הבוקר סעודת שמזמן כשיעור שישהה עד

לעשות. ראוי שכן השו״ע דברי על כותב

 ״ויש ישראל: בקהילות נהגו אשר זה במנהג פרצה הנוהגים את מזהיר השולחן" ערוך בספר
 הפשוט המנהג וכן לעשות, נכון וכן לגבינה בשר אכילת אחר שעות שש להמתין מדקדקים

נחש״. ישכנו גדר ופורץ נאמר ובזה לשנות, וחלילה שעות, שש להמתין ישראל תפוצות בכל

שו\ה הסתנת
 זה למנהג היסוד אתת. שעה להמתין הוא הולנד קהילות יוצא׳ אצל בעיקר נפוץ אשר מנהג
 ואחת שחרית אחת לעשות שרגילים בסעודתא ״לאו חולין": הגמ׳ על התוס׳ בדברי נעוץ

 מותר כלומר רבנן״. פלוג דלא מותר, ובירך השולתן סילק אם לאלתר אפילו אלא ערבית,
ויברך. השולחן שיפנה ובלבד לאלתר, אפילו בשר אחר חלב לאכול

 להמתין העולם נהגו שבאמת וכותב והיתר" באיסור התוס׳ דברי את מפרש ירוחם רבינו
כשעה. היה זה שזמן וכנראה ויברך השולחן את שיסיר הכוונה לאלתר שמותר כלומר שעה,

 סלק אם מיד רק שעות, שש להמתין צריכין דאין אומרים ״ויש הרמ״א": גם מביא זה פסק
 אחר להמתין אלו במדינות הפשוס והמנהג והדחה. קינוח ידי על מותר המזון ברכת ובירך

 אתר המזון ברכת כן גם לברך צריכים מיהו גבינה. כך אתר ואוכלי! אחת שעה הבשר אכילת
 שהמנהג רואים אנו כלומר המקיליך. לדברי לאכול דמותר אחרת כסעודה הוי דאז הבשר,
כשעה. להמתין מדינות באותם הפשוט

 דאכיל מאן ״דכל הזוהר": דברי על בנוים שדבריו וכותב הרמ״א דברי את מחזק הגר״א"
הבא״. בסעודתא או חדא בשעתא או כחדא מיכלא האי

ט. סימן פ־ח .8
א. סעיף ,פס יו״ד .9

א. סעיף פ״ט, ׳ו־ד .10
ז. סעיף פ״ס, .11
אנילנא״. אחריתא ״לסעודתא ד״ה קה,א .12
מ. כלל .13

יו״דשם. .14
סק״ו. פט, הגר״א באור .15
א. קנח, דף ב חלק .16



ש/\ות שלוש הסתנת
 ירוחם" רבינו ששת. כשלוש להמתין אירופה ומערב גרמניה מקהילות חלק בקרב נהוג מנהג
 פרץ רבינו כותב "וכן אחרת: סעודה בגלל שעניינו זה מנהג על פרץ רבינו דעת את מביא
 כרש״*, שעות ג׳ והוא שיניהם׳ בין הבשר ׳עודנו שנאמר בשר קרוי השיניים בין שהבשר מפני

 טיגון כעין רק בשר אכלו לא ואם גבינה. יאכל אם אחרת בסעודה שיניו לנקר טוב זה ומטעם
 מנהג של מקורות את נדבק״. דאינו ידיו והדחת הפה כקינוח אח״כ גבינה לאכול מותר בשמן

 שבין והזמן קצרים הימים שבחורף שכיון פאדרו מהר׳׳ד הגאון בשם תשובה*" בדרכי הביא זה
 מוסיף עוד לסמוך. מה על זה למנהג היה בקיץ גם וממילא שעות ג׳ היה לסעודה סעודה

נמשך. אינו הבשר טעם שעות ג׳ שלאחר

 שבין ההמתנה שזמן פט בסימן הפר״ח את שמביא יעקבי" במנחת למצוא אפשר לכך חיזוק
 הקיץ, אל גם נמשך זה דבר וממילא הקצרים, החורף ימי בגלל שעות ג׳ היה לסעודה סעודה
 הרמב׳׳ם בלשון ומדייק המדקדקים, חומרת מצד שהוא בזה, הפסיד לא המיקל שמ׳׳מ ומסכם
יחמיר. להחמיר הרוצה וכל שש דווקא לאו שזה משמע שעות שש כמו שכותב

מנהג של תוקפו

 גבלו אשר רעך גבול תסיג ״לא ד( )יט, דברים בספר בפסוק המנהג ענ״ן מופיע בתורה
ף שרירא רב מדברי ללמוד אפשר המנהג חוזק על ראשונים״  שנשאל שאלה על שעונה גאו

עונה: וכך לבעלים מחזיר והגנבים מהליסטים שהקונה שנהגו מנהג לגבי

 מה ונוטל לבעלים מחזיר וגנבים הלסטים מן שהקונה במקומכם מנהג שיש שכתבת ומה
 מילתא דמנהגא מנלן דאמרינן: המנהג, שנות לבלתי אחד כל חייב הוא, כן ודאי שהוציא,

 גדולה תקנה בו שיש בדבר וכ״ש ראשונים״, גבלו אשר רעך גבול תסיג דכתיב"אל היא
תשנו! ולא כמנהגכם עשו לפיכך מריבה, והסרת

 אבותיך״. עשו אשר עולם גבול תסיג ״אל כח( משלי)כב, בספר מופיע לכך מקור עוד
 גבלו אשר רעך גבול תסיג לא בתורה נאמרה כבר זו ״אזהרה כך: זה פסוק מפרש המלבי׳׳ם
 יסיג שלא שה״ה מזה למד ושלמה דעהו, גבול המשיג על בא שם אולם בנחלתך, ראשונים

 שלמה כלומר לעולם״. שיהיו הראשונים שהנהיגו המנהגים כמו ראשונים, שגבלו גבול כל
 טעם לנו יש אם אפילו לשנות לנו אל הראשונים נהגו אשר שמנהגים ללמדנו בא המלך

לדבריהם. אנו מחויבים לשנות,

אם יוחאי בר שמעון זה:״א״ר פסוק את שמבאר שמעוני"" הילקוס מפרש המלבי׳׳ם כדברי

לט. חלנה .17
סק״ו. פט, .18
אי. דין עו, כלל למנחה סולת .19
א,ד. ציון שננר׳ בשרת שפיט .20
כב. פרק משלי לספר תתקס רמז .21



 תיקן ויצחק השחר, תפילת תיקן אברהם כגון אותו תשנה אל אבותינו שעשו מנהג ראית
 עשו ״אשר ת״ל אחרת אוסיף אני אף תאמר שלא ערבית תפילת תיקן יעקב מנחה, תפילת

 ללמוד יכולים אנו ור״׳ רשב״י של מדבריו .הדורות״ לכל אלא עשו לא יוחנן א״ר - אבותיך״
הדורות. לכל נעשה שהוא כיון לשנותו רשאים אנו אין קדמונים ע״׳ ננהג אשר מנהג שכל

כותב: וכך האבות, מנהג לענין מתייחס לתשובותיו בהקדמתו המאיר׳

 להעמיד מעלה בן ולכל אדם לכל ראוי שכן, ואחר המנהגות אלו אימך זקנה כ׳ תבוז ואל
 לשנות הראשונים והחכמים הקדמונים האבות גבול השיג לבלתי מתכונתו, על מקומו מנהג
 להשתדל לו ראוי עליהם חולק לו אזדמן אם וגם סיבה, וללא צורך ללא מקומו מנהג

ולהועיל. לעזור איתו האמת יד בהיותו וכ״ש בראיה, סתרו יתבאר שלא אחר בהעמדתו,

 אצל אכלו ואיך אוכלים, היו לא השרת מלאכי שהרי תנחומא^^ ממדרש בדוגמא וממשיך
 ההקדמה ובסוף המדינה. ממנהג אדם ישנה שלא אחר דבר ללמדך אלא אבינו אברהם
מקומות: מכמה מחלוקות לריבוי מתייחס

 היפך מקומות בקצת האחרים הנהיגו מאיך כראוי נעשה המנהג אם ולומר להרהר ואין
 קהל לכל הם...שראו׳ ח״ם אלוקים דברי ואלו ואלו בחכמות שוות הדעות כל שלא זה,

 אליהם הבא חכם לשום ואין השלמים, קדומיהם וחכמי הקדושים אבותיהם במנהג להחזיק
 מנהיג וכל קהל כל להיות רק במקצתם, או בכולם לשנותם שכן כל במנהגותיהם, לערער
ככתבה. ומדינה מדינה כלשונו ועם עם במקומו, שורר שבהם

 עם ונמשך מסו״מת, טעות בגלל שננהג למנהג הכוונה שטות, או טעות מנהגי הוא אחר ענ״ן
ממש. בו שאין למרות הדורות

כך: על וענה נהגו אשר מנהג בענין שנשאל בריב״ש^" ומצאנו

 בפרק השנו״ן כאותן דינם; על העמידום וקצתם אסור, בהן נהגו מקומות שקצת אלא
 מפני מקומות, קצת התר בהן שנהגו מחלוקת, בלי האסור׳! הדברים אבל שנהגו. מקום
 בדברים אסור נהגו אם אפילו שהרי כלום. ואינו הוא, עות0 מנהג זה אסורים, שהן ידעו שלא

אסור, בהן שינהגו צריך אין האמת, להם נודע ואח״כ מותרי!, שהן ידעו שלא מפני המותר׳!,
הוא בסעות דמנהג לחכם, שאלה צריכין ואין

 ביום אלא הראשון הולד על להתאבל לא נהגו אשר מנהג לגבי כותב^^ אחר במקום ועוד
כך. בנוהגים הוא טעות שמנהג ועוד שחר בו שאין זה, מנהג על וכותב הקבורה

 בשורשו המנהג מקור מה ולחקור לע״ן יש מנהג כל שאחר לומדים אנו הריב״ש מדברי כלומר
שטות. מנהג שמא או דין ישראל מנהג הוא זה מנהג האם להחליט כך פ׳ ועל !בראשיתו,

יא. וירא .22
רנו. סימן הריב־ש שרת .23
סימןצה. .24



ההלכה פסיקת לעומת אבות מנהג
הפוסקים תשובת

 וענה שעות, שלוש של ההמתנה טעם בעניין גרמניה קהילת מיוצא׳ שהיה ז״ל סבי את שאלתי
 נוהגים היו שכן הסעודה, מהרגלי נבעה גרמניה בקהילות שעות שלוש ששמרו שהסיבה ל׳

 שלוש עברו הצהר״ם אחר לארוחת הבשרית הצהריים ארוחת ובין שעות, שלוש כל לאכול
לעיל. שהובאו מהמקורות משמע כך ובאמת שעות.

 שקיבל שעות, שלוש ששמר שאדם וכתב זו בשאלה פסק אבינר^^ שלמה שהרב ראיתי כן כמו
 זה ממנהג לחדול ורשאי הוא בטעות קבלה הלכה, שכך בחושבו שעות שש לחכות עצמו על
 הרי טעו. לא שלמות שקהילות וכיון לסמוך, מ׳ על לו שיש שודאי ועוד נדרים. התרת בלי גם

 שש לשמור הוא המובחר המנהג אך מזה. יותר הם שעות ושלוש בשעה, שדי פוסק הרמ״א
 הוריו אצל מוזמן כשאדם אבל חייבים. לא אך שעות, שש ולשמור להחמיר אפשר לכן שעות,

להחמיר. אין ודאי

 בשר בין שעות ג׳ להמתין אבותיו שנהגו במי ופסק^" זצ״ל אוירבך הגרש׳ז גם נדרש זה לדבר
 שלא אשכנז שלרבנ׳ משום דבריו והסביר לשנותו, צורך ואין במנהגו להמשיך יכול לחלב
 שהמקור ואע״פ זה, למנהג ר1מק מסתמא היה בעצמם, כך שנהגו ובפרט זה, במנהג מיחו
במנהגם. הלכה מקורות על שסמכו עליהם חזקה מקום מכל צורכו, ד׳ לנו ברור אינו

היה: השאלה נוסח הוראה. בתי מספר אל זו שאלה הפניתי למעשה הלכה זו סוגיה לברר כדי

יוצא׳ שהם כיו! שעות שלוש לחלב בשר בין לשמור נוהגים וסבי שאבי ישיבה, תלמיד אני
 או שעות שש לשמור יש הפוסקים רוב שלדעת נוכחתי בהלכה שעיינתי לאחר גרמניה.

הפוסקים? רוב לשיסת ללכת או אבות׳ כמנהג לעשות עלי האם לשאול ברצוני שעה.

 אך אבות, כמנהג שעות שלוש לנהוג יש ההורים בבית לי: פסק שליט״א רוזנטל יעקב הרב
 לנהוג לך מותר ענה: שליט״א אריאל יעקב הרב הישיבה)המקום(. מנהג עפ״׳ לנהוג בישיבה
 אבותיך. במנהג פגיעה אינו הידור שעות. שש ולשמור להדר לך מותר גם אך אבותיך, כמנהג

 שלכתחילה פסק: שליט״א ליאור רב הרב נדר. בלי ההידור את עליך לקבל גם יכול אתה
 ההוראה מבית כ״ץ משה והרב שלוש, נהגו אירופה שמערב אף על שעות שש שתנהג ראוי
 לדברי לחשוש תרצה ואם שלו. המנהג לפי ינהג אחד כל ענה: שליט״א אליהו הגר׳־מ של

אפשר". הש״ך,

.245,51 מספר כוהנים־ ״עיטורי .25
ר בטאו! שעלבים( ישיבת לסיפא)עלון מספרא בעלון שחור יאיר הרב בשם מובא .26 נ
קבלתם. סדר עפ־׳ מובאות התשובות .27



סיכום

 בשר בי! ההמתנה בנושא ישראל קהילות בקרב השונים למנהגים המקורות הובאו זה במאמר
 מקהילות בחלק זאת בכל אך שעות, שש להמתין יש הפוסקים ולרוב ולשרע לרמב״ם לחלב.
הפוסקים. רוב מהכרעת השונים מנהגים נהגו ישראל

 למעשה, להלכה גם לסמוך מ׳ על יש מנהג שלכל רואים אנו שליט״א הרבנים בתשובות בעיו!
ובמעשה. בלימוד נכונה דרך יורנו שהקב״ה ויה״ר


