
  סעודה חלבית בחג השבועות
  הפסק בין הסעודות והברכות

  א, חולין קה
אמר ליה ולא , אלא כמה ישהה בין גביה לבשר, גביה מותר לאכול בשר, אכל בשר אסור לאכול גביה

  .בהא סעודתא הוא דלא אכילא לסעודתא אחריתא אכילא... אמר מר עוקבא  ... כלום

  א, ב קכה"זח
 . או בסעודתא חדא, או בשעתה חדא,ילא דאתחבר כחדאדכל מאן דאכיל האי מ

  )ב, קפ(ה מסכת שבועות "של
 ואין שמחה , לקיים ושמחת בחגך, אוכלין בשרר כךואח, העולם והגין לאכול בחג השבועות מאכלי חלב

לעשות קיוח והדחה , אז צריך לדקדק להתקדש בפרט ביום קדוש כזה שהוא מתן תורתיו, בלא בשר
  .ואחר כך יפרוס מפה אחרת ויערוך השלחן ובשר, פסיק בברכת המזון ולהמתין שעה ולה,היטב

  רמט' ר סי"שוע
במה דברים אמורים כשאוכל אותו מאכל קודם הסעודה מחמת שחפץ ומתאוה לאוכלו קודם הסעודה  יא

י ל יד אבל אם מה שאוכלו קודם הסעודה הוא מחמת שרוצה להשלים מאה ברכות ע.ולא בתוך הסעודה
 יש , שאיו פטר בברכת המזון שלאחר הסעודה,שמברך עליו גם ברכה אחרוה כשאוכלו קודם הסעודה

  ...). שאסור לגרום חיוב ברכה כשאפשר לפוטרה בברכה אחרת,איסור גמור מן הדין(בזה 

  תצד' ר סי"שוע
 כי הרבה ,א ומהג אבותיו תורה הי,של שבועות'  והגין בכל המקומות לאכול מאכלי חלב ביום אטז

 לפיכך צריכין ,ט"תקכ'  כמו שיתבאר בסים טובולפי שמצוה לאכול בשר בכל יו .טעמים אמרו עליו
  .ט"ח ופ"פ'  ויעשו ככתוב ביורה דעה סי,להזהר שלא יבואו לידי איסור בשר בחלב

  פט' ד סי"ע יו"שו
ם דאין צריכין להמתין שש ויש אומרי :א"רמ. עד שישהה שש שעות,  לא יאכל גביה אחריו ...אכל בשר א

, והמהג הפשוט במדיות אלו. מותר על ידי קוח והדחה, רק מיד אם סלק ובירך ברכת המזון, שעות
מיהו צריכים לברך גם כן ברכת המזון . ואוכלין אחר כך גביה, להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת

לא מהי ,  אבל בלא ברכת המזון,דמותר לאכול לדברי המקילין, דאז הוי כסעודה אחרת, אחר הבשר
יש אומרים דאין לברך .  ..או אחר כך, ואין חילוק אם המתין השעה קודם ברכת המזון. המתת שעה

שש שעות אחר אכילת  ויש מדקדקים להמתין . אבל אין זהרין בזה,ברכת המזון על מת לאכול גביה
  .וכן כון לעשות, בשר לגביה

 ויש מחמירין אפילו בבשר :א"רמ .וצריך לקח פיו ולהדיחו...  אכל גביה מותר לאכול אחריו בשר מיד ב
  .וכן והגין שכל שהגביה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף כמו בגביה אחר בשר, אחר גביה

  כף החיים שם
האי מילא דאתחבר כחדא או דכל מאן דאכיל שכתב א "ה ע"משפטים דף קכ' עיין בזוהר הקדוש פר) י

 דבכל עין אין לאכול מאכלי בשר וחלב בשעתא חדא ומשמע דלא שא ... בשעתה חדא או בסעודתא חדא
  .אפילו גביה רכה או חלב או מאכלי חלב ואפילו החלב קודם בשר, או בסעודתא חדא

  א"סדר ברכת הנהנין פ
ברכה ראשוה  בין מ,ברכתו כל מיי משקיןהיין הואיל והוא ראש לכל המשקין הרי הוא פוטר ב) כא(

 שאין צריך לברך , ואם שתה יין פחות משיעור רביעית ... ובין מברכה אחרוה פטרו... שהיא שהכל
 אף אם הוא בעין שלא בירך , יברך לאחריהם בורא פשות רבות, ומשאר משקין שתה רביעית,לאחריו

  .לפיהם שהכל היה בדברו

  ג"סדר ברכת הנהנין פ
ומברך ...  אפילו רוב התבשיל דבר או מיים אחרים, מין דגן הואיל וקרא מזון הוא חשוב עיקר לעולם) ב(

' על תערובות ה'  שאין לברך לאחריו מעין גש אומריםוי... '  וברכה אחת מעין גורא מיי מזוותעליו ב
 לדבריהם לאכול עוד כזית  ויש לחוש.מיי דגן אלא אם כן יש בתערובות כזית דגן בכדי אכילת פרס

  . ועוד כזית שברכתו היא בורא פשות רבות בודאי,שברכתו האחרוה היא על המחיה בודאי

  ח"סדר ברכת הנהנין פ
 וטוב ליזהר שלא לשתות אלא .ויש מסתפקים בברכה אחרוה של יין אם מברכים אותה על כזית) א(

  . אין צריך לברך אחריו,אין לו כדי רביעית אבל בדיעבד שכבר שתה כזית ו.פחות מכזית או רביעית


