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 'סעיף א
 

קרי  ? בשר שבין השיניים מהו: אמר ליה רב אחא בר יוסף לרב חסדא. גבינה מותר לאכול בשר, אסור לאכול גבינה, אכל בשר: אמר רב חסדא" – גמרא
 (.החולין ק". )' הבשר עודנו בין שיניהם': עליה

 
 ?כמה צריך להמתין בין בשר לחלב

ואילו אנא בהאי , לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא, דאילו אבא כד הוה אכיל בישרא, תא חלא בר חמראאנא בהא מיל –אמר מר עוקבא " – גמרא
 (.קהחולין ". )בסעודתא אחרינא אכילנא, סעודתא לא אכילנא

 (משפטים' פ...". )כל מאן דאכיל האי מיכלא כחדא או בשעתא חדא או בסעודתא חדא" – זוהר
 

 :נחלקו הראשונים, "ינא אכילנאבסעודתא אחר: "בבאור המושג
סעודת הבוקר לסעודת הערב אותן רגילים  ןוזהו פרק הזמן שבי, ופחות מזה אין לאכול, מזמן סעודת הבוקר עד סעודת הערב  – א"ש ורשב"רא, ם"רמב

ות אלו הם מסיום האכילה ולא ששש שע, ן"וכתב הר. שמשך הזמן הזה הוא שש שעות י"וכתב הגהות אשר. ש שאין לשנות המנהג"וכתב הרא, לאכול
 .מהרגע שסיים להוציא שאריות מפיו וכפי שיבואר להלן

, ומיד מותר חלב, ז אחריה"וסילק השולחן וברך ברהמ, הכוונה שסיים סעודה אחת ולאלתר מתחיל סעודה חדשה – ה"ראבי, ג"בה, מ"הגה', תוס
 .ובלבד שיטול ידיו ויקנח פיו

 .ומר עוקבא שלא אכל זה מפני שלא הדיח פיו או שמחמיר על עצמו היה, יו וידיח ומותר כבר לאכול חלבמספיק שלאחר הבשר יקנח פ – ת"ר
 

 ?האם מדובר בשעות רגילות או זמניות
 .שעות רגילות – ג"ש בשם פמ"פת

 .ולכן בקיץ צריך לחכות יותר משש שעות ובחורף פחות, כלומר רביע היום, שעות זמניות – פרי חדש
 .פ שעות זמניות"ע, שלחולים ניתן להקל במידת הצורך פחות משש שעות ש"תלהלכה פסק הפ

 
 ?למה צריך להמתין שש שעות

, שאם נשאר בשר לאחר שש שעות, מ בזה תהיה"הנפק. כאילו אוכל בשר וחלב ביחד, הבשר עד שש שעות מפריש שומן וכשאוכל חלב – י"רש .א
 .כי בלעיסה לא יוצא טעם, צ להמתין"א, וכן אם לעסו לתינוק, א"כ הרשב"וכ, צריך להסירו

מ "הנפק. כ כבר מעוכל"ואח ,ועד שש שעות הוא בשר, הבשר נשאר בין השיניים ונאכל יחד עם החלב – (ח והמאירי"הב, פ הטור"ע) ם"רמב .ב
 .כי זה מתחבר עם הבשר שבין השיניים, אך לפני כן אסור ללעוס לתינוק, צ להסירו"עות אששלאחר שש  בזה תהיה

 
וכתב , ם שלא כמו הטור"את הרמב" פרי חדש"לכן באר ה? ולאחר שש הרי הוא כמעוכל, הרי לפני שש שעות אסור, מה שאל רב אחא את רב חסדא בדין בשר בין השיניים ה להבין לפי זהקש)

זה שמסתמא עד שש שעות ייעלם , ומה שכתוב שש שעות, חר שש שעותורב אחא שאל על בשר שבין השיניים שנשאר לא, גם לאחר שש שעות צריך להסיר את הבשר שבין השיניים, ם"שלרמב
אך המאירי קיים הבנת . וזה דוחק, קר בשר לפני שש שעות ורב חסדא ענה שלאנשרב אחא שאל האם יועיל ל, ניסה לתרץ את שיטת הטורח "בה. נ שאם לא נעלם צריך להסירו"אך אה, הבשר

 (.מה שלא נפסק להלכה, שלשיטתו לפני שש שעות אפשר לנקר את הבשר, קבל תשובהוכתב שרב אחא לא שאל כדי ל, ם"הטור ברמב
 

 1?האם מותר להתחיל סעודה חלבית בלי לאכול ממש חלב לפני שנגמרו שש השעות
שעות הם  ששש "דגול מרבבה"מכאן למד ה. שש שעות נמנות מאותו זמן שמסיים את הסעודה ולא ממתי שברך ברכת המזון וסילק את השולחן – ך"ש

 .מסוף אכילת בשר עד תחילת סעודת הגבינה ולא עד תחילת הגבינה ממש
שאם פותח , "דגול מרבבה"כ משמע כמו ה"א. שאסור לאדם בשרי לשבת ליד אדם שאוכל חלב שמא יושיט לו" בית יעקב"ת "הביא שו –( פח' ס) ג"פמ

כי אם " בית יעקב"חלק על ה" יד אפרים"וכן ב. שלא ראה שנזהרים בזה ג"ממ כתב הפ"אך מ. בסעודה חלבית יש חשש שמא יאכל מהחלב לפני הזמן
. ולכן מותר לשבת לידו, לא הגיע לאכול כלל ואם הוא אדם חשוב גנאי הוא לא שחברו יגיש לו אוכל, יושב ליד חברו הוא כבר מסתמא אכל והוא לא רעב

 .ולכן יש חשש שיאכל חלב, בא לאכול ולא גנאי לו שיביאו לו אוכל, כי הוא רעב ,משמע מכאן שאדם בשרי שמתחיל לפני הזמן ארוחה חלבית אסור לו
ומכאן מסיק . מותר לו לאכול שם ולא חוששים שמא יתן לאדם הבשרי לאכול, אם אין על השולחן בשר, אדם האוכל חלב ולידו אדם בשרי – יד יהודה

 .שאדם בשרי יכול להתחיל סעודה חלבית גם לפני תום שש השעות
 

 בשר עוף וחיה ן גבינה אחרידי
 :(חולין קד. )2"עוף וגבינה נאכלים באפיקורן: אבא' תנא אגרא חמוה דר" – גמרא

 .ה חיה לדידן שעוף וחיה מדרבנן"שה ,ן"וכתב הר .מותר לאכול אחריו גבינה – ן"ן ור"רמב
 .ת הגמרא שמותר עוף אחר גבינהוכוונ, כבהמה ואסור לאכול אחריהם גבינה עוף וחיה דינם – ש"רא, א"רשב, ם"רמב

 
ז "וכן חששו הט)וחשש כמו הטור לשני הטעמים , חיה ועוף צריך להמתין שש שעות, שאחרי בשר בהמה, ש"א והרא"ם הרשב"פסק את הרמב – מחבר

 .כי נשאר בשר בשיניים, כ שש שעות"ולכן לאחר שש שעות צריך להסיר השאריות והלועס לתינוק ימתין ג, (ך"והש
 א"רמה דיני

וכן שלא צריך להמתין שש שעות  ,ש שצריך לקנח פיו"שכ ך"וכתב הש, צריך להדיח פיו קודם הגבינה ,אם מצא בשר לאחר שש שעות והסירו .1
 .ן"כדעת הר

לא ואם . (ה"ראבי', תוס) ז"וכן צריך לסלק השולחן ולברך ברהמ, מביא את דעת הראשונים שסוברים שבין בשר לחלב נוטל ומקנח ואוכל מיד .2
 (ך"ש. )וכן אחרי בשר לבד צריך לברך ברכה אחרונה ולסלק השולחן, (ל"ך בשם מהרש"ש)אסור , סילק וברך כל היום כולו

ך כתב "אך הש, ולקנח אחרי הבשרידיו לטול ז שצריך "כתב הטו .ז"וצריך לברך ברהמ ,מכאן השתרבב המנהג להמתין שעה אחת אחרי הבשר .3
זר וולא ח, ואם מצא בשר בפיו אחר השעה צריך להסירו. ז"שעה היא מסוף הסעודה ולא מזמן ברהמהוהמתנת , שלא צריך קנוח והדחה

שבתוך שעה אחת אין לאכול בשר וחלב אבל אחרי זה אין , זוהר לעילה .1 :יןמקור הד (.ך"ש)אלא מקנח ומדיח פיו , וממתין שעה חדשה
אלא רק שמקלים , מ הארוך לא כתוב טעם לזה"בד .3( קפד' ח ס"א או"המג פ"א ע"גר. )תחילת העכול מתחיל לאחר שעה וחומש .2 .קפידא
 .'כתוס

, שבאופן זה לא מסלקים עצמם מהסעודה אלא מכינים עצמם לבאה, ז"והסביר הט, מ לאכול גבינה ואין נזהרים בזה"ז ע"אין לברך ברהמ .4
 .יתרחק מלישב עם מי שלא נזהר בזה' והירא לדבר ה

ך כתב שכן ראוי לנהוג כל מי שיש "והש, ז שבבני תורה צריך למחות שישמרו שש שעות"כתב הט. מו שפסק המחברראוי להמתין שש שעות כ .5
 .בו ריח תורה

וממילא גם כל . מספיק ארבע שעות בין בשר לחלב, שבחורף כשאין בין סעודה לסעודה כי אם ארבע שעות" פרי חדש"כתב בשם ה – א"גליון מהרש
 .דר כזמן שבין סעודה לסעודהכי זה כבר מוג, השנה כך

 
 חי תשובהפת

                                            
הגזרה , ממילא, ואין פה רק גזרה של חכמים, ם יש איסור מיוחד מדרבנן של מאכלות אסורות בבשר וחלב שאינו אסור מהתורה"לשיטת הרמבש, א"ר הרב טובי שליט"לפי הרעיון של מו 1

' ד ס"יו" יביע אומר"א ב"ליטע יוסף ש"ולכן כתב הגר, ל כחידוש זה"אך לא קי. גזרה שמא יעבור איסור מדרבנן של מאכלות אסורות, תהיה שלא להתחיל סעודה חלבית לפני תום שש השעות
 .והמקל בזה יש לו עכל מה שיסמוך, פ בבשר עוף וכשיש צורך מותר לאחר חמש שעות וחצי לאכול חלב"שעכ' ד
 .בהפרדה, בהפקר 2



 2 
ג שלא פלוג רבנן ויש להמתין "אך כתב הפמ, שאין מושך טעם כי לא אוכל ובין השיניים גם לא נתקע, לכאורה לכל הפרושים אין צריך להמתין, אם לועס לתינוק תבשיל עם שומן .1

 .שש שעות
 .יש לו על מה לסמוך, ז בשביל גבינה"מי שמקל לברך ברהמ .2

 .ב לרפואה יכול לשתות אחר שעה וירווח לוחל .3
 

 'סעיף ב
 

 .צ נטילה"וביום שידיו נקיות א, י"הדחה ונטל, י קנוח"בשר אחר גבינה מותר מיד ע – טור
ולאו צריך ליטלם גם ביום לפי שפעמים הגבינה שמנה ונדבקת בלחלוחית הידיים  – רבנו פרץ. צ נטילה"ה בלילה אם יש לו נר יפה א"ה – רבנו ירוחם

 .אדעתיה
ויכול , ם פעם מצא גבינה בין שיניו והחמיר על עצמו בזה"שמהר, ובמרדכי כתב. משמע שאין לאכול בשר אחרי גבינה בסעודה אחת – משפטים' זוהר פ

 .לעשות כן כי גם אביו של מר עוקבא החמיר
 

, מפני שהוא רך ונדבק בחניכיים, (טעות סופר וכל קמח לא מקנח ך כתב שזו"אך הש, בטור איתא שעורים)שילעס פת או כל דבר חוץ מקמח  ?מהו הקנוח
 (ה"ש לב"פ הגמרא שם שאין מחלוקת בזה בין ב"ע. )אחר הקנוח ידיח פיו במים או יין. שנדבקים ולא מקנחים יפה, וכן תמרים וירקות

שיותר טוב שיעשה כל , וכתב הטור, ן ועלה להם לשניהםויש ששרו פת במים או יי, ואיזה מהם שירצה יעשה קודם, אין לדקדק בקנוח והדחה – מ"הגה
 .אחד בפני עצמו

 .י"הדחה ונטל, אבל בעוף אחר חלב מותר בלא קנוח, וזה בבהמה, י"צ הדחת פה ומספיק נטל"א– ם"רמב
 

ופסק . דיח פיו במים או ייןוכן שצריך לה, וכן הגדרת הקנוח כדלעיל, י"שרק בלילה צריך נטל, פסק את הטור להלכה וכן את רבנו ירוחם – מחבר
 .הדחה או קנוח, מ שלא משנה מה המקדים"את ההגה ך כתב"והש. אבל עוף אוכל אחר חלב בלא קנוח או נטילה, שכל זה בבהמה וחיה, ם"כרמב

ויש מקלים , לים אחריהוכן בשר עוף לא אוכ, 3שנתקעת בשיניים ובחניכיים וכן נוהגים בגבינה קשה ,יש מחמירים לא לאכול בשר אחר גבינה – א"רמ
 .וטוב להחמיר, י וכדלעיל"רק שיעשו קנוח והדחה ונטל, ואין למחות בהם

 
 .שעה אחת ולא יותר – ך"ש. שש שעות כבשר – (ק טז בשער הציון"תצד ס' ס)ב "מ, ז"ט ?כמה צריך להמתין בין גבינה קשה לבשר

 .עמדה ששה חדשים בקבה – ך"ש. ואז משאירה טעם בפה, ולעים שנוצרו בהתהתמלאה ב, כ הרבה זמן"מרוב שעמדה כ – ז"ט ?מהי גבינה קשה
האם הן נחשבות גבינות קשות או אולי כיום אין בכלל גבינות , וגבינה בולגרית וכן גבינה צפתית של ימינו נחלקו לפי זה פוסקי זמננו לגבי גבינה צהובה
כי לפעמים  החמיר בזה( לה' ב ס"לרב ואזנר ח)בשבט הלוי  .בזה ובעוד מקומות" יוסףילקוט "ועיין ב. קשות כי לא מעמידים גבינה כלל ששה חדשים

. וגם לאחר סיום הישון הגבינה ממשיכה להתיישן באריזתה ולכן ראוי להחמיר, חולפים ששה חודשים מהיום בו הוחל יישון הגבינה ועד שאוכלים אותה
 .ובות של ימינובגבינות הצה הקל( סח' ט ס"אבן ישראל ח)י פישר "הגרי

שטעמה לא פג אך היא כבר לא  גבינה צהובה מותכת. ם"י לטעם הרמב"מ בגבינה קשה בין טעם רש"יש נפק –( נה' ח ס"ש אלישיב או"גרי) קובץ תשובות
כי אין , אין דינה כבשר י"לרש, ואילו בגבינה קשה שטעמה אינו חריף. ם אין דינה כבשר כי היא לא נתקעת בין השיניים"י דינה כבשר ולרמב"לרש, קשה

 .ם דינה כבשר כי היא נתקעת בין השיניים"ולרמב, טעם שנשאר בפה
 

 פתחי תשובה
 

 (ג"כ הפמ"וכ). אם אין בזה טורח, נכון להחמיר וליטול ידיים גם ביום כשרואים .1
 .מ לכתחילה צריך לבלוע משום הפסד אוכלים"ומ, מהות הקנוח היא לבלוע ולא רק ללעוס ולפלוט .2

 .א שאסרו אותם כירקות"ודלא כי, כ אפשר לקנח"פרות גבשאר  .3
 

 'סעיף ג
 

 :(חולין קה". )חובה, אבל בין תבשיל לגבינה, לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל: אמר רב חסדא. מים אמצעיים רשות" – גמרא
 :מובאים בתוספות שם שני פרושים בדברי רב חסדא

ומה שלא צריך בין ) .אבל לגבינה שאחריו לא תעזור נטילה אלא עד הסעודה הבאה, שלפניו חובה רק בין תבשיל של בשר לגבינה – רבנו שמואל .1
 (הכוונה ששניהם של בשר או שניהם של חלב, תבשיל לתבשיל

 .צריך נטילה, אבל תבשיל של בשר ולאחריה גביה בעין, כי אין כאן בשר וגבינה בעין, צ נטילה"אפילו הראשון של בשר והשני של חלב א – ת"ר .2
, שבמרק צלולוכתב רבנו ירוחם . כי מרק לא נתקע בין השיניים, שלא הצריכו שהייה בזה, אחר מרק בשר מותר לאכול גבינה בקנוח והדחה – רבנו יונה

 .שמא יש במרק בשר שלא נראה, אבל מרק עב עם ירקות אסור עד סעודה אחרת
אך , וכן נהגו העולם שלא לאכול גבינה אחרי תבשיל של בשר ואין לפרוץ גדר. ח"טו בבגזרה א, אסור לאכול גבינה אחרי ביצים מטוגנות בשמן –מרדכי 

 .צה אם מותר לאוכלו יחד עם גבינה ממש' ועיין בס, לא נהגו להחמיר ומותרת הגבינה שאחריו, אם התבשיל התבשל בקדרה בשרית בלי שום בשר
 

 .חסדא וכפרוש רבנו תםפסק את הגמרא וכרב  – מחבר
 א"רמ

בשם " מנחת יעקב"וכתב ה. שצריך קנוח והדחהח "וכתב הת( א"גר –כרבנו שמואל ) .מצריכים נטילה בין תבשיל של בשר לתבשיל של חלביש  .1
 .י שבשר בפה מפריש שומן"שזה כפרוש רש א"וכתב הגר, שנהגו לא לאכול כלל תבשיל של גבינה אחרי תבשיל של בשר ל"רש

 .ך שגם שומן עוף דינו כבשר ממש"וכתב הש. כן יש להחמיר גם בשומן אווזז ש"וכתב הט. שומן של בשר דינו כבשר .2

שמה שנתבשל , ך"והוסיף הש .לתבשיל שהתבשל בקדרה בשרית, ואת החילוק בין תבשיל בשרי, מנהגו של המרדכי שאין לפרוץ גדרפסק את  .3
מותר , פילו אם התבשל בקדרה בשרית שלא הודחה יפהוא, ט"ט בר נ"זה כנ, ם גבינה ממש ולא רק לאחריועבקדרה בשרית מותר לאוכלו גם 

 .לאוכלו עם גבינה

 .אבל צריך מטילת ידיים, נוהגים לאכול תבשיל של בשר ובשר ממש אחרי תבשיל של גבינה ובזה אין להחמיר .4

שכונת , השיג על דבריוך "והש:( ה קז"י פרק כ"פ רש"ע. )אלא רק מי שאוכל צריך, אינו צריך נטילה, שמש המשמש בסעודה ונוגע באכלים .5
 .אבל במים אמצעיים כולם חייבים בין נוגע ובין אוכל, י בזה היתה במים ראשונים"רש
 .ע"ואם הוא עב דינו כבשר לכו, דינו כתבשיל של בשר כשהוא צלול – פ רבנו ירוחם"רבנו יונה ע. כבשר ממש – מ"הגה :דין מרק בשר

 
מותר לאכול אחריו גבינה גם אם , ולכן תבשיל שהושם בו מעט שומן שלא נותן טעם כלל, לאכול גבינה אחרי מאכל שהתבשל בקדרה בשריתמותר , אפילו אם אין ששים נגד הטוח – ש"פת

 .נותן טעם בתבשיל קצת כאשר, ם אין להקליא שאם אין שש"וי. אין ששים נגדו
ע דינו כבשר וצריך "לכו, ואם הוא עב ויש בו מיחוי בשר, או בשר ממש והמחמיר תבוא עליו ברכה, התבשל בקדרה בשריתשברוטב של בשר יש מחלוקת האם זה דומה לתבשיל  – ג"פמ

 ('ק כ"שפתי דעת ס. )מן הראוי שיטול ידיו, אך אם אין טורח, מעיקר הדין לא צריך נטילה, וכן אם אוכל עם מזלג .אחריו שש שעות
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וכן איתא , אסור לאוכלו עם בשר, וכן אם תגע בו גבינה, שאם יגע בו אסור לאוכלו עם גבינה, בלחם צריך להיזהר שלא יגע בשר לח חם –( צא' ס) טור

 .ג"צא ס' ועיין בפסיקת ההלכה בדין זה בס .4בירושלמי
שולחן ויביא כ בשר להעביר מעל השולחן הלחם וכל המאכלים שעלו עם הגבינה על ה"מצוה מן המובחר כשאכל גבינה ורוצה לאכול אח – י"הגהות אשר

 .בשר ויאכל
אלא שחוששים , ולא מטעם שזה נבלע, א שאין עליה כמה טיפי בשר"שא ,אסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר – ן"תשובות המיוחסות לרמב

. צריך הדחה במים או יין ולכן. וכן להיפך, אין לחתוך בה גבינה כי שמנונית הבשר נשארת, וכן סכין שחתכו בה בשר. שיאכל את השמנונית הזו עם חלב
אלא שאפילו פת שאוכלים עם גבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בה , ולא עוד. ח בתפיסה אחת"שלפעמים ידבקו בשר וגבינה ממש ויאכל בב, ועוד
 .בשר כלל ואפשר שטעימת קפילא מועילה לבדוק שאיו שם טעם. שלפעמים הסכינים שומנו בבשר קרוש וכשחותכים את הפת נדבק בו, בשר

אבל לחתוך גבינה ממש , ן"ודלא כרמב ט"ט בן נ"רבנו שמשון מתיר לחתוך לחם בסכין של בשר ולאכול עם גבינה משום נ – א"ארחות חיים בשם הרשב
רבנו  ומעשה בשפחתו של. וצריך לקנח את הסכין שלא תהיה שמנונית עליה, אם לא נעצה בקרקע עשר פעמים או שפשפה באבן רכה או בפחם, אסור

 .וצריך רק הדחה כדין צונן, כי לא היה יד סולדת, ופסק שהסכין כשרה, שמשון שחתכה בסכין של בשר גבינה של גויים שהוחמה באש
 

, ן"המיוחסות לרמב' וכן פסק את התש. כ,י שיש להעביר עם הגבינה את כל שאריותיה שלא יהיו יחד עם הבשר שאח"פסק את ההגהות אשר – מחבר
 .א"ואפילו הפת שאיתה אסור ודלא כרשב, בסכין בשרית, וכן שאסור לחתוך גבינה אפילו קרה, ל גבינה על מפה בשרית וכן להיפךשאסור לאכו

אך נהגו שיהיו תמיד , שהקרקע סופגת את השמנונית, ניתן לחתוך חלב בסכין בשרית, י נעיצה בקרקע קשה"שע, א"ח בשם הרשב"פסק את הא – א"רמ
 .ושל בשר ומסמנים את החלבי ואין לשנות שני סכינים של חלב

אבל לחתוך לחם שנאכל עם גבינה , א שנוהגים שיהיו שני סכינים"ולכן כתב הרמ, מה שצריך נעיצה בקרקע זה לחתוך גבינה בסכין של בשר – ז"ט
וא בולע ויש חשש שיבלע בסכין הבשרית אבל דבר חריף אסור לחתוך איתו כי ה, א"ולזה לא צריך סכין חלבית כפי שכתב הרמ, מספיק שטיפת הסכין

כי עדיין , שגם לחתוך לחם צריך נעיצה בקרקע ולא תועיל שטיפה ,א"וכן רעק "נקודות הכסף"ך ב"וחלק עליו הש. דבר חלבי ויווצר כאן איסור
לכן . דה שצריך נעיצה בקרקע אף ללחםובדרךף אבל בבית גם הוא מו, ח שרבנו שמשון התיר הדחה בשעת הדחק"וכתב הב .שמנוניותו של הסכין על פניו

 .י הדחה מרבנו שמשון"ז להתיר בלחם ע"נדחתה ראייתו של הט
שזה קולא שמועילה רק אם בשוגג חתכו גבינה בסכין בשרית ועכשיו , ל החמיר שאין לחתוך גבינה בסכין של בשר אף אם נעצו בקרקע"מהרש – ך"ש

שהלפת מבטלת את טעם הבשר שבו ומותר , מסכין בשר שנחתך בלפת, ך"והקשה עליו הש. בזה אבל לכתחילה אין להקל, באים להכשיר את הסכין
א לנעוץ בקרקע ולחתוך גבינה עם סכין "ך שבשעת הדחק כשאין סכין אחר מקלים כרמ"ומסיק הש. ומדוע שנחמיר בקרקע יותר מבלפת, לחתוך בו גבינה

 .ל"אך לכתחילה ראוי להחמיר כמהרש, בשרית
מספיק לנקות את , אך כיום כשהכל מונח בקערות ובצלחות, חלב ישירות על המפההזה בזמנם כשהיו מניחים את הבשר ו, א שצריך להחליף מפה בין בשר לחלב"שכתב הרמ מה – ש"פת

 .ן דלעיל"במויוצאים כך ידי חומרת הר, ולא חייבים להחליף, המפה ולהפוך אותה
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