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 למותר לציין שאין לפסוק הלכה מסיכום זה



 לק"י

 כי ממך הכל, ומידך נתנו לך.
 

בעניותי אין בדברים  בקרית מלאכי ת"ו. ויודע אני כי בחסדי שמים עליי זכיתי להיות מחובשי בית המדרש 'מרכז נרי'ה'
אך ייעצוני כליותי לפרסם סיכום זה לזיכוי הרבים, אולי יהיה נופך לדכוותי וק"ו לגדולים ממני,  חידוש או תוספת שכתבתי

 הוא לעזר לרוצים לחזור על לימודם בדרך קצרה.

נמצא באבות  בצורה הכי מוחשית, ואחד המקורות שביטאו זאת וידוע שחז"ל האריכו להוכיח את מי שאינו חוזר על תלמודו
יושב אדם ששה  ?שנה ולשכחה בשתי שנים. כיצד יםהוא היה אומר יכול אדם ללמוד תורה בעשר"  דרבי נתן )פרק כ"ד(:

חדשים ואינו חוזר בה נמצא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא. י"ב חודש ואינו חוזר בה נמצא מחליף חכמים זה בזה. י"ח 
חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח ראשי פרקים. כ"ד חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח ראשי מסכתותיו. ומתוך שאומר על 

כמים זה בזה ומשכח ראשי פרקים וראשי מסכתותיו סוף שיושב ודומם. ועליו אמר טמא טהור ועל טהור טמא ומחליף ח
שלמה על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבנים נהרסה )משלי 

 ".תלו של כרם מיד חרב כל הכרם כולוכ"ד ל' ול"א(. וכיון שנפל כו

האם אנו חוזרים על לימודנו? או שמא אנו  -מגולה בראש ובראשונה לי, ומתוך כך לשאר הלומדים ודברים אלו הם תוכחת
 .. כי מציון )המבחן ברבנות( תצא תורה -מקיימים את 'דרשת' הפסוק "כי מציון תצא תורה"

ל כל לימודו של ופשוט וברור שללא חזרה מתוך סיכומי הלכות שעשה אדם לעצמו קשה עד מאד לחזור בכל שישה חודשים ע
 , 'וקשיא למיגמר בעתיקא מחדתא'.חדש האדם, שמתוך כך לא יימצא לו זמן ללימוד

יש לי תקוה, שעל ידי שינון מתוך סיכום זה בו נמצאים ראשי הסוגיות מהגמרא ראשונים ואחרונים עד אולי על כן אמרתי 
תדירות גבוהה ואולי אזכה שהדברים ימצאו חן כמה שהיה בידי הקל לתמצת ולבאר, אוכל לחזור בלנ"ד על הלכות אלו ב

 בעיני חבריי וגם הם יפיקו תועלת מכך. וזה שכרי מכל עמלי.

ומשתדלת בצרכי הבית ובגידול , על שם נוות ביתי מנשים באוהל תבורך, שטורחת אביגל' 'קדושתוקראתי שם סיכום זה 
אותי להתעלות בלימוד, וגדולה הבטחה שהבטיחם הקב"ה . ובטוהר ליבה משתדלת לדחוף נ"י ואלקנהמנב"ת  יסכה ילדינו

 לעבודתו יתברך, אמן. דור ישרים מבורךיהי רצון שנזכה להעמיד  לנשים יותר מן האנשים!

וגשמיות מעודי עד היום הזה,  שחיזקוני ברוחניות ואימי הורתי קלי רחל זאביאבישי  אבי מורי תודתי נתונה להוריי היקרים 
ולא חשכו ממני מאומה. תפילתי שאזכה להיות 'בן חכם ישמח אב', ואשמח אתכם שמחה אמיתית, בבריאות הנפש והגוף 

 לאורך ימים ושנים. עד בניית בית עולמים.

ני וסייעו לי  כדי מנב"ת, שעודדו אילנה עמרשליט"א ומרת  הרב משה עמר -כמו כן ברצוני להודות לחמי וחמותי היקרים
שאוכל לשבת וללמוד ברציפות בכולל. ישלם ה' שכרכם ותזכו לבריאות הנפש והגוף לאורך ימים ושנים. עד עמוד כהן לאורים 

 ותומים.

 ו אותי וכיוונושליט"א שלימדהרב אשר יעקב אבידן שליט"א, ראש כולל מרכז נריה, והרב אשר בנימיני תודה שלוחה למו"ר 
עד בוא ינון ואליה. ולכם בתלמידים ותזכו לבריות גופא ונהורא מעלייא.. יהי רצון שבורא עולם ירבה גבדייאותי בלימו  

, שהגיה האיר והעיר בצורה ר' אילן יחזקאל טאובברכות יחולו על ראשו של האיי צורבא מרבנן, החברותא היקרה שלי, 
לח לו ולב"ב שפע ברכה והצלחה רצון שבורא עולם יש המיוחדת שלו כדי שסיכום זה יצא מלובן ומזורז לאור עולם. יהי

להגדיל תורה ולהאדירה. על התורה ועל העבודה בלא טרדה ונשקוד יחד  

בצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה' ואפיל תחינתי שיזכני להיות מיודעי שמו ולעשות רצונו כרצונו בלבב שלם ובנפש חפצה, 
ונזכה , אשר נולד בזה החודשאורו של משיח על עם קודש האהבה והיראה, עד אשר יזריח  -להתעלות במדרגות העבודה

.'נחמו נחמו עמי' -לחזות בהתגשמות דברי הנביא  

ם זעירא דמן חברייאנאו  

 אוראל בן אאמו"ר אבישי למשפחת זארב )זאבי(

 

'ונתת יד ושם בביתך למקודשי, עריכת נר לבן ישי להעלות נר תמיד'  

 לעילוי נשמות יקירינו

ז"ל מזל זאבי בת סאלם וסבתי ז"ל משה בן מוסא זארב סבי  

ז"ל חמו בת שמחה -מרסדס בן וסבתי ז"ל חמו בן אסתר-שמעון בן סבי  

ז"ל צביה עמר בת סאלםורעייתו  זצ"ל הרב יוסף בן סעיד עמרמו"ר   

ז"למסעודה ג'מיל בת מרים ורעייתו  סעיד בן יוסף ג'מילסב רעייתי   

אמן -יים, עם שאר אחינו בית ישראלחהצרור ברורה צשמתם נהא ת



 
 הלכות מליחהאתחיל בשמחה 

 סיכום סימן סט
 :סעיף א

בגמרא )קיג.( אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אלא 
 אם כן מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה. 

 -רב הונא אמר מולח ומדיח. במתניתא תנא -איתאמר
הא דחללי בי טבחא הא  -מדיח ומולח ומדיח. ולא פליגי

 דלא חללי בי טבחא.
 :אבטעם ההדחה הראשונה נחלקו הראשונים

הבשר, שאם לא יעבירו יש חשש להעביר הדם שעל  -רא"ה
 שלאחר שיגמור הבשר לפלוט צירו, יבלע מהדם שעל גביו.

כדי שיתרכך הבשר והמלח יוכל  -בר"ן וי"א במרדכי
 להוציא הדם.

להעביר הדם שעל החתיכה, כדי שהמלח לא  -מרדכי
יתמלא מדם שעל פניו ולא יהיה בכוחו להוציא הדם שבתוך 

 הבשר.
להעביר הדם  -"ק ושערי דוראהגהות מיימוניות בשם סמ

 .גשעל פני הבשר, שאם לא כן, המלח יבליע הדם בבשר
ואם הדיחו צריך להדיח הבשר קודם מליחה.  -ופסק מרן

כל  הואם אחר שהדיח חתך .דהטבח אין צריך להדיחו בבית
לאחר  או שהסיר טלפי הרגליםנתח  לשנים או לשלשה 

הגה: ואם לא עשה כן, הוי צריך לחזור להדיחם  ההדחה
כלא הודח כלל. הדחת הבשר לכתחלה, יזהר לשרותו נגד 
חצי שעה ולהדיחו היטב במי השרייה, אבל אם לא שראו 

ימתין מעט שיטפטפו  ואחר כךרק הדיחו היטב סגי ליה, 
המים קודם שימלחנו, שלא ימס המלח מן המים ולא יוציא 

 (. הגהות ש"דהדם )
. וברים אחרים בכלי ששורין בו בשרונהגו שלא להשתמש בד

ואם נשתהה הבשר בשרייתו מעת לעת, הבשר וגם הכלי 
אסורין. ועיין לקמן סימן זה. אבל פחות מעת לעת אין 
להקפיד. ואף במקום שנאסר הכלי, מותר לחזור ולשרות 

 ( איסור והיתר הארוךבו. )
)עיין לעיל  ח, כיצד נוהגין עם שרייתוזדין בשר שמלא קרח

 ן ס"ח(. סימ

                                                           
להעביר את הדם  -המעיין יראה כי ישנם למעשה שני טעמים א

לרכך את הבשר. אלא שהסבר הראשונים בצורך  \שעל הבשר
 שיש להעביר את הדם שעל הבשר יוצר נפק"מ רבות.

א.האם מספיקה הדחה או שצריך שרייה. ב. בדיעבד אם מלח 
תועיל מליחה שנית. ג. חותך החתיכה לאחר ללא הדחה, האם 

הדחה. ד. שורה במים חצי מהחתיכה. ה. אם נמלחה חתיכה ללא 
 הדחה ויש בה שישים נגד דם שעליה.

אך ביאר שהר"ן והי"א במרדכי אמרו דבר אחד.  הש"ך ב
סובר כי לר"ן המליחה צריכה ללחלח את פני הבשר, הפרמ"ג 

  ולי"א במרדכי ללחלח את הבשר עצמו.
ולא אומרים 'משרק שריק' ו'כבולעו כך פולטו', מכיוון שהדם  ג

 שעל החתיכה נחשב כדם בעין שנפל על החתיכה.
 ש"ך.מסתמא הדיחו יפה.  -אם אנו יודעים שהטבח הדיחו ד

 כתב שזה דוקא במקום שידוע שהטבחים שורים כהוגן. ובפת"ש
 כתב ובחוו"דדוקא בסכין, דאגב דוחקיה מפליט. אך ביד ) ה

 שה"ה אם נגסו החתול בשיניו( לא צריך הדחה שנית.
שאנו חוששים שמא נשאר בו דם. אך בדיעבד אף אם השתמש  ו

 דרכ"מ.בשם  ש"ך וט"זבו רותח מותר. שתולים שהיה נקי. 
 -יש אוסרים למולחו שנית -בשר שנמלח ונמצא באמצעו קרח ז

לע שהבשר החיצוני יב \כיוון שאין כח במלח להפליט דם האמצעי
מדם הבשר הפנימי. אלא תקנתו בצליה. ויש שהתירוהו על ידי 
מליחה שנית ובתנאי שעוד לא הדיחוהו כראוי. ואם נמלח שנית 

 לאחר הדחה כראוי, נאסר אף לצלי.
יש שאסרוהו אחרי  -בנוסף נחלקו בדין בשר ששהה בתוך קרח

ימים כדין בשר  3יום כדין כבוש, יש שאסרוהו לבישול אחרי 
 פת"ש.ימים ללא מליחה. ויש שהתירוהו.  ששהה ג'

כשיופשר צריך  -בשר שנמלח ונקפא קודם ששהה שיעור מליחה ח
לכתחילה למולחו שנית. אך אם לא מלחו שנית ושהה במלחו 

 
 :סעיף ב

 נחלקו הראשונים בדין בשר שנמלח ללא הדחה ראשונה:
אסור משום שהמלח מבליע  -להגהות מיימון בשם סמ"ק

 הדם שעל פני הבשר בבשר.
אסור משום שהמלח הניע את הדם מעט בתוך  -י"א ברא"ש

הבשר ממקום למקום, ולא היה בו כח להוציאו, ונבלע 
 בבשר בחזרה, ואין כח במלח נוסף להוציאו.

מותר. מכיוון שאף בשר שלא נמלח כלל  -מהר"ם ורא"ש
שבלע דם פליטה מבשר אחר, נכשר על ידי מליחה. קל 

 .טוחומר כשמדובר על בשר בדם שלו
אם מלח ולא הדיח תחילה, ידיחנו וימלחנו  -ופסק מרן

הגה: וכן נוהגין, אפילו לא נמלח רק . יא. ויש אוסריןישנית
מעט כדרך שמולחין לצלי, ואפילו לא שהה במלחו שיעור 

 . מיהו במקום הפסד מרובה, יש להתיר. יבמליחה
. והוא יגואם לא הודח רק מעט, קודם שמלחו, מותר בדיעבד

)הגש"ד בשם . ידבחתיכה נגד דם שעליוהדין אם היה ס' 
 מהרא"י(

ואם נמלח חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות, שאר 
  )או"ה(.חתיכות מותרות והיא אסורה 

 
 :סעיף ג

 )גס(רב דימי מלח ליה במלחא גללניתא  -בגמרא )קיג.(
 ומנפץ ליה.

 .טומולחים רק במלח גס -לרמב"ם
שמותר מולחים בכל מלח, ורב דימי בא להשמיע לרא"ש 

 .טזלמלוח אף במלח גס, שנופל בקלות מעל הבשר
כתב שצריך שהמלח יהיה בשיעור שלא יפול רבינו ירוחם 

'ואולי  -מעל הבשר מרוב גסותו, ולא דק מאד כקמח. וסיים
 שזו כוונת הרמב"ם'

לא ימלח במלח דקה כקמח, ולא במלח גסה  -ופסק מרן
הגה: ואם אין לו ביותר שנופלת מעל הבשר אילך ואילך. 

 מלח אחר רק מלח דק כקמח, מותר למלוח בו. 
 

 :סעיף ד
 בגמרא נאמר שצריך למלוח את הבשר 'יפה יפה'. 

הראשון לאחר שהופשר שיעור מליחה ונתבשל, מותר בדיעבד. 
 רש"ל.

כתבו לדחות זאת, מכיוון שבמקרה שלנו הגהות שערי דורא  ט
זה דומה לדם פליטה אלא לדם בעין שנפל על בשר רותח שאין  אין

 המלח מפליטו.
כתב ע"פ המבואר בב"י שהלכה כמתירים במקום הפסד  הש"ך י

כתב שמרן סתם להקל, אף שלא במקום  אך הפרמ"גמרובה. 
 הפסד.

כתב שהראשונים נחלקו )אליבא דמחמירים( האם  הדרכ"מ יא
 ש"ך.ים מותר לצלותו. בשר זה מותר בצליה. אך לדעת המתיר

הכריע שאם לא שהה שיעור מליחה )ויש  תו"חבשם הש"ך  יב
 אך רש"ל וט"ז( מותר לצלי. פת"ששהצריכו גם שנמלח רק מעט. 

פסקו להחמיר בכל מצב )שצליה לא מוציאה דם בעין  תו"חבשם 
 שנבלע(.

שאם הדיחו מעט, שרי בדיעבד רק אם  התו"חכתב ע"פ  הש"ך יג
כבר נמלח. אך אם הדיחו יפה, אף אם לא שראו, מותר למולחו 

 לכתחילה ואין צורך לשרותו שנית. 
בשני מקרים אלו אנו מתירים בדיעבד, כדעת הסוברים  יד

 שמליחה ראשונה היא להעביר דם שעל פני הבשר. 
או לאו  (פרמ"גונחלקו אם זה דוקא ע"י הדחה ומליחה שנית )

 )לבושי שרד(דוקא 
 ב"י.כי מלח דק נבלע בבשר ולא מוציא דמו.  טו
אלא שהסבירו את חידושו של  הראב"ד והרשב"אוכן סוברים  טז

, אלא צריך הדחה לא מועיל ניפוץלמלח דק  -רב דימי אחרת
 ושפשוף לפני ששמים אותו בכלי שאינו נקוב עם מים. 

מולחים בכל מלח. ורב דימי בא להשמיענו שמלח גס  גם לרש"י
 .לא צריך ניפוץצריך ניפוץ. אך בדק 



'מביא את ובגמרא מנחות )כא.( נאמר בעניין מליחה לקרבן 
האבר ונותן עליו מלח והופכו ונותן עליו מלח ומעלהו, אמר 

 לצלי'. \וכן לקדירה -אביי
 לתת על הבשר נחלקו הראשונים: בשיעור המלח שצריך

כתב שצריך לתת עליו מלח שלא יהא נאכל  יזהרשב"א
 .יחמחמת מלחו, ולמצוה מן המובחר ימלחנו משני צדדיו

צריך למלוח משני  -תרומה, רא"ש ר"ן ורבנו אביגדור
 צדדים ושלא יישאר מקום ללא מלח.

צריך למלוח משני צדדים ולשפשף בידיו כדי שיבלע  -ריב"א
 בבשר.המלח 

כתב כי למעשה נראה כי הרא"ש והרשב"א אינם  הב"י
 חולקים, שהרא"ש דיבר על לכתחילה, והרשב"א על דיעבד.

יפזר עליו מלח שלא ישאר בו מקום מבלי מלח,  -ופסק מרן
וימלח כדי שלא יהא ראוי לאכול עם אותו מלח, ואינו צריך 
להרבות עליו מלח יותר מזה. ומולחו משני צדדים. ועופות 
צריך למלחם גם מבפנים, ואם לא מלחם אלא מבפנים או 
מבחוץ, וכן חתיכה שלא נמלחה אלא מצד אחד, מותר. 

, והכי נהוג, אם לא יטאפילו בדיעבדהגה: ויש אוסרים 
 )ד"ע(לצורך. 

ודוקא אם כבר נתבשל כך; אבל אם לא נתבשל עדיין, לא 
שנמלח יחזור  כיבשלנו כך, אלא אם הוא תוך י"ב שעות

וימלח צד השני שלא נמלח עדיין ויבשלנו אחר כך, ואם הוא 
אחר י"ב שעות, אזי יצלנו דנורא משאב שאיב  ואין הצד 

דלא  -)מהרא"י בהגש"דולע מצד שלא נמלח. שנמלח כבר ב
שמתיר למלחו  כרבנו אביגדור ולאשמתיר רק לצלי כאו"ה 

 (מצד שני לעולם
 

 :סעיף ה
אחר שנמלחה החתיכה, אם חתך  -הרשב"א פסק מרן ע"פ

  .כאממנה אינו צריך לחזור ולמלוח מקום החתך
 

 :סעיף ו
 נחלקו הראשונים בשיעור השהיית הבשר במלח:

 מיל. -כבוסיעתו רמב"ם
 (כדכדי צלייה.)של אותה חתיכה -כגוסיעתו רא"ש

 .כהשעה -(תרה"דמנהג העולם )כפי שהעיד 
שיעור שהייה במלח אינו פחות מכדי הילוך  -ופסק מרן

הגה: ועל זה יש מיל, שהוא כדי שלישית שעה בקירוב. 
או אפילו לכתחלה לכבוד אורחים  )ד"ע(, כולסמוך בדיעבד

                                                           
. וכתבו שאין חילוק אם רבנו שמואל ורבנו שמריהוכן סברו  יז

 מלח מבפנים או מבחוץ.
שהרי לא מצינו שהצריכו חכמים לחתוך חתיכה עבה טפח  יח

קה, לשניים, ואע"פ כן המלח מוציא דמה. קל וחומר לחתיכה ד
 שלא תהא צריכה מן הדין מליחה משני צדדים.

דהיינו שצריך למלחו משני צדדין וגם שלא יישאר מקום מבלי  יט
שבדיעבד מותר גם אם נשארו  מהאו"ההוכיח  אך הב"חמלח. 

 קצת מקומות ללא מלח. וכן הסכימו האחרונים.
כתב 'יום שלם', בהגש"ד חילוק זה כתב רמ"א מעצמו. שהרי  כ

 שם. שערי בינהוברור שהכוונה מעת לעת. 
התיר במקום  הש"ך -ולעניין הלכה חלקו האחרונים על הרמ"א

 -הפסד מרובה למלוח תוך כ"ד שעות ובלבד שלא ידיחנו )כהוגן
התיר אף שלא במקום הפסד למלוח תוך  והט"ז( ממלחו, פת"ש

 מע"ל אף אם הדיחו.
ה ודאי שצריך להדיחה דמצריך חליט דרמב"םאליבא  כא

את הדם  הפליטה שנית באותו מקום, שכן המלח לא חלוולמ
 הפנימי, ועכשיו הוא מגלהו.

 הגאונים, רש"י וראבי"ה. רמב"ן בשם כב
 .בה"ג, רשב"אתוספות בשם  כג
 .הגהות אשירי ואו"זכ"כ  כד
, שהם סוברים כאומרים שצריך לשהות שיעור תרה"דוביאר  כה

חתיכה לחתיכה, ולכן הצריכו שעה,  צליה, ולא רצו לחלק בין
 שזה שיעור שאפילו חתיכה גדולה יכולה להיצלות בו.

או לצורך שבת, אבל בלאו הכי המנהג להשהות במליחה 
 )תרה"ד ואו"ה(. שיעור שעה, ואין לשנות 

 
 :סעיף ז

 א גללניתא ומנפץ ליה.חרב דימי מלח במל בגמרא )קיג.(
אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה  -אמר שמואל

 יפה ומדיחו יפה יפה.
הבשר , צריך לנפץ את המלח מעל כזלדעת רוב הראשונים

 אך הר"ן והגהו"מ. כחקודם שמניחים אותו בכלי עם מים
כתבו שיש שפירשו שהמולח במלח גס מספיק לנפצו ולא 

 להדיחו. 
כתב שהמולח במלח דק, לא צריך לנפצו ולא  רש"יכמו כן, 

 .מהמרדכילשוטפו, מכיוון שהוא ניתך מעצמו, וכ"נ 
שמספיקה הדחה אחת  כטמצד הדין הסכימו רוב הראשונים

שהצריך מן הדין שתי  לדלא כאגורה לאחר המליחה. טוב
 הדחות.

)ממה  לאאך לכתחילה יש שכתבו שצריך להדיחו שתי פעמים
שנאמר בגמרא 'מדיחו יפה יפה'( ויש שהצריכו אף שלוש 

 . לבפעמים
קודם שיתן הבשר בכלי שמדיחו בו ינפץ מעליו  -ופסק מרן

המלח שעליו, או ישטפנו במים, ואחר כך יתן הבשר בכלי 
שמדיחין בו, וידיחנו פעמים, וישטוף הכלי בין רחיצה 

 לרחיצה. 
שצריכין להדיח ג' פעמים, והכי נוהגין  לגהגה: וי"א

לכתחילה, על כן ישטפנו או ינפץ המלח מעליו וידיחנו ב' 
ישים המים תוך הכלי או ה הוי כהדחה ג' פעמים פעמים דז

ואחר כך יניח בו הבשר וידיחנו ג' פעמים, והכי נהוג. 
ולכתחילה יתן מים הרבה בהדחה ראשונה, כדי שיבטל כח 

 המלח שבציר. 
 בשםדרכ"מ מותר להדיח הבשר במי פירות ואין צריך מים )

 (. לדר"ן
 

 :סעיף ח
אם לא ניפץ המלח שעליו ולא שטפו,  -הטור פסק מרן ע"פ

הגה: אין לאסור, כי המים שבכלי מבטלין כח המלח. 
)או"ה  המים מועטים מ"מ מבטלים כח הציר.ואפילו 

  ותרה"ד(
ויש מתירין אפילו לא היה מים כלל בכלי והניחו בו הבשר, 
דאין לחוש בשעה מועטת כזו שעוסקין בהדחת הבשר, ויש 

 (להראבי"הבשם הגה"א ומרדכי לסמוך עלייהו. )

כתב שההיתר הוא דוקא אם נתבשל. ומשמע שאם לא  הש"ך כו
כתב שאם שהה יותר  אך הדגו"מנתבשל ידיחנו ויחזור וימלחנו. 

 מחצי שעה במלח, גם הש"ך יודה שלא צריך לחזור ולמלחו.
  .רשב"אוגאון  בשםרמב"ם, הגהו"מ  כז
הסבירו את הטעם שצריך להדיח קודם שישים  הגהות מיימוני כח

'שלא יהא המלח רב דהא המים נתערב בהם דם   -בכלי עם מים
והוו ליה כרותח ונאסר הכלי והבשר לכך מנפצו תחלה להתיש 

 מהרשב"א.כח רתיחת המלח'. וכ"נ 
 סמ"ק, רמב"ם, הגש"ד ואו"ה.בשם הגהו"מ  כט

 או"ז.בשם  ואגודה אשירי מהגהותוכ"נ  ל
 רא"ש ומרדכי. לא
 הגהות אשירי והגש"ד. לב
מה בא הרמ"א להשמיענו שלא השמיע  -האחרונים התקשו לג

צריך לשנות את הגרסא, וממילא הרמ"א מצריך  לט"זהשו"ע? 
א. ייתכן שהרמ"א לא  ולש"ך:הדחות.  2ניפוץ ושטיפה, ועוד 

ה ג"פ. מה שאין חולק על מרן. ב. הרמ"א מצריך בכל אופן הדח
 הדחות. 2כן למרן, אם מדיחו באויר, מספיק 

ודחו את  בתוספות.האחרונים כתבו שמקור דברי הרמ"א הם  לד
הבנת הרמ"א שמותר להדיח דוקא הדחה אחרונה במי פירות 
)ולא הדחה ראשונה כי הם לא מרככים את הבשר(, שכן מוכח 

 על הדחה ראשונה.אף ממקור הדין שמדובר 
שאמרינן מליח כרותח הוא דוקא כשהמלח מפליט. אך וכל מה  לה

 תשש כוחו. -כשגמר להפליט



ואין לחוש בכל זה רק בהדחה ראשונה, אבל לאחר הדחה 
 ראשונה אין לחוש. 

ואין חילוק בין אם הדיחו בכלי כשר או טרפה או חולבת. 
ואם היה מעט מים בכלי, שמבטל כח המלח שאינו חשוב 
עוד כרותח, אפילו הכלי חולבת או הטריפה  מלוכלך עדיין 

 . לובאיסור, מותר
 

 :סעיף ט
 בשר שבושל ללא הדחה אחרונה נחלקו הראשונים בדינו:

צריך שישים נגד  -הגהו"מ בשם סמ"ק, שע"ד ואו"ה
המלח. כאילו המלח כולו דם )דאמרינן חנ"נ בשאר 

 איסורים(.
לא בטל אפילו באלף, מכיוון שהדם  -ריב"א ור"ש מקוצי

 אוסר המלח, והוא נותן טעם בבשר.
שיש שישים בחתיכה כנגד דם  מותר, -מהר"ם ואו"ז

 שעליה.
אם מדובר בבשר מלוח שהתייבש במלחו לדעת רוב 

מותר בדיעבד, שכן יש שישים כדי לבטל את  לזהראשונים
 הדם שבו.
בשר שנמלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה, צריך  -ופסק מרן

הגה: וכל הקדירה . לחשיהא בו ששים כדי המלח שבו
כמו החתיכה שנמלח מצטרף לששים. ואם יש בקדירה כ"כ 

ולא הודח, הכל שרי, דודאי איכא ששים נגד המלח שעל 
החתיכה דהחתיכה עצמה בודאי היא שלשים נגד המלח 
שעליו. ואי ליכא ס' בקדירה נגד המלח, אפילו לא הושם  רק 
בכלי שני, הכל אסור, דמאחר שיש שם מלח וציר  אפילו 

 או"ה(.. )לטבכלי שני מבשל
ילו בכלי ראשון, דודאי יש ס' נגד בשר יבש יש להתיר אפ

המלח שעליו מאחר שכבר נתייבש. אבל לכתחלה יזהר 
אפילו בבשר יבש שלא לבשלו או להדיחו במים שהיד 
סולדת בהם בלא הדחה אחרונה וכל זה מיירי שלא הודח 
באחרונה כלל, אבל אם הודח רק פעם אחת ונתבשל כך, 

 . מותר, דבדיעבד סגי ליה בהדחה אחת באחרונה
מלח שמלחו בו פעם אחת, אסור למלוח בו פעם שנית, וכל 

 ( מא)כל בו ואו"ה .משכן שאסור לאכול המלח אחר שמלחו בו
 

 :סעיף י
 בעניין נאמנות גוי בהדחה אחרונה נחלקו הראשונים:

אם יודע  מג. וכ"שמבמותר -אם הגוי מסל"ת -סמ"ק
 . וה"ה אם מירתת. מדשהיהודים מקפידים להדיחו

אם הגוי יודע מנהג ישראל ויש יהודי גדול או קטן  -סמ"ג
 מותר, שיפחד לפשוע. -שנמצא באזור

                                                           
סובר שאם הכלי מלוכלך אין ה דלא כהגש"ד. האו"הכ"כ  לו

היקל עוד  ורש"ללהתיר אא"כ יש בבשר שישים כנגד הלכלוך. 
יותר, וסובר שאף כשאין מים בכלי, אינו אסור אא"כ יש לכלוך 

 של חלב ממש.
משמע שיש נוהגים או"ה ואף שמה מרדכי.ראב"ן, ריב"א,  לז

י הם המתירים לסמוך עליהם, שהרי אף בבשר לח אלאסרו, כד
 דרכ"מ.יש מתירים. 

לשו"ע לא אומרים חנ"נ בשאר איסורים. מחמירים כאן שואף  לח
 ש"ך.כי לא יודעים כמה דם נבלע במלח. 

כתב שצריך לשער שישים נגד כל החתיכה. אך האחרונים  רש"ל
 הרי אין זה איסור דבוק.דחוהו, ש

 הט"זסובר שכל"ש לא מבשל )והמלח תש כוחו(.  אך הרש"ל לט
כתב שיש  והש"ךכתב שניתן להקל כמותו, שדין זה הוא דרבנן. 

 לסמוך על דבריו במקום הפסד מרובה.
אם הוא  -כתב לעניין בשר ללא מלח שניתן בכלי ראשון הט"ז

 בשר שור, מותר. ואם שאר בשר, אסור.
 ש"ך.. ודוקא אם כבר נתבשל. ת"חעבד מותר. ובדי מ

השאיר  והש"ךהתיר לאכלו כשהתייבש.  אפי רברביובספר 
 בצ"ע.

וטעמם, מכיוון שהמלח  דלא כר"ן, רמב"ן ור"י בשם הר"ם. מא
 שורף הדם ולא בולעו.

מכיוון שניתן לטעום את התבשיל, לא סומכים על  -ריב"א
 הגוי.
אומרים שמסתמא הגוי  -הר"י מאורליינ"שבשם  או"ה

הדיח מכיוון שהוא מקפיד על נקיות, ואע"פ שלא סח ולא 
 מירתת.

ים משמש בבית ישראל ונתן הבשר עובד כוכב -ופסק מרן
בקדירה, ואין ידוע אם הדיחו, אם יודע העובד גלולים 
מנהג ישראל סומכין על דבריו, אם היה שם ישראל יוצא 

, או מההגה: ובחד מינייהו סגיונכנס או שום קטן בן דעת. 
במסיח לפי תומו שהדיחו יפה או שישראל, אפילו קטן, 

 מנהגי ישראל.  יוצא ונכנס, דמרתת הואיל ויודע
מיהו אם מיחה לעובד גלולים שלא ידיחו בלא רשותו, והוא 
עבר על דבריו, אסור, דהא חזינן דאינו מרתת ואין לסמוך 

 )הגש"ד ואו"ה(גם כן אדבריו. 
 

  :סעיף יא
אם יש בתבשיל שישים,  -בעניין בשר שנתבשל בלא מליחה

, אך בדין החתיכה עצמה נחלקו מומוסכם שהתבשיל מותר
 הראשונים:

החתיכה מותרת, שהדם שיצא התבטל,  ורשב"ט לרא"ש
אך הגהות מיימוני, והדם שנשאר הוא דם שלא פירש.  

כתבו לאסור, מכיוון שהבישול הניע  ראב"ן, הגש"ד ואו"ה
את הדם ממקום למקום בחתיכה, וכן יש לחוש שמא הגביה 

 את החתיכה מחוץ לרוטב קודם שפלטה כל הדם.
נתבשל בלא מליחה, צריך שיהיה בשר ש -ופסק מרן

הגה: ויש בתבשיל ששים כנגד אותו בשר ואז מותר הכל. 
אוסרים  אותה חתיכה אפילו בדאיכא ס' נגד החתיכה, והכי 
נהוג אם לא לצורך, כגון לכבוד שבת או לכבוד אורחים, דאז 

     .יש לסמוך אדברי המקילין
א ואם נמלחה חתיכה ולא נמלחה  כראוי, דינה כאלו ל

נמלחה כלל. וכן בשר ששהה ג' ימים בלא מליחה, אף אם 
נמלח דינו כאלו לא נמלח, ואם נתבשל צריך ס' כנגדו 

  )או"ה(.
 

 :סעיף יב
שבשר ששהה שלושה ימים ללא מליחה  הגאוניםכתבו 

נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע"י מליחה, ואין לאכלו 
 מבושל.

 התירוהו בצליה. הר"ם והאו"ז
כתב שבברצלונא אסרוהו אף בצלי. אך זו חומרא  הריב"ש

 יתירה.

ואע"פ שנאמן רק לעדות אישה, שאני הכא שיש חזקת נקיותא.  מב
 סומכים עליו.או משום שכיון שזהו דין דרבנן 

כתב שנשאל בעניין אשה ששכחה אם מלחה, והורה להקל,  הט"ז
)ואין לומר שהבשר בחזקת  מכיוון שזהו דין דרבנן ודרכה למלוח

אך . דם, שכן ברוב פעמים היא מולחת, ורוב עדיף מחזקה(
חלק עליו וכתב שלא סומכים רק על ספק דרבנן, שאם  נקוה"כ

זהו  א זהאו מרתת, שהרי בלכן למה  הפוסקים הצריכו מסל"ת 
איסור דרבנן. ואין לומר שהולכים אחר הרוב, אדרבה, יש לומר 

 שלא מלחה מכיוון שמליחה היא עסק רב ולא ייתכן ששכחה.
הגיהו בדברי הסמ"ק כך שידיעתו של הגוי  הב"ח והדרישה מג

מועילה רק במקרה שמרתת. אך האחרונים דחו דבריהם, וכתבו 
דע שהוא מתכוון להעיד על כשרות או שאין הכוונה שהוא יו

 פסול, אלא שהוא מסיח עם אחרים וכדומה.
 שהרי מסתמא יעשה כמנהגם. מד
, כסמ"קנראה שהבין שהשו"ע פסק  שמהרמ"אכתב  הש"ך מה

 .כסמ"גאך יותר נראה שפסק 
כתב שצריך לשער רק בדם שהחתיכה פלטה, והוא  הראב"ד מו

 ודאי בטל בשישים. 
סניף להקל אם המים שבכלי היו רותחים כמו כן היו שצירפו ל

עוד קודם שהשליכו לשם את הבשר, שהוי חליטה והדם לא יוצא 
 להקל במקום דוחק. הברכ"יוכן הורה  ארחות חיים(.)



ובעניין בישולו לאחר צלייתו לדעת רוב הראשונים אסור, 
שכן ייתכן שהצליה לא הוציאה את כל הדם, והבישול 

 התיר לבשלו אחר הצליה. אך האו"היוציאנו. 
, מזבשר ששהה ג' ימים מעת לעת בלא מליחה -ופסק מרן

צא עוד ע"י מליחה ואין לאוכלו נתייבש דמו בתוכו ולא י
מבושל, אלא צלי. ואחר שצלאו לא יבשלנו, ואם בישלו 

ואין להשהות בשר ג' ימים בלא מליחה, דחיישינן . מחמותר
 (. תרה"דשמא יבשלו )

 
 :סעיף יג

, מטכתב שאם שפכו מים על הבשר תוך שלושה ימים האגור
אפשר להשהותו עוד שלושה ימים. אך כתב שהמהדרים 

ב"ז שורים את הבשר בתוך מים 'כמו שתי שעות'. וכ"פ 
                                       כתב שאין להתיר זאת. הגהות מהרא"יאך  .ואו"ה

תוך הג' ימים, יכול  נואם שרו אותו במים -ופסק מרן
בשר . נאחצי שעה להשהותו עוד שלשה ימים אחרים פחות

  )או"ה(.שנמלח וספק אם נמלח תוך ג', מותר 
 

 :סעיף יד
בלא  נבבשר ששהה שלשה ימים -האגור פסק מרן ע"פ

מליחה ונתערבה אותה חתיכה בחתיכות אחרות, בטלה 
וכן , ואפי' היתה ראויה להתכבד. נדומותר לבשל כולן נגברוב

  הדין בנתבשל בלא מליחה ונתערב אח"כ באחרות.
 

 :טוסעיף 
בעניין בשר שלא הוכשר ונשרה במים מע"ל נחלקו 

 הראשונים:
 אסור לגמרי. שהדם נבלע בו. -נהי"א באגור
 מותר לצליה, שהאש תוציא את הדם שנבלע. -י"א באגור

 מותר לגמרי ע"י מליחה. -תוספות ומהר"ם
 -כתב שאם יש שישים במים כנגד החתיכות מותרמהר"ם 

שבתוך החתיכה יצא ע"י כי מה שיצא נתבטל במים, ומה 
 מלח.

                                                           
 בעניין שומן אווזים שייפסד על ידי צלייה: מז

יש שהתירו בדיעבד. יש שאסרו בדיעבד. ויש שהתירו ע"י מליחה 
 ר.וביטול במים או בבשר אח

 אוסר אף דיעבד. ורש"ל מח
 כתב שאם חולטו לאחר צליה יש להתיר במקום הצורך. בפת"ש 

ואם השהו אותו שיעור מליחה וצלאוהו, מותר לבשלו לכתחילה. 
 פסק לאסור. אך במעיל צדקה. מהר"ר עוזרבשם  מהרי"וכ"כ 

אם מלחו בשר ששהה ג"י בכלי מנוקב, ואח"כ שוב מלחו בכלי 
להתיר. כי אם המלח רש"ל  פסק -בו ציר שאינו מנוקב ומצאו

מוציא דמו, יצא כבר במליחה ראשונה, ואם אין בו כח להוציא 
כתב שרש"ל  ונקודות הכסףדמו, לא יוציא אף במליחה השניה. 

 צ"ע.
אסור, שלא  לט"זאם מלח בשר ששהה ג"י עם שאר בשר, 

אומרים שמתוך שיוציא דמו יוציא גם דם שבלע, שהרי לא ברור 
התיר משני טעמים: א. לחומרת  אך נקוה"כא ממנו דם. שיוצ

הגאונים אין מקור בש"ס, והבו דלא לוסיף עליה. ב. גם הגאונים 
לא אמרו שלא יוצא כלל דם, אלא שלא יוצא כל הדם, ועם המעט 

 שיוצא, יוציא גם דם שבלע. 
כתב ששמע שאף אם שהה יותר משלושה בהגהות שערי דורא  מט

לחו אם ישרו אותו במים. כי הדם יתעורר על ימים, יהיה ניתן למ
 כתב שאין לסמוך על כך. אך האו"הידי השרייה. 

בעורם נחלקו האחרונים אם להתיר  שהדיחםובעניין עופות  נ
)שהמים מחלחלים דרך העור( או לאסור )כי העור מונע מהמים 

את העוף )או שפשפו היטב( במים נראה  שרהלרכך הבשר(. ואם 
 .נוב"ילהתיר. 

כתב שחצי שעה  אך הט"זלאו דוקא, אלא זמן מועט.  לש"ך נא
הוא זמן השריה הראשונה, ומונים ג"י מע"ל מתחילת השריה 

 הראשונה.
כתב שה"ה אם התערבה חתיכה שלא נמלחה עם שתים   הט"ז נב

מותרות כולם ולא צריך  -שנמלחו, אף אם לא עברו עליה ג"י
 חולק. אך נקוה"כלמלחם, מכיוון שמליחת כולם היא הוצאה. 

מעת  נובשר המלוכלך בדמים שנשרה במים -ופסק מרן
לעת, יש אוסרים לאכלו כי אם צלי, אלא אם כן יש במים 

 . נזויש אוסרים אפילו לצלי, והכי נהוגס' כנגדו. 
 

 :סעיף טז
אין מניחין את הבשר אלא על  -אמר שמואל בגמרא )קיג.(

 גבי כלי מנוקב.
שכלי מנוקב לאו דוקא, אלא כל  נחהראשוניםוהסכימו 

 ששופך עליו מים והם נוזלים מיד לבחוץ.
קערה  -אמר רב נחמן אמר שמואלעוד בגמרא )קיא:( 

דמליח הרי הוא  שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח,
 כרותח, ואף רבי אמי שבר קערה שנמלח בה בשר.

נן ובעניין סכין ששחט בה נחלקו האם כדי להשתמש בה בצו
 צריך להדיחה או לא )ומספיק לקנחה(.

 נחלקו הראשונים בדין שימוש צונן בקערה שמלחו בה בשר:
 .נטדין הקערה כדין סכין, וצריכה הדחה -ראב"ד ורמב"ן

מותר להשתמש בקערה צונן ללא הדחה, ע"י  -רשב"א
 .סקינוח

לא מועילה הדחה, מכיוון שהמליחה עושה  -י"א ברשב"א
 לעולם.את הקערה רותחת 

אין מולחין אלא בכלי מנוקב או על גבי קשין  -ופסק מרן
וקסמין או במקום מדרון, בענין שאם ישפך שם מים יצאו 

הגה: ודף חלק ברהטני, שמים זבין ממנו, אין צריך מיד. 
להניחו במדרון. אבל אם אינו חלק ברהיטני, צריך להניחו 

ר בכלי מנוקב יזה . ואפילובמדרון שיצאו המים ממנו
לכתחלה שיהיו הנקבים פתוחים. ולכן לא יעמידו על גבי 
קרקע, כי הוא ככלי שאינו מנוקב. וכן מחמירין קצת לשום 
תוך הכלי מנוקב קש או קסמין, כי הבשר יסתום הנקבים 

 )ד"ע( ובדיעבד אין לחוש לכל זה. )הגה"א ואו"ה(
ואם מלח בכלי שאינו מנוקב, אסור להשתמש באותו כלי 

הגה: ואם נשתמש בו, בעי קליפה אם הוא דבר  בדבר רותח.
 סאיבש, ואם הוא דבר לח, בעינן ששים נגד קליפה מן הקערה

ולא נחשבת דשיל"מ כי מותר לצלותה, מכיוון שלצלי לא  נג
 נאסרה מעולם.

הקשה למה בטלה ברוב, והרי הוי מין בשאינו מינו. וכתב הש"ך 
 שייתכן שרוב לאו דוקא, ובעינן שישים.

האחרונים תמהו על הש"ך, שהרי לדם יש טעם של בשר, והוי מין 
וכן דם שבישלו דרבנן, ואף במין בשאינו מינו )לב"ש(, במינו 

 )בן הש"ך(.יתבטל ברוב 
דוקא כל אחת לבד, או כולם ביחד ע"י שירבה עליהם היתר.  נד

 ש"ך.
מבואר שמהר"ם  אך מהב"י) מהר"םבשם וכ"כ רבינו ירוחם  נה

. 'בשר המלוכלך בדמו'כדעת המתירים לגמרי(. אלא שלשונו היא 
תיר בבשר המלוכלך בדמו. שכן הבין מכך שאין מי שמ והש"ך

הראשונים שהביא האגור התירו רק בשר שלא נמלח. אך מדברי 
 נראה שאין חילוק בכך.   הט"ז

אין  -באותם מים. אך אם הוחלפו מימיו, או אם הושם בנהר נו
 פת"ש.הוא נחשב ככבוש. 

 לת"ח -אם בשר לא מוכשר נכבש בדמו ויש שישים כנגדו במים נז
 אסור.ולרש"ל כמבושל לכל דבר(. מותר )שכבוש אינו 

 שבאו"זהסביר שאף  הגהו"מ בשם סמ"ג ורא"ש. ותרה"ד נח
משמע שדוקא בלוח נוטה מותר, יש לומר שזה דוקא אם יש בלוח 

 גומות.
שרתיחת הקדרה ע"י מליחה שוות ערך לבליעה שע"י דוחק  נט

 הסכין.
בין לרשב"א ובין שבקערה אין דוחקא ואינה דומה לסכין.  ס

שמה שרבי אמי שבר את הקערה שמלחו בה  לראב"ד יש לומר
בשר, הוא מחשש שמא ישתמשו בה רותח, או שמדובר בכלי חרס 

 רשב"א.שחמור דינו וחשש שמא ישתמש בו ברותח. 
ביאר שהרמ"א מיירי בקערה צוננת, ואע"פ שבסימן  הש"ך סא

צ"א כתב שכל דבר שצריך קליפה ואי אפשר לקלפו מותר בדיעבד 
ן הצריך שישים כנגד הקליפה למרות שלא שייך לקלפו(, )וכא



(. ויש אומרים שאפילו בצונן אסור להשתמש בו סב)רשב"א
, ואם נשתמש בו בלא הדחה, ידיח מה סגבלא הדחה

הגה: אבל מותר לחזור ולמלוח בה בשר שנשתמש בו. 
אם הבשר שהה  סדנקיבהלאחר שניקבוה, או אפילו בלא 

  )הגש"ד ואו"ה(. סהכבר במליחתו והודח
 

 :סעיף יז
נחלקו הראשונים האם האיסור להשתמש ברותח בקערה 

 (,סו)רא"ששמלחו בה בשר הוא דוקא בקערה שאינה נקובה 
ורבינו פרץ  (.סז)ר"ןאו שאפילו אם היא נקובה נאסרה 

חילק בין כלי חרס שאסור אף כשהוא נקוב, ובין כלי עץ 
 שמותר אם הוא נקוב.

אבל אם הוא מנוקב, מותר לאכול בו אפילו  -ופסק מרן
ויש ליזהר לכתחלה, ובדיעבד . סחרותח. ויש אוסרין ברותח

 )או"ה(. סטמותר
 

 :סעיף יח
 נחלקו הראשונים בדינו של בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב:

מה שבתוך הציר  -רא"ש ורשב"א בשם הר"י ברצלוני
אסור ומה שמחוצה לו מותר, ואפילו בחתיכה שיש בה 

 .עשומן
 .עאנאסרה כל החתיכה -רבינו פרץ, מרדכי ור"ת

 -ובשיעור הזמן שצריכה החתיכה לשהות בכלי ולהיאסר
 מיד, שחוזר ובולע מיד את הדם שפולט.   -עבדעת ר"ת

משתשהה שיעור מליחה, שרק  -דעת הר"י ברצלוני ורש"י
 אז נעשית החתיכה מלוחה שלא נאכלת מחמת מילחה. 

כדי שיתנו מים על האש  -שיעור כבישה -דעת הרא"ש
 ויתחילו להרתיח )שהרי נאסר מטעם כבוש(.

בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב ושהה בו  -ופסק מרן
כשיעור שיתנו מים על האש ויתחילו להרתיח, כל מה 
שממנו בציר אסור לאכלו אפילו צלי, וחלק החתיכה שחוץ 

                                                           
מחמירים בדין זה מכיוון שיש ראשונים שהחמירו להחשיב 

 הקערה  כרותחת, ולכן די לנו להקל בכדי קליפה. 
שסובר שברותח לח צריך נטילת מקום. )והולך  דלא כראב"ד סב

 לשיטתו שמשוה בין קערה שמלח בה לסכין ששחט בה(
 להחמיר כך בכלי חרס. ומהרש"להתו"ח ופסקו  סג
הבשר שהודח ונמלח שנית כתבו  שאסור ש דרישההט"ז וה סד

ישהה בצירו בכלי שאינו מנוקב יום שלם, מכיוון שהכבישה 
אין חשש )בדיעבד( מכיוון  אך לש"ךתפליט את הבלוע בכלי. 

 שלאחר מעל"ע הוא נטל"פ.
ך הכלי המלח לא יפליט מתו -שהרי 'אין מליחה לכלים', כלומר סה

ואין  את מה שהוא בלע כבר. )אך מבליע בתוכו איסור שנמלח בו(
להחמיר מטעם שאין להשתמש לכתחילה בכלי איסור שמא 
ישכח להדיחו, מכיוון שבשר דרכו בהדחה, מה שא"כ שאר 

 ש"ך.דברים. 
שאם מדובר אפילו בקערה נקובה, איך אנו מולחים פעמיים על  סו

 הגש"ד.אותו כלי מנוקב? וכ"פ 
 -שהלשון 'קערה שמלח בה בשר', משמע שמלח כדינו )ועוד סז

(. ואת סמ"גשהגמרא אומרת שהקערה אסורה, ולא הבשר. 
קושיית הרא"ש תירץ שמתוך שטרודה החתיכה לפלוט דם וציר, 

 לא בולעת מהדם.
 ש"ך.אך צונן מותר לכו"ע ע"י קינוח.  סח
ר כתב שבכלי חרס אסור אף דיעבד, ובשאר כלים מות הרש"ל סט

 לכתחילה. והאחרונים פסקו כחומרא שלו.
שהחתיכה פולטת את דמה, ורק מה שבתוך הציר נחשב כבוש  ע

ונאסר. ואף השומן אין בכוחו לפעפע את האיסור, מכיוון שאין 
 השומן מוליך האיסור אלא למקום שהאיסור יכול ללכת בעצמו.

'שלא יצא דמה ממנה לפי שהמקום דחוק.. ואף על פי שדם  עא
האברים שלא פירש מותר היינו דוקא שלא פירש כלל ממקומו 
אבל הכא כיון שמלח מיד הדם פירש ויוצא ממקום למקום ואינו 
יוצא לגמרי'. והביא ראיה מגמרא שאומרת שעופות שנמלחו 

ם בכלי שאינו מנוקב אסורים. ופירש שכוונת הגמרא שכול
דחה דבריו וכתב שאסורים דוקא כדי  אך הרא"שאסורים. 

 קליפה או נטילה. 
 ר"י והגה"א.וכ"פ  עב

לציר אין אסור ממנו אלא כדי קליפה, ואפילו אם יש בה 
, אפילו מה שחוץ עגהגה: ויש אוסרין כל החתיכהשומן. 

, כדרך שמולחין לצלי לציר. ואפילו לא נמלח רק מעט
(, ואפילו לא שהה שיעור מליחה רק עדמרדכי בשם ר"ב)

 . עו, עד שנראה ציר בכלי, וכן נוהגין, ואין לשנותעהמעט
ומכל מקום אינו אסור רק אותה חתיכה המונחת למטה 
בכלי ונוגעת בציר, אבל שאר חתיכות שעליה הנמלחים 

 )או"ה וכל בו(עמה, מותרות. והכי נהוג. 
 

 :טסעיף י
לאחר שהבשר נמלח כדינו יצא כבר  עזלדעת רוב הראשונים

כל דמו, והנוזל שיוצא ממנו הוא מוהל בעלמא )'חמר 
המליחה מוציאה רק  והרא"ה אך לדעת הרמב"ם( עחבשר'

את הדם שעל פני הבשר, והדם שבתוך הבשר דרוש חליטה 
 ברותחין כדי שלא יצא ממנו בבישול.

והודח, מותר ליתנו אפילו אחר שנמלח הבשר  -ופסק מרן
במים שאינם רותחין. ויש מי שמצריך ליתנו במים 

 והמנהג כסברא ראשונה, וכן עיקר. . עטרותחין
 

 :סעיף כ
המוהל  פרש"יבשר ששהה במלחו שיעור מליחה, לדעת 

שיוצא ממנו לאחר שיעור מליחה אינו דם, ואע"פ שהבשר 
ונתייבש  מלחצריך הדחה ממלחו, זהו משום דם הבלוע ב

ו ואינו יכול להבליע את הדם משום שפסק כוח פאבתוכו, וכן
יש לאסור מוחל זה  פבלדעת חלק מן הראשונים אך. בבשר

כתוב שרגילים העולם להתיר  ובשערי דורא. פגמשום דם
 .פדבשר זה ע"י קליפה

שאע"פ שאין לציר שיוצא לאחר  ריב"א בשםהסמ"ק כתב 
 שיעור מליחה דין דם, דין בשר יש לו.

בשר שנמלח, ושהה כדי מליחה, ונתנוהו אחר  -ופסק מרן
בשר  פהכך בכלי בלא הדחה ונתמלא מציר, מותר. ולפי זה

הביא מעשה באווז שנמלח והודח, ומלחוהו שנית  הט"ז עג
ונתנוהו על אווז שני שלא נמלח והודח, וחלק מהאווז התחתון 
נשרה בציר שנפלט מהאווז העליון, והתיר את החלק שחוץ לציר. 

תמה, שאף את החלק שבתוך הציר יש להתיר, מכיוון  אך נקוה"כ
שאין לו דין דם, שהרי נמלח כדינו והודח. וכתב שאולי יש ט"ס 

 בט"ז. 
)וכ"נ מסתימת מרן( שסובר שדוקא בשר שאינו  דלא כרשב"א עד

שמצריכים שימלח  ודלא כי"א ברשב"אנאכל מחמת מלחו נאסר. 
 כדרך שמולחים אותו לשימור להולכים בדרך.

אך אם יש ספק אם החתיכה כבר שהתה שיעור מליחה, החלק  עה
 ש"ך. שחוץ לציר מותר.

אך אם התערב ברוב מותר, דמהתורה בטל, ומצרפים את  עו
 רש"ל.הפוסקים המתירים את החלק שחוץ לציר. 

 ראב"ד, רשב"א, ר"ן וריב"ש. עז
ואף אם הוא דם ממש, הריהו דם האסור מדרבנן )מכיוון  עח

 ר"ן.לא אסרו דם זה. שנמלח(, וחכמים 
כתב שלדעת מרן יש לחוש לדעת הרמב"ם במקום הש"ך  עט

 .בב"ישאפשר, כפי שכתב בעצמו 
 ראבי"ה, רא"ש, ריב"ק ורמ"ה.וכ"פ  פ

במקום הפסד מרובה וסעודת מצוה  תרה"דע"פ טעם זה התיר  פא
במקרה שנמלח אווז טריפה, ואחר שיעור מליחה עירבו במלחו 
עם בשר כשר, שהרי פסק כוחו של המלח ואינו חשוב רותח. 

שאמרינן שפסק כוחו דוקא כאשר המלח פעל  הט"ז)וביאר 
 להפליט דם, אך אם מלחו שנית, נחשב רותח לעולם(

ף שלא במקום הפסד מרובה, , שהיה נראה להתיר אהט"זוכתב 
 ריב"אכתב בשם  שהסמ"קכיוון שפסק כח המלח, אלא שמכיוון 

שלציר שיוצא לאחר שיעור מליחה יש דין בשר, ממילא במקרה 
לא סוברים  שהרא"ש והסמ"גשל תרה"ד יש לאסור, אך מכיוון 

 כך, יפה פסק תרה"ד להתירו במקום הפסד מרובה.  
 ואו"ה.מרדכי בשם ר"א, רבינו יונה  פב
 תו"ח.כל עוד לא הודח הבשר ממלחו.  פג
 מהרי"ב ומהרי"ש.וכ"פ  פד
 רש"י. ע"פ דעתהגה"א כ"כ  פה



שנפל  לתוך ציר היוצא מהבשר אחר ששהה כדי מליחה, 
 מותר. ויש מי שאוסר בזה ובזה, ויש לחוש לו לכתחלה. 

, והכי נהוג. פוהגה: ויש אוסרין, אפילו בדיעבד, כדי קליפה
מה שמונח בתוך הציר, אבל מה שחוץ לציר, שרי. ודוקא 

וכן אם היה  )או"ה(. פזוהכלי שנפל בו אותו הציר, אסור
, אסור הבשר, דאף לאחר פחהכלי חולבת ויש בו  לכלוך

שיעור מליחתו נחשב כרותח. אבל אם הוא הפסד מרובה 
ואית ביה גם כן צורך סעודת מצוה, יש להקל ולומר דאחר 

  א מחשב צירו כרותח.ששהה שיעור מליחה ל
ולפי דבריו, אף על פי ששהה הבשר במלח כשיעור, אסור 

. ואסור לחתוך ממנו פטלאכול ממנו עד שידיחנו יפה יפה
הגה: ויש  בסכין קודם שידיחנו, ואם חתך צריך להגעילו. 

מתירין לחתוך בסכין לאחר ששהה שיעור מליחה, דאין 
ן צריך הדחה . אבל הסכיצמליחה  לכלים, וכן עיקר דמותר

אחר כך, או נעיצה בקרקע אם נתייבשה עליו הציר. ואפילו 
קודם שיעור מליחה אין האיסור משום הסכין, אלא משום 
שיצא דם בעין על הבשר, ואם רוצה להדיחו שם היטב 

  ולחזור ולמלחו שם, מותר.
וכשרוצים לעשות מליח להתקיים לאחר ששהה במלחו 

חים אותו יפה יפה ואחר בכלי מנוקב כשיעור הראוי, מדי
כך חוזרים ומולחים אותו כדי שיתקיים, ואפילו בכלי 

ואפילו לפי סברא זו, אם רוצה  )רי"ו(. צאשאינו מנוקב
למלוח ולאכול צלי בלא הדחה, עושה ואינו חושש לדם שעל 
המלח, שהאש שואבו ומונע המלח מלבלוע דם. והני מילי 

המלח בולע  במולחו ומעלהו לצלי, אבל אם שהה במלחו,
 )רשב"א(הדם ונאסר, ולפיכך מדיחו יפה יפה וצולה ואוכל. 

 )וע"ל סימן ע"ו מדין בשר שנמלח ולא הודח ונצלה כך(. 
 

 :סעיף כא
במקום שאין  -האו"זבשם הגהות אשירי  פסק מרן ע"פ

 , ואחר כך יבשלוהו.צבמלח מצוי, יצלו הבשר שיזוב כל דמו
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
חולק על הרמ"א, ואוסר את כל מה שבציר ולמעלה  הרש"ל פו

ממנו כדי קליפה, ולשיטתו אם יש שישים בבשר שבתוך הציר 
. )אך לרמ"א בכל אופן צריך הט"זהבשר מותר. וכ"פ  -כנגד הציר

 קליפה, כי בכל מקום שצריך קליפה אין ביטול בשישים(כדי 
אם נתערב בשר זה חד בתרי, מותר, שמצרפים את לרש"ל ואף 

 סברת רש"י במקום שבטל מהתורה.
וכגון שהוא כלי חרס, או שנפל בו הרבה ציר באופן שאי אפשר  פז

 ש"ך.רו בקליפה. י. שאם לא כן יש להתתו"חלקלפו. 
יו שבכלי בן יומו לא מלוכלך, אין הסביר שנראה מדבר הש"ך פח

כתב שאף בבן יומו  אך הט"זאיסור, מכיוון שאין מליחה לכלים. 
 יש לאסור.

הרי לכו"ע צריך להדיח הבשר יפה לאחר  -תמהו האחרונים פט
צריך להדיח הבשר תוך זמן  שלרי"ומליחתו. ותירצו שהכוונה 

פליטת הציר. או שבא לומר שאע"פ שחתך הבשר מכל הצצדים 
צריך להדיחו כדי להסתים נקבי הפליטה. או שבא לומר שצריך 

 להדיחו קודם שישימנו בכלי שאינו מנוקב.
שאוסר לכתחילה  תרה"ד, הגש"ד ואו"ה. שלא כמהרי"לכ"פ  צ

יש להחמיר להגעילו  פסק שלעצמו ורש"ל  ומתיר רק בבשר יבש.
 לכתחילה, ובדיעבד די בקינוח בדבר קשה.

 כל זה אליבא דחולקים על רש"י.  צא
היינו כמאב"ד הר"ן דהיינו חצי צלייתו. לדעת  הטורלדעת  צב

כתוב שמכיוון  אך בהגש"ד. רש"ל)שליש בישול לשיטתו( וכ"פ 
שאין הנשים בקיאות בדבר יש לצלותו עד שיתייבש מבחוץ, וכתב 

 שכך ראוי לנהוג. הט"ז

 סיכום סימן ע
 סעיף א: 

)קיג.( נאמר שרב ששת הקפיד למלוח כל חתיכת בגמרא 
אם הסברא להחמיר היא  -בשר לבדה, והקשתה הגמרא

שמא מה שתפלוט חתיכה אחת ייבלע בחתיכה השניה, גם 
באותה חתיכה עצמה יש לחוש שמא יפלוט צד אחד ויבליע 
בצד השני, אלא מכריעה הגמרא שאין הבדל, ולכן מותר 

 על השניה.למלוח חתיכות בשר שונות אחת 
 :צגבטעם ההיתר נחלקו הראשונים

 דם משרק שריק במליחה כמו בצליה. -ר"ת
כל זמן שפולטות ציר, פולטות את הדם  -תוספות תירוץ ב

 שבולעות.
כל זמן שטרודה חתיכה לפלוט ציר, אינה  -תוספות תירוץ ג

 .צדבולעת מדם החתיכה העליונה
בעוד אם מניחים את החתיכה העליונה  -ר"י מאורליינ"ש

החתיכה התחתונה פולטת דם, אין נקבי פליטת התחתונה 
 נסתמים, וכן לעולם.

וכ"ש שאר דגים ועופות ) -אמר רב נחמן -עוד נאמר בגמרא
זה עם זה אסורים, ואפילו בכלי  צהרש"י( שמלחם בשר.

 )הקרום שלהם רך(מנוקב, משום דדגים רפו קרמייהו 
ממהרים )צומתים ולא קדמי ופלטי, ועופות קמיטי 

 בתר דנייחי דגים פלטי עופות, והדר בלעי מנייהו. לפלוט(,
שטעם האיסור הוא משום שהדגים  הרשב"אוביאר 

פולטים כל צירן עוד קודם שסיים העוף לפלוט את דמו, 
שפירשו שכל עוד הבשר פולט  צומגדולי החכמיםוכתב שיש 

דם או ציר, גם אם מלחו עליו בשר אחר אין נסתמים נקבי 
ו. ומתוך כך נראה שהמולח עופות והתחילו לפלוט פליטת

 אין הם נאסרים. והיתר זה לא מסתבר. -ומלח עמהם דגים
 נחלקו הראשונים מה נאסר בעופות ודגים שנמלחו ביחד:

 .צחרק הדגים נאסרים -צזוסיעתו רש"י
 (הב"ח.)וכ"פ צטגם הדגים וגם העופות נאסרים -רשב"ם

 ופות:עוד נחלקו עד כמה נאסרו הדגים או הע
 כדי קליפה. )שרתיחת המליחה היא קלה( -קר"ן וסיעתו

 כדי נטילה. )כדין רותח דצלי(  -רא"ה
כולן. )שהטיפות החמות של הבשר   -ורמב"ן קארמב"ם

 (קבנבלעות בדג, ואי אפשר לעמוד על הטעם ועל השיעור
ה ֲחִתיכֹות זֹו ַעל ַגב זֹו. ַאף ַעל ִפי  -ופסק מרן מֹוְלִחין ַהְרבֵּ

ְליֹוָנה, לֹא ָאְמִריָנן  ם ָלעֶׁ ת ְפִליָטָתּה ֹקדֶׁ רֶׁ ַהַתְחתֹוָנה גֹומֶׁ שֶׁ
ה  ה ַהְרבֵּ הּוא שֹוהֶׁ ְליֹוָנה, ְלִפי שֶׁ ת ּובֹוַלַעת ִמַדם ָהעֶׁ רֶׁ חֹוזֶׁ שֶׁ

לפי תירוץ ב של התוספות ור"י מאורליינ"ש צריך להמתין  צג
שהבשר התחתון יפלוט את הדם שבלע מהעליון. אך לפי שאר 

 תוספות.התירוצים אין צורך להמתין. 
שהתוספות שפסק כתירוץ זה כיוון  הב"ח. וביאר הטורוכ"פ  צד

 הביאוהו באחרונה. והרא"ש
שיימלחו כשיעור שמולחים אותם לקדירה. הר"ן כתב שצריך  צה

 וביאר הב"י שהכוונה על שיעור המלח, ולא על זמן המליחה.
 דומה מאד לפירוש ר"י מאורליינ"ש. )אלא שהוא כתב 'דם'( צו
 רמב"ם, רשב"א, ר"ן, תוספות, הגהו"מ, הגש"ד ואו"ה.  צז
או משום שלא אמרינן חנ"נ בשאר איסורים, או משום שאין  צח

ל לאסור אלא במקום שיכול ללכת בעצמו )וכיוון הנאסר יכו
שפלטו הדגים כבר כל צירן אין בכוחם לשוב ולאסור את 

 רא"ש.העופות(. 
כיוון שהדגים נעשים נבילה וחוזרים ואוסרים את העופות  צט

 בצירן.
שאין היתר לדגים ע"י הר"ן  וכתברא"ש, רשב"א, ורי"ו.  ק

א דם האברים, ולא מליחה שנית, מכיוון שאין המלח מפליט אל
 דם שבא ממקום אחר.

כתב שניתן לומר שהרמב"ם לא יסבור שהכל נאסר אלא  הב"י קא
באיסור שנמלח עם היתר. אך בדם, כיוון שמשרק שריק ואינו 

 מפעפע אפשר שאוסר רק כדי קליפה.
 שמשערים בשישים, ואף החתיכות יותרו. הרמ"אדלא כשיטת  קב



ת ִציָרּה טֶׁ פֹולֶׁ יָנּה בֹוַלַעת. ַוֲאִפּלּו  ִלְפֹלט ִציר ְוָכל ְזַמן שֶׁ אֵּ
ין ַהֲחִתיכֹות, ֻמָתר.  בֵּ ד ַבגּוָמא שֶׁ ה ִציר ְועֹומֵּ ץ ַהְרבֵּ ִמְתַקבֵּ
ַח ָבָשר ִעם ָבָשר, ַוֲאִפּלּו ְבַשר  ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְבמֹולֵּ ַבמֶׁ

ִאי ְפָשר  שֹור ִעם ְבַשר ְגָדִיים ּוְטָלִאים ַוֲאִפּלּו ִעם עֹופֹות, שֶׁ אֶׁ
ת  ִיְגֹמר ְבַשר שֹור ִלְפֹלט אֶׁ ם ִלְגֹמר ָכל ְפִליַטת ִציָרן ַעד שֶׁ ָלהֶׁ

ל . קגָדמֹו כָּ ה שֶׁ קֹום נֹוֲהִגין ְלַהֲחִמיר ְלַכְתִחלָּ ל מָּ הגה: ּוִמכָּ
ּה  ה, ְמַהְפִכין אֹותָּ מָּ ן ְשלֵּ ית ִקבּול, ְכגֹון דֹּפֶׁ ּה בֵּ יֵּש לָּ ה שֶׁ ֲחִתיכָּ

יָּזּוב הַ  חּוששֶׁ ין לָּ ל ְבִדיֲעַבד אֵּ ם, ֲאבָּ   )או"ה(. קדדָּ
ַלח  מֶׁ ן שֶׁ ֹּא ַחְיִשינָּ ת, ְול רֶׁ ִמים, ֻמתֶׁ ּה ב' ְפעָּ ַלח אֹותָּ מָּ ה שֶׁ ֲחִתיכָּ

ה  ִראשֹונָּ ה הָּ ר ִמְמִליחָּ ם ַהִנְשאָּ ִני ַמְבִליַע ַהדָּ  (. קה)מהרא''יַהשֵּ
ִעם ָדִגים, ָאסּור ִלְמֹלַח ֲאָבל ָבָשר ִעם ָדִגים, ֲאִפּלּו ְבַשר עֹופֹות 

ת ָדמֹו.  ִיְפֹלט ַהעֹוף אֶׁ ם שֶׁ ַהָדִגים פֹוְלִטים ָכל ִציָרן ֹקדֶׁ ְלִפי שֶׁ
ְוִאם ָעָבר ּוְמָלָחן ַיַחד, ָהעֹופֹות ֻמָתִרין, ֲאָבל ַהָדִגים ָצִריְך ִלֹטל 

י ְקִלָפה. ְוִאם ם ְכדֵּ הֶׁ נִ  קומֵּ ם ְכשֶׁ יהֶׁ ְמְלחּו, לֹא ִנְטלּו ַקְשַקשֵּ
ִגים . קזֻמָתִרים ל ַהדָּ ן ס'  )ָאֹרְך(הגה: ְויֵּש אֹוְסִרין כָּ ינָּ ִאם אֵּ

א  הּוג. ְוַדְוקָּ י נָּ כֵּ ה ְבס', ְוהָּ נּו ְמַשֲעִרין ִבְמִליחָּ עֹופֹות, ְדאָּ ד הָּ גֶׁ נֶׁ
ל ִאי ִאית  י ִמיָּד, ֲאבָּ ְלטֵּ ַמְיהּו ּופָּ פּו ְקרָּ ית ְבהּו ַקְשַקִשים, ְדרָּ ְדלֵּ

י ִמן ְבהּו  ְלעֵּ ֹּא בָּ ן פֹוְלִטים ִמיָּד ְול ינָּ ִרים, ְדאֵּ ַקְשַקִשים, ֻמתָּ
עֹופֹות  י  )ָהרֹא''ש(,הָּ וֵּ י, ִמיִדי ְדהָּ ְלעֵּ א בָּ י ִלְפֹלט לָּ ִרידֵּ י ְדטָּ ְדַאְידֵּ

ִנְמְלחּו ַיַחד. י ֲחִתיכֹות שֶׁ   ַאְשנֵּ
 

 סעיף ב: 
ה ְדָבִרי -תוספות, רא"ש ור"ןפסק מרן ע"פ  ם ֲאמּוִרים, ַבמֶׁ

ל, ֲאָבל ִאם ָדג  ָהעֹוף ָמִליַח ְוָדג ָתפֵּ ם ַיַחד, אֹו שֶׁ יהֶׁ ָמַלח ְשנֵּ ְכשֶׁ
ה, ַאף  קחָמִליחַ  ה ַעל ַגב זֶׁ ה, אֹו זֶׁ ל זֶׁ צֶׁ ה אֵּ ל ּוְנָתָנם זֶׁ ְועֹוף ָתפֵּ

 ָדִגים ֻמָתִרים ְבלֹא ְקִליָפה. 
עֹופֹות,  ִחים ַעל הָּ ִגים ֻמנָּ ן ִאם ַהדָּ ִרים ֲאִפלּו ִנְמְלחּו הגה: ְוכֵּ ֻמתָּ

ה ה ְלַמְעלָּ ַע ִמְלַמטָּ ינֹו ְמַפְעפֵּ ם אֵּ ה קטַיַחד ְדדָּ ֲחִתיכָּ ַרע מֵּ ֹּא גָּ , ְול
י  רֵּ ה ִמן ַהִציר שָּ ְלַמְעלָּ ֹּא  )ָאֹרְך(.ַהֻמַנַחת ַבִציר ְדַמה שֶׁ ן ִאם ל ְוכֵּ

הּו  שָּ א ְלַאַחר שֶׁ לָּ עֹופֹות אֶׁ ל הָּ צֶׁ ִגים אֵּ ן ִהִניַח ַהדָּ עֹופֹות ְבִמְלחָּ הָּ
ה ם קיִשעּור ְמִליחָּ יהֶׁ ְשנֵּ ִרים, ַאף ַעל ִפי שֶׁ ִגים ֻמתָּ , ַאף ַהדָּ

 ( באו"ה. וכן משמע ד"עְמלּוִחים )
ין  ִרים ְדאֵּ ִגים ֻמתָּ ר, ַהדָּ שָּ ְלחּו בֹו בָּ מָּ ִגים ִבְכִלי שֶׁ ְוִאם ִנְמְלחּו דָּ

ַבְכִלי, ְד  ם שֶׁ ִגים בֹוְלִעים ַהדָּ ִלים ַהדָּ ה ְלכֵּ ין ְמִליחָּ אֵּ
עֹופֹות ְמלּוִחים  (.קיא)ַרְשָב''א ל ְוהָּ פֵּ ג תָּ ן ְדִאם ַהדָּ ְמִרינָּ א ְדאָּ ְוהָּ

ל ִאם  מֹו ְוהּוַדח, ֲאבָּ ר דָּ ַלט ְכבָּ ג פָּ ַהדָּ א שֶׁ ֲאסּוִרים, ַהְינּו ַדְוקָּ
ר, ְדַאַגב ְדִיפְ  ם, ֻמתָּ עֹולָּ ֹּא ִנְמַלח מֵּ מֹו ְול ַלט דָּ ֹּא פָּ ם ֲעַדִין ל ֹלט דָּ

ה  עֹופֹות, ְכמֹו ֲחִתיכָּ ַע ִמן הָּ בֹולֵּ ם שֶׁ ן ַהדָּ יּה ִיְפֹלט ַגם כֵּ ִדידֵּ
ר  אֵּ ִיְתבָּ א, ְכמֹו שֶׁ ַהאי ַטֲעמָּ ר מֵּ ה ְדֻמתָּ ם ְמִליחָּ ה ְלִציר קֹּדֶׁ ְפלָּ נָּ שֶׁ

ה. ) ן זֶׁ ן ִסימָּ  (קיבדרכ"מְלַקמָּ

                                                           
מרבותיו שזמן פליטת ציר  . והוסיף שהוא מקובלהרשב"אכ"כ  קג

 הוא י"ב שעות. ובסעיף ו יובאו השיטות בזה.
 תוספות.כיון שהנוזל שבתוך הגומא אינו אלא ציר.  קד
טעם הדבר כיוון שכל זמן שטרודה לפלוט ציר )תוך מע"ל.  קה

דלא  ש"ך.שאין דם בעין על הבשר(  -( לא בולעת דם. )ועודט"ז
ין לעשות כן שאוסר. ואע"פ שהחתיכה מותרת א כאו"ה

  תו"ח.לכתחילה. 
, שכל דין הגמרא הוא דוקא בדגים שניטלו הרא"שכך ביאר  קו

קשקשיהן או נחתכו, אך אם לא ניטלו קשקשיהן גם הם קמיטי, 
 הט"ז. וכתב רש"לומובן מדבריו שאף הקשקשים מותרים. וכ"פ 

 מרמ"א.שכך משמע 
ם. אך יש שהבינו שהקשקשים הם כדי קליפה ולכן הדגים מותרי

 הטור ורמ"א.ממשמעות  הש"ךוכ"פ 
. וה"ה או"הואין סכנה משום דג בבשר, שאין סכנה במליחה.  קז

 פת"ש.בכבוש. 
 מהטעמים שיבוארו בסעיף הבא לעניין טהור מליח וטמא תפל. קח
אך צריך כדי קליפה במקום נגיעתם. ולכן דין זה שייך רק  קט

שבכל  לשיטת רמ"א שאוסר הדגים עד שישים. מה שא"כ לשו"ע
ובספק אם התהפכו הדגים יש  ש"ך.אופן אסור רק כדי קליפה. 

 רש"ל.להחמיר. 
ואף שחוששים להחמיר במוהל היוצא מהבשר אף לאחר שיעור  קי

 או"ה.מליחה זהו דוקא במוהל בעין, שהבשר נשרה בתוכו. 

ְמִרי ה אָּ ה ְמִליחָּ יזֶׁ ן צ''א ְבאֵּ ן ִסימָּ ן ְלַקמָּ ַח.ְוַעיֵּ י ְכרֹותֵּ וֵּ   ַנן ְדהָּ
 

 סעיף ג: 
בגמרא )קיב:( מסופר שנמלח לרב מרי בר רחל  בטעות בשר 
כשר עם בשר טרף והגיע לשאול את רבא מה דינו. אמר לו 

 'הטמאים' לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהם. -רבא
שהשאלה היא על מליחה בכלי מנוקב, שאם  רש"יוביאר 
 אף בבשר כשר היה נאסר. -לא כן

הגמרא הקשתה על רבא מהברייתא שאומרת שדג טהור 
מותר. והשיבה הגמרא שניתן להסביר  -שמלחו עם דג טמא

 שמדובר במקרה שהדג הטהור נמלח אך הטמא לא.
שאע"פ שהטהור המלוח נוגע בטמא הטפל,  הרשב"אוביאר 

אין בכח המלח להפליט מהטמא את דמו, ואף אם נאמר 
וך שהחתיכה הטהורה שיש בו כח להפליט מעט דם, מת

. וכן קיגטרודה לפלוט את דמה אינה בולעת פליטה מועטת זו
 נראה מרוב הראשונים.

שסוגיא זו מתייחסת לטהור  קידהסבירו אך הר"ן והתרומה
וטמא שעומדים זה בצד זה ופליטותיהם נפגשות אחת 
בשניה, ואסור משום שציר הטמא נבלע בתפל. אך אם 

 נוגעים ודאי שיש לאסור )כ"ק(. 
ָפה, אֹו  -ופסק מרן ְמָלחֹו ִעם ְבַשר ְטרֵּ ְבַשר ְשחּוָטה שֶׁ

ה,  ה ָבזֶׁ ם נֹוְגִעים זֶׁ ָלה, ְוהֵּ ָרה ְתפֵּ ָפה ְמלּוָחה ְוַהְכשֵּ ַהְטרֵּ שֶׁ
י ְקִלָפה ָפה, קטוָאסּור ְכדֵּ ַע ִמַדם ַהְטרֵּ ינֹו בֹולֵּ אֵּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ . שֶׁ

ָלה,  ָפה ְתפֵּ ָרה ְמלּוָחה ְוַהְטרֵּ בֹוַלַעת ִמִציָרּה. ֲאָבל ִאם ַהְכשֵּ
ין  ָרה ְלַמְעָלה, בֵּ ין ָנַתן ְכשֵּ ת ַבֲהָדָחה ְבלֹא ְקִליָפה, בֵּ רֶׁ ֻמתֶׁ

ר ְבנֹוגְ  אֹוסֵּ ּלֹא ְנָתָנּה ְלַמָטה. ְויֵּש ִמי שֶׁ ר שֶׁ ה, ְוסֹובֵּ ה ָבזֶׁ ִעים זֶׁ
ה נֹוַגַעת  ל זֶׁ ְפִליָטה שֶׁ י שֶׁ ָּלא ְבעֹוְמִדים ְבָסמּוְך ִבְכדֵּ ֻהְתרּו אֶׁ

ה.  א ָבזֶׁ ל, ֲאִפלּו ִבְכַהאי ַגְונָּ פֵּ ר תָּ שֵּ לּוַח ְוכָּ ה מָּ פָּ ַהְטרֵּ הגה: ּוְכשֶׁ
סּור לּו ִדיִניםקטזאָּ אֵּ ן ק''ה מֵּ   .קיז. ְוע''ל ִסימָּ

 
 סעיף ד: 

ינֹו  -קיחפסק מרן ע"פ הגמרא בפסחים )עו:( ָהא ְדָאְמִריָנן ְדאֵּ
ן ְכחּושֹות, ֲאָבל ִאם  יהֶׁ ְשתֵּ י ְקִלָפה, ַהְינּו ְכשֶׁ ָּלא ְכדֵּ ר אֶׁ אֹוסֵּ
ָפה ְכחּוָשה ַוֲחִתיַכת  ָנה, ֲאִפּלּו ִאם ֲחִתיַכת ַהְטרֵּ ן ְשמֵּ הֶׁ ַאַחת מֵּ

ַע ָהִא  ָנה, ְמַפְעפֵּ ָרה ְשמֵּ ָפה ַהְכשֵּ סּור ְבֻכָּלּה ִאם ָהְיָתה ַהְטרֵּ
ן ק''ה ַהְמלּוָחה ְלַמָטה, ִמשּום ְדַתָתָאה ָגַבר.  ן ִסימָּ ן ְלַקמָּ ְוַעיֵּ

יַצד נֹוֲהִגין.   כֵּ
 
 
 

והוסיף שבכלי שבלע איסור, אפשר שמסתרך יותר והדגים  קיא
סובר שבכלי עץ אין המליחה והרש"ל שנמלחו בו אסורים. 

 מפליטה אפילו איסור דאורייתא.
וחלק  הטור, האו"ה ורבינו יונה. אתהדרכ"מ כך ביאר  קיב

שכתב בפשיטות שאין להתיר דגים תפלים  הב"יבדבריו על 
ומה אם  -שמלח עליהם עוף, ע"י שימלחום, מקל וחומר

כששניהם מלוחים נאסרים הדגים, כאשר העוף מלוח לא כ"ש? 
משום שדם הדגים הוא ציר בעלמא ולא שייך לומר בו שמתוך  וכן

שהרבה  בט"זועיין דרישה. שיפלוט דמו יפלוט דם שבלע. 
 להקשות על הרמ"א.

והוסיף לבאר שאין אומרים כן בששניהם מלוחים, שלא  קיג
אומרים שמתוך שטרודה לפלוט דמה לא תפלוט את ציר הטרפה, 

 דשריק.כיוון שאין אומרים זאת אלא לגבי דם 
שלא סבירא להו תירוצי הרשב"א, שהרי סוף סוף הבשר  קיד

 ט"ז.שנמלח נוגע בבשר התפל, וגם הוא נמלח מחמתו. 
ואין לחלק בין תתאה לעילאה, שאין אומרים זאת אלא בצלי.  קטו

 שחילק כן גם במליח. תוספות ורא"ש, דלא כרשב"א
בהשקפה ראשונה נראה שדברי הרמ"א נסובים על שיטת  קטז

ביאר שלעניין הלכה כו"ע מודים שאם נגע ציר  אך הש"ךהר"ן. 
 מלוח של טריפה בבשר כשר שנאסר הבשר הכשר.

אך במקום שאין הפסד מרובה.  כר"ןשם כתב להחמיר  קיז
 פסקו לגמרי כסברת הרשב"א.השו"ע, רש"ל ולבוש 

 ויתבאר בע"ה בסימן ק"ה. יחיינו מיומיים.  קיח



 סעיף ה: 
נחלקו הראשונים בעניין השהיית בשר במלחו לאחר גמר 

לחוש לכתחילה למחמירים ובדיעבד  מרןפליטת צירו, ופסק 
ִנְמַלח ָאסּור   -על המקליםלסמוך  ָבָשר שֶׁ יֵּש אֹוְמִרים שֶׁ

ְלַהְשהֹותֹו ְבִמְלחֹו ְלַאַחר ְפִליַטת ָכל ִצירֹו ְדַהְינּו י''ב ָשעֹות, 
ַלח.  ַעל ַהמֶׁ ָעָליו ְושֶׁ ַע ִמַּלְחלּוִחית ָדם שֶׁ ר ּובֹולֵּ חֹוזֵּ ְלִפי שֶׁ

ַהְשהֹותֹו ְבִמְלחֹו ( ְויֵּש ַמִתיִרים לְ קיטרבינו יונהבשם )רשב"א 
 (קכרש"י ורא"ש)ֲאִפּלּו ַכָמה ָיִמים. 

י ָהאֹוְסִרים, ּוְבִדיֲעַבד ֻמָתר  . קכאּוְלַכְתִחָּלה יֵּש ָלחּוש ְלִדְברֵּ
 

 סעיף ו: 
  -בתורת הביתהרשב"א פסק מרן כדברי 

ן  ּלֹא ִנְמַלח ְכָלל,  (1)יֵּש אֹוְסִרים ִלתֵּ ִנְמלַ  (2)ָבָשר שֶׁ ח אֹו שֶׁ
ם ְפִליָטתֹו ָדם, ְלִפי קכבּוָפַלט ָכל ָדמֹו ִנְמַלח ֹקדֶׁ , ִעם ָבָשר שֶׁ

ַע  ר ּובֹולֵּ ִנְמַלח ּוָפַלט ָכל ָדמֹו, חֹוזֵּ ּלֹא ִנְמַלח, אֹו שֶׁ ַהָבָשר שֶׁ שֶׁ
ט. )ר"ן( רֹו פֹולֵּ ֲחבֵּ  ִמַמה שֶׁ

נּו אַ  (1)ְויֵּש ַמִתיִרים  ִיְמְלחֶׁ י ְמִליָחה שֶׁ ַחר ָכְך, ִכי ָאז ַעל ְידֵּ
ָבַלע, )תרומה ורשב"א  ( קכגַיְפִליט ָכל ָדם שֶׁ

ה  (קכה.)מקצת מרבותיוקכד(21+)ְויֵּש ַמִתיִרים ְבָכל זֶׁ
י ָהאֹוְסִרים. )אגור וב"י  (קכוּוְלַכְתִחָּלה יֵּש ָלחּוש ְלִדְברֵּ

ְסרֹו ר  קכזהגה: ַוֲאִפלּו ְבִדיֲעַבד נֹוֲהִגין ְלאָּ ְכבָּ ר שֶׁ שָּ ַפל בָּ ִאם נָּ
ה  ה ֲעַדִין ִשעּור ְמִליחָּ הָּ ֹּא שָּ ל ר שֶׁ שָּ ל בָּ צֶׁ מֹו ְוִצירֹו אֵּ ל דָּ ַלט כָּ פָּ

ִנְמַלח  קכח(.  ְויֵּש אֹוְמִריםמהרא''י) ת ְלַאַחר שֶׁ ת ְלעֵּ עֵּ ל מֵּ כָּ שֶׁ
הָּ  ֹּא שָּ ִנְמַלח ְול ר שֶׁ שָּ ה ַלבָּ ַגע תֹוְך ְזַמן זֶׁ ט ִציר, ְוִאם נָּ ה ֲעַדִין פֹולֵּ

ן נֹוֲהִגין ) ר, ְוכֵּ ֱאסָּ ינֹו נֶׁ ה, אֵּ םש''ד, ותרומה ִשעּור ְמִליחָּ  ְבשֵּ
ְסרֹו ְלַאַחר י''ב ר''י ה יֵּש ְלאָּ ד ְמֻרבֶׁ ְפסֵּ ין הֶׁ אֵּ קֹום שֶׁ (, ַאְך ְבמָּ

עֹות ֹּא קכטשָּ ן ִאם ל כֵּ ל שֶׁ ל. ְוכָּ ין ְלַהֲחִמיר ְכלָּ ה אֵּ זֶׁ ם לָּ . ְוקֹּדֶׁ

                                                           
 ט דם וציר.לפי שהמלח נחשב רותח אף לאחר שהפלי קיט
לאחר שיעור מליחה המוהל שיוצא הוא היתר  רש"ילדעת  קכ

הדם שיוצא  הרא"שגמור )כמבואר לעיל סוף סימן סט( ולדעת 
 על ידי המלח נבלע בתוכו ואין במלח כח להבליעו בחזרה בבשר.

ואף מי שמחמיר במעשה דרש"י יודה שבדיעבד יש להקל  קכא
טעם הרא"ש בהערה  א. -מכיוון שיש צירוף של כמה טעמים

המוהל לא כנוס בתוך כלי אלא נוטף לבחוץ.                  ב.הקודמת. 
אפשר לומר שהבשר פולט ציר לעולם, ולכן לא יבלע מציר שעל  ג.

 פניו. אחרונים.
 ש"ך.. או שגמר לפלוט את צירו. שדינם שווה. תו"חוהודח.  קכב
מלחו וסתר סברת האומרים שהבשר שנמלח ופלט כל צירו ש קכג

עם בשר אחר יותר ע"י מליחה שנית, מדברי הגמרא לגבי דגים 
ועופות שמלחן יחד שאסורים, ואם היה היתר ע"י מליחה שנית 

 ודאי שהגמרא )או הראשונים( היו מביאים היתר זה.
 דוקא על ידי מליחה שנית, דכבולעו כך פולטו. קכד
ת ( לא צריך אפילו למלוח שניבארחות חיים)וכ"פ  ר"תלדעת  קכה

את הבשר, משום שהוא סובר דדם משרק שריק במליחה כמו 
 בצליה, ואין נבלע בחתיכה דם כלל.

כתב  והרב המגידכתב שנהגו העולם להתיר בדיעבד,  האגור קכו
 שאין לדברי הרשב"א ראיה ברורה.

ואסור אף לצלי. ונאסר מיד מכיוון שמיד בשעת פליטת הבשר  קכז
וכן מחמת שהוא נחשב נופל הדם על החתיכה )שפלטה כל דמה(, 

רותח מחמת המליחה )מה שא"כ בציר שצריך שהבשר ישהה שם 
 הרש"ל(. ש"ך.שיעור כבישה לדעת 

 ט"ז.בא לבאר אימתי נחשב שפלט כל דמו וצירו.  קכח
שהתיר  דלא כרש"ללחוש לדעת רבינו יונה שהביא הרשב"א.  קכט

 אף לכתחילה להתיר עד כ"ד שעות.
ששיעור כבישה בציר  רא"שהסתם בסימן ק"ה כדעת  הרמ"א קל

הוא כדי שירתיח על האור ויתחיל להתבשל, ושיעור זה קטן 
קיים גרסת  אך הש"ךברמ"א.  הט"זמשיעור מע"ל. וכן הגיה 

בשאר עניינים שיעור כבישה כמו שסתם  -הרמ"א וכתב לחלק
שם הרמ"א, אך לעניין היתר הבשר ע"י מליחה שנית התיר עד 
מעת לעת. ועוד תירץ לחלק בין כבישה בציר בכלי מנוקב שאף 
לרא"ש יש להמתין כ"ד שעות, ובין כבישה בכלי שאינו מנוקב 

 "ע לדינא.שהשיעור הוא כדי שירתיח. והשאיר בצ
אם בשר נמלח ולא שהה שיעור מליחה  -הכריע שלמעשה הנוב"י

ונפל לציר, נאסר לאחר שיעור כבישה בציר )כט"ז( אך אם לא 

ל, ַדֲאִפלּו  ן ִנְמַלח ְכלָּ ְמִרינָּ ְסרֹו, ְדאָּ ין ְלאָּ ש אֵּ ַפל ַלִציר ַממָּ ִאם נָּ
ר.  קֹום ַאחֵּ ַלע ִממָּ בָּ ן ַמה שֶׁ ּה ִיְפֹלט ַגם כֵּ ם ִדידֵּ ִיְפֹלט דָּ י שֶׁ  ַעל ְידֵּ
ַפל ַלִציר,  ה, ְונָּ ה ֲעַדִין ִשעּור ְמִליחָּ הָּ ֹּא שָּ ר ְול שָּ ַוֲאִפלּו ִנְמַלח ַהבָּ

ֹּא ִנְכבַ  ם. יֵּש ְלַהִתיר ִאם ל לֵּ  (קל)או"הש ְבתֹוכֹו יֹום שָּ
ַפל ַלִציר, יֵּש אֹוְסִרין אֹותֹו ַאף  ה ְונָּ ה ִשעּור ְמִליחָּ הָּ ַאְך ִאם שָּ

ה ְזַמן ְפִליַטת ִצירֹו  ֲעַדִין  לָּ ֹּא כָּ ל ל קלא)רש''ל(ַעל ִפי שֶׁ . ּוִמכָּ
ל ְזַמן ה כָּ זֶׁ דֹול יֵּש ְלַהִתיר ַגם בָּ ד גָּ ְפסֵּ ְך הֶׁ קֹום ְלצֹּרֶׁ ְפִליַטת  מָּ

נּו ר ִויִדיחֶׁ ַיֲחזֹּ י  שֶׁ עֹות, ַעל ְידֵּ  קלבִצירֹו, ְדַהְינּו תֹוְך י''ב שָּ
ה  )הגש''ד( הָּ שָּ ם שֶׁ ַפל ַלִציר קֹּדֶׁ ן ִאם נָּ נּו. ְוכֵּ ר ְוִיְמְלחֶׁ ְוַיֲחזֹּ

נּו ר ְוִיְמְלחֶׁ נּו ְוַיֲחזֹּ ה, ְיִדיחֶׁ ֹּא קלגִשעּור ְמִליחָּ חֹו ְבל . ִמיהּו ִאם ְמלָּ
ה לְ  חָּ י ְבִדיֲעַבדֲהדָּ רֵּ ַפל ַלִציר, שָּ נָּ  )ָאֹרְך(.  קלדַאַחר שֶׁ

ן  יל ִסימָּ ר ְלעֵּ ַח, ַכְמבֹּאָּ הּוא ְכרֹותֵּ א ְבִציר שֶׁ לָּ י אֶׁ ֹּא ַמְירֵּ ה ל ל זֶׁ ְוכָּ
תֹו  הּוא תֹוְך ִשעּור ְמִליחָּ ר שֶׁ שָּ ַפל ַעל בָּ נָּ ין שֶׁ ם ְבעֵּ ל דָּ ס''ט, ֲאבָּ
ר,  שָּ ר ַהבָּ ֱאסָּ ן צ''א, נֶׁ ן ִסימָּ ר ְלַקמָּ ַח ַכְמבֹּאָּ שּוב ְכרֹותֵּ ְוהּוא חָּ

י דָּ  ֹּא ִדְלַגבֵּ ַלע, ְול ֹּא בָּ ִריד ִלְפֹלט ל י ְדטָּ ן ַאְידֵּ ְמִרינָּ ֹּא אָּ ין ל ם ְבעֵּ
ְך פֹוְלטֹו.   )או"ה(ְכבֹוְלעֹו כָּ

ְבתֹוְך  א ַמה שֶׁ ַפל ַלִציר, ַהְינּו ַדְוקָּ נָּ ן אֹותֹו ְכשֶׁ ְסִרינָּ א ְדאָּ ְוהָּ
י. ִמיהּו, ַמה רֵּ ה ִמן ַהִציר, שָּ ְלַמְעלָּ ל ַמה שֶׁ ְבתֹוְך  ַהִציר, ֲאבָּ שֶׁ

ר בָּ ין ִשעּור ַלדָּ ר ִמיָּד ְואֵּ ֱאסָּ  .קלהַהִציר נֶׁ
ר שָּ ה ַהִציר  קלובָּ ְיתָּ ּה ְכִאלּו הָּ ַעל ַהַקְרַקע, ִדינָּ ַפל ְלתֹוְך ִציר שֶׁ נָּ שֶׁ
 . קלזַבְכִלי

ה,  ְסרָּ אֶׁ ב ְונֶׁ ינֹו ְמנֻקָּ אֵּ ה ִבְכִלי שֶׁ ִנְמְלחָּ ה שֶׁ ַגע ַבֲחִתיכָּ נָּ ר שֶׁ שָּ בָּ
ּה  ה ַבִציר ִדינָּ ְגעָּ   )ד''ע(.ְכִאלּו נָּ

ל  קֵּ א ְלהָּ יקָּ ן ּוְספֵּ נָּ ר, ְדִציר ְדַרבָּ ק ַמִים, ֻמתָּ פֵּ ק ִציר סָּ פֵּ סָּ
  (.קלח)ָמְרְדַכי

ִטים יּו ַהַמִים מּועָּ ב ִעם ַמִים, ֲאִפלּו הָּ ִשיב קלטִציר ְמעֹּרָּ ֹּא חָּ , ל
ת  רֶׁ ּה אֹוסֶׁ ינָּ ַח ְואֵּ בּוש ע"ל ִסי' ק''ה. )ָאגּור(עֹוד רֹותֵּ  ִדין כָּ

 

נמלח כלל ונפל לציר, יש להתיר בהפסד מרובה וכדומה לצלי, 
 שיש לצרף את דעת השו"ע )ס"ט סט"ו( שמתיר כבוש לצלי.

בשר שנמלח ופלט  היא שבציר בעין שנפל על הרש"לשיטת  קלא
דמו )או שנפל לתוך ציר( אין אומרים מתוך שפולט ציר שלו 
יפלוט דם של אחרים. )אך בשתי חתיכות שמונחות זו אצל זו 
מודה שמותרות(. ולא עוד אלא שלא תועיל מליחה שנית. ובזה 

שבמקום  ועוד יש לומרומתיר ע"י מליחה שנית.  הרמ"אחולק 
שמתוך שפולטת ציר לא  רא"שהצורך גדול סובר הרמ"א כדעת 

 ש"ך.בולעת כלל, ולכן מותר אף ללא מליחה שנית. 
ולא אומרים שמתוך שידיחנו ייסתמו נקבי הפליטה, מכיוון  קלב

 ש"ך. ובט"זשמדובר בהדחה מועטת, להעביר לכלוך שעל פניו. 
כתב שדין זה דהדחה סותמת נקבי הפליטה לא מוסכם, והסכימו 

שאף למי שאומר שהדחה ביאר הט"ז  עודלדבריו אחרונים רבים. 
סותמת נקבי הפליטה זה דוקא בבשר שיצא ממנו כל דמו. 'שאין 

 ההדחה סותמת אלא נקבי ציר אבל לא דם'.
ודוקא שנפל לציר הנמצא בכלי מנוקב, שאם לא כן נאסר מיד,  קלג

 ש"ך.ואף מה שחוץ לציר, כמבואר ברמ"א בסימן הקודם. 
חה ראשונה, כיוון ששם הוי ולא דומה לבשר שמלחו ללא הד קלד

וכבולעו כך  ש"ך.דם בעין, וכאן הוא ציר שנחשב כדם פליטה. 
 או"ה.פולטו. 

 עיין בסימן ס"ט סעיף י"ח. שם בואר עניין זה. קלה
חלק על רמ"א וסבר שהבשר אסור רק לאחר שישהה  רש"ל

סתר דבריו וכתב שלשיטתם שמשערים כל  והש"ךשיעור כבישה. 
 מליחה בשישים ממילא מה שבתוך הציר נאסר מיד. 

ביאר שבשר זה הוא בשר שנמלח ולא שהה שיעור  הש"ך קלו
 -יותר ע"י מליחה, ואם פלט כל דמו -מליחה. )כי אם לא נמלח

 נאסר( והרמ"א בא לומר שתועיל לו מליחה שנית. 
ך שעתיד ליבלע בקרקע הסתפק בדין זה )אם מתו בהגש"ד קלז

 ( נקט להחמיר.או"ה)ע"פ והרמ"א נחשב מנוקב או לא(, 
ואין לומר ספק דרבנן לקולא )כמבואר בסמוך ברמ"א( מכיוון 
שכאן יש ציר אלא שהספק אם הוא כלי מנוקב או לא, ובסמוך 

 ש"ך.הספק הוא אם יש בכלל ציר. 
אך  ציר דגים טמאים וציר בשר כשר שנמלח אסורים מדרבנן. קלח

ציר נבילה וטרפה ושרצים הוא מדאורייתא. ונפק"מ לעניין ספק. 
 מרדכי ורא"ש.ממשמעות הגמרא, וכ"כ  ב"י

כתב להקל  ש"ך. אך המג"אומדובר שהמים מרובים מהציר.  קלט
 אף אם אינם מרובים.



 סיכום סימן ע"א
 סעיף א

שמכיוון  יש סובריםבדין מליחת הראש נחלקו הראשונים. 
שהראש מלא שערות הם מעכבות את המלח מלהוציא את 
הדם, ולכן מולחים פעם אחת, שורפים את השערות 

הקשה על שיטתם, שהרי  אך הרשב"אומולחים פעם שניה. 
אם המליחה הראשונה לא מועילה, למה היא נעשית? ואם 
המלח מוציא דם שבמוח העצמות ודאי שמוציא דם שבבשר 

 הראש.
הראש, חותכו לשנים ומולחו יפה לצד פנים,  -ופסק מרן

וחוזר ומולח על  השיער, שאין השיער מעכב על ידי המלח 
 . קמלהפליט דם

 
 סעיף ב

הטלפים, מחתך אותם מעט  -הרשב"אפסק מרן ע"פ 
למטה, ומולח, ויניח מקום החתך למטה וימלח גם על 

  )ועיין לעיל סימן ס"ח(.. קמאהשיער
 

 סעיף ג
בגמרא )צג:( נאמר שניתן לצלות את הראש גם ללא הוצאת 
המוח מתוכו, ובלבד שיניחנו באופן שיזוב דמו )בית 

 השחיטה למטה וכדו'(.
למלוח  קמבלמדו שניתן להתיר אף הרא"ש העיטור והמרדכי

 .קמגאת הראש באופן זה, ובלבד שינקב גם את קרום המוח
כתב שהמנהג הפשוט הוא שלא מבשלים או  הרמב"ם

 אך הרב המגידמטגנין את המוח אא"כ צולין אותו תחילה. 
 כתב שמנהג זה לא פשט בכל ישראל.

הקרום שעל המוח, יש בו חוטין, והמוח עצמו  -ופסק מרן
דם ואינו יוצא מידי דמו במליחת הראש, לפי שעצם יש בו 

 הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם לזוב. 
לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום 

ואם רצה למלוח הראש והמוח בתוכו, ינקוב העצם  ומולחו.
כנגד הקרום, וינקוב גם הקרום, וימלח, ויניח הנקב למטה, 

הגה: ועיין לעיל סימן ס"ח כיצד רה. ומותר אפילו לקדי
 . קמדנוהגין לכתחלה

ואם נמלח הראש שלם בלא נקיבת העצם, הקרום והמוח 
 .קמהאסורים, ושאר הראש מותר, וכל שכן שאר בשר שעמו

 )או"ה(
הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין  מליחה. 
ומליחת העצם מועיל למוח שבקרבו, ואין צריך לנקוב 

 (קמו)רשב"אהעצם. 
, קמזמיהו לכתחלה לא ימלחנו עם שאר בשר, רק לבד

 )או"ה( ובדיעבד שרי.
 
 
 

                                                           
והטעם שצריך לחתוך את הראש לשנים הוא כדי להוציא  קמ

ומצד הדין מספיק לעשות כפי שמבואר  ב"י.מהמוח את דמו. 
)כי יש  בסעיף ג, אך מצוה מן המובחר לחתוך את הראש לשנים

סוברים שלא מועילה מליחה אא"כ מוציאים המוח לחוץ, 
 ש"ך וט"ז.. כמבואר בהערה ה(

הטעם שצריך לחתוך הטלפים, ולא מספיקה מליחה ע"ג  קמא
בתוך השיער הוא כדי שיהיה לדם מקום לצאת, ולא יתכנס 

הגהו"מ הטלפים ויאסור אותם )כיוון דהוי ככלי שאינו מנוקב( 
 שאוסר אף מה שחוץ לפרסות. בשם סמ"ק. דלא כר"ת

שהורה להחמיר לצלות מוח  הרא"שהביא מתשובת  הב"י קמב
ע"י נקיבת העצם והקרום, מכיוון שתנורים שלנו שבהם השיפוד 

צלה לא עומד אלא מאוזן, יש לחוש שמא יתהפך בלי משים וי
בדמו. אך כתב שזוהי זהירות יתירה, והרא"ש עצמו לא סבר כן 

אך בשמו בסוף דבריו )לעניין מליחה(.  הטורלהלכה, כמו שמביא 
במליחה מותר מכיוון  -כתב לחלק בין מליחה ובין צליה הדרכ"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שאין דרך להטות הבשר מצד לצד, אך בצליה בתנורים שלנו אכן 
 יש לחוש ולהחמיר.

צלות את הראש לא צריך לנקוב את קרום המוח, אך הרוצה ל קמג
 הרשב"א. ע"פב"י כיוון שהאש שואב דמו. 

כתב שלכתחילה מוציאים את המוח מקדירת הראש,  האו"ה קמד
. וכן נראה דעת הרב המגידומולחים מבפנים ומבחוץ, וכ"כ 

. )ואין ללמוד מההיתר בגמרא לעניין צליה להיתר ע"י הרשב"א
 מליחה(

א. שהעצם מפסיק. ב. כבולעו כך פולטו. משני טעמים:  קמה
כתב שטעם הראשון עיקר, ונפק"מ אם הבשר  והש"ך. רשב"א

 שנמצא עם הראש נמלח כבר.
ולא דומה למוח שנמלח בעודו בראש, מכיוון שבמוח יש הרבה  קמו

 דם, מה שאין כן בעצם רגילה מעט הדם שבה יוצא ע"י מליחה.
גים להתיר אך למלוח העצם עם הבשר הדבוק בה, נוה קמז

 תו"ח.לכתחילה. 



 סיכום סימן ע"ב
  :אסעיף 

ץ ַהָדם  -הרשב"א והרמב"םפסק מרן ע"פ  ב, ִמְתַקבֵּ ַהּלֵּ
ם ְמִליָחה  ְבתֹוכֹו ִבְשַעת ְשִחיָטה. ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלָקְרעֹו ֹקדֶׁ

ר ֲאִפלּו ְלַבְשלֹו ּוְלהֹוִציא ָדמֹו, ּוְלָמְלחֹו ַאַחר ָכְך.  ז ֻמתָּ ְואָּ
 )ש''ד(.  קמטְויֵּש ַמְחִמיִרים ְלַבְשלֹו ַרק צֹוִלין אֹותֹו(. קמח)ָאֹרְך

 
 :בסעיף 

הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו קורעו  בגמרא )קט:(
 לאחר בישולו ומותר.

 -נחלקו הראשונים בדין לב שנתבשל ללא שקרעו תחילה
הלב לא נאסר, מכיוון שהוא חלק ואינו  -קנוסיעתורש"י 
(. ולכן מועיל לקורעו לאחר בישולו )'שאני לב דשיע'בולע 

 ומותר לאכלו.
שבושל נאסר, ורק בצליה מתירים הלב  -קנאוסיעתור"ת 

  .קנבמשום דכבולעו כך פולטו
ְמָלחֹו ְולֹא ְקָרעֹו, קֹוְרעֹו ַאַחר ְמִליָחתֹו ּוֻמָתר ַאף  -ופסק מרן

ְבתֹוכֹו, ִדְכבֹוְלעֹו ָכְך פֹוְלטֹו ִנְמַלח ִעם ַהָדם שֶׁ . ְוהּוא קנגַעל ִפי שֶׁ
ּקֹוְרע  ֹו ְלַאַחר ְצִלָיתֹו ּוֻמָתר. ַהִדין ִאם ְצָלאֹו ְולֹא ְקָרעֹו, שֶׁ

ב,  ד ַהּלֵּ גֶׁ א ס' ְכנֶׁ ְיהֵּ ֲאָבל ִאם ִבְשלֹו ְבִלי ְקִריָעה, ָאסּור ַעד שֶׁ
ּה  . קנדְדָלא ָיְדִעיָנן ַכָמה ְנַפק ִמנֵּ

סּור ב ַעְצמֹו אָּ א ס', ַהלֵּ ְוִיְקֹלף ְמַעט ְסִביב  , הגה: ַוֲאִפלּו ִבְדִאכָּ
ב.   (,קנה)ָאֹרְך וש''דַהלֵּ

ִנְמַלח  ר שֶׁ שָּ ר בָּ ֱאסֹּר ְשאָּ ה, לֶׁ ְויֵּש ַמְחִמיִרין בֹו, ֲאִפלּו ִבְמִליחָּ
ב  י ַדם ַהלֵּ ְך פֹוְלטֹו ַגבֵּ ן ְכבֹוְלעֹו כָּ ְמִרינָּ ֹּא אָּ ִעמֹו, ְואֹוְמִרין ְדל

ה י ַדם ְפִליטָּ ֹּא ִמְקרֵּ ש ְול ם ַממָּ י דָּ וֵּ נּוס ְבתֹוכֹו, ְדהָּ )ַהָגַהת  קנוַהכָּ
ם ר''י(.ש' ם ר' ַמִתְתָיה וָמְרְדַכי ְבשֵּ ג  'ד ְבשֵּ ל ְוַהִמְנהָּ קֵּ , קנזְלהָּ

יּה ְכבֹוְלעֹו  יַמר בֵּ ְך ְלמֵּ ה ְוַשיָּ י ַדם ְפִליטָּ ה ִמְקרֵּ ר ְדַגם זֶׁ ן ִעקָּ ְוכֵּ
ן  יל ִסימָּ ר ְלעֵּ אֵּ ִנְתבָּ ַבחּוִטין, ְכמֹו שֶׁ ם שֶׁ י ַאדָּ וֵּ י ְדהָּ ְך פֹוְלטֹו, ִמדֵּ כָּ

 או''ה ומהר''א כ''ץ( . ב )כ''
בּוק   ְויֵּש ב דָּ יָּה ַהלֵּ הָּ קֹום שֶׁ ת ַבמָּ )ְבָאֹרְך ַמְחִמיִרין ִלְקֹלף ְקצָּ

ז ּוָמְרְדַכי ב, ְואָּ ת ְסִביב ַהלֵּ ם ְוִלְקֹלף ְקצָּ יהֶׁ חּוש ְלִדְברֵּ (, ְוטֹוב לָּ
ר.   ַהכֹּל ֻמתָּ

                                                           
 לבשלו אפילו עם בשר אחר.אף והוסיף שמותר  קמח
מחשש שמא יבשלו ללא קריעה. אך בדיעבד מותר לכו"ע )אם  קמט

כתב להקל אף לכתחילה. שלא גזרו  תו"ח. והרש"לקרעו ומלחו( 
שהיה נזהר מלאכול  מהר"םהעידו על ) על כך בגמרא ובגאונים.
 (שראה נזהרים בזה. הש"ךלב אפילו של עוף, וכתב 

 רמב"ם ורשב"א. קנ
 ר"י, רמב"ן וראב"ד, ש"ד, סמ"ק ואו"ה. קנא
כתב שצריך לבאר שמכיוון שדרך  מהרא"י בשםובהגש"ד  קנב

הדם להתייבש בתוך הלב, מה שזב ממנו לחוץ נחשב כדם פליטה 
ואמרינן כבולעו כך פולטו. שהרי אם נחשיבו כדם בעין לא 

ה"ה בלב שנמלח. אך סיים שזה אומרים בו כבולעו כך פולטו. ו
 דוחק קצת.

כתבו שטעם ההיתר הוא משום  הרמב"ן, הרשב"א והר"ן קנג
 -דבצלי שיע ולא בלע כלל. ולדבריהם אם לב נמלח ונפל לציר

 .הש"ךמותר. )מה שא"כ שאר בשר( וכן הסכים 
וסיעתו )בלב שהתבשל עם שאר  דרמב"םאליבא  טורכ"כ ה קנד

וסיעתו שייך דין זה )אף בלב  לר"תשאף  הב"יבשר(, וביאר 
 שנתבשל לבדו(.
שכתבו להקל לחשב שישים כנגד דם חלל הלב  יש מהראשונים

ע"פ תשובת מיימוני שמכיוון שדם הלב כנוס  הש"ד)וביאר 
  (בתוכו נוכל לשער כמה נפלט ממנו.

ביאר שיטתם בלב שנמלח דוקא, אנו בכל אופן  ואע"פ שרש"ל
כתב שצ"ע מכיוון  אך הש"ך. "זטמצריכים שישים כנגד כל הלב 

שמדברי השו"ע במקום אחר מוכח שהוא סובר כהסבר הרש"ל 
 (. להלכה

תשובת בשם  המרדכי -ומצאנו עוד שיטה בראשונים בעניין זה
שלב שבישלו או צלאו זורקו והשאר מותר, שמכיוון  כתב רש"י

שאין להקל בכך.  הב"ישהוא חלק אינו פולט ואינו בולע. אך כתב 
 אינו פולט ולא בולע למה לזורקו? אב"א( )שאם

כתב אך המרדכי שנתבשל בדם חללו ונתייבש דמו בתוכו.  קנה
 שכשיש שישים אף הלב עצמו מותר. וכ"נ מסתימת מרן.

ב  ב אֹו ַהלֵּ ִעם ַהלֵּ ר שֶׁ שָּ ין בָּ ין ִחלּוק בֵּ ין  ְואֵּ ין ִחלּוק בֵּ ַעְצמֹו, ְואֵּ
ה תּוַח ְלַמְעלָּ גּור אֹו פָּ ב סָּ  קנח)ד"ע( .ִאם ַהלֵּ

ִבְפִנים  ב ְוַלְחתְֹּך ִגיִדין שֶׁ ְרַלת ַהלֵּ ה ַלְחתְֹּך עָּ ְונֹוֲהִגין ְלַכְתִחלָּ
א.  )ָאֹרְך(, ְלמָּ א ּוְזִהירּות ְבעָּ א ֻחְמרָּ לָּ ינֹו אֶׁ  ְואֵּ

 
  :גסעיף 

א בֹו  -קנטהראשוניםפסק מרן ע"פ קבלת  ּלֹא ְיהֵּ ין עֹוף שֶׁ אֵּ
ד ִלבֹו, ּוֻמָתר ֲאִפּלּו הּוא ָדבּוק ָבעֹוף גֶׁ ל . קסִשִשים ְכנֶׁ הגה: ְוכָּ

ַרְגַלִים ַהַתְחתֹוִנים ֹּאש ְוהָּ ר ין בֹו הָּ ְך  ,עֹוף יֵּש בֹו ס', ֲאִפלּו אֵּ רֶׁ ְכדֶׁ
ַאְרֻכבָּ  ן ְדַהְינּו ַעד הָּ נֹוֲהִגים ַלֲהִסירָּ ן ִאם שֶׁ כֵּ ה, ְולָּ ה ַהַתְחתֹונָּ

ר.  ם, ַהכֹּל ֻמתָּ לֵּ עֹוף שָּ י מהרא''י ּוָאֹרְךהָּ  (קסא)ִפְסקֵּ
עֹוף בּוק בָּ ב ַהדָּ ד ַהלֵּ גֶׁ א בֹו ס' נֶׁ יכָּ ם, ְולֵּ לֵּ ין שָּ , יֵּש קסבְוִאם אֵּ

ל  ד כָּ גֶׁ ה נֶׁ רָּ ן ס' ַבְקדֵּ ינָּ עֵּ ה ּובָּ לָּ ית ְנבֵּ ה ַנֲעשֵּ אֹוְמִרים ְדַהֲחִתיכָּ
עֹוף  ן נֹוֲהִגין.  (,קסגואו"ה ש"ד)הָּ  ְוכֵּ

ד  גֶׁ ין בֹו ס' נֶׁ סּור הֹוִאיל ְואֵּ עֹוף אָּ ה, הָּ רָּ א ס' ַבְקדֵּ ַוֲאִפלּו ִאיכָּ
בּוק בֹו.  ב ַהדָּ  ַהלֵּ

ב  ל ַהלֵּ ה ְלַבטֵּ רָּ ל ַהְקדֵּ ף כָּ רֵּ עֹוף, ִמְצטָּ בּוק בָּ ב דָּ ין ַהלֵּ ְוִאם אֵּ
ן צ''ב ְבִדין ֲחִת  ן ִסימָּ ן ְלַקמָּ ה. ְבס'. ְוַעיֵּ לָּ ית ְנבֵּ ה ַנֲעשֵּ  יכָּ

ּה ד ִלבָּ גֶׁ ִהיא ס' נֶׁ ה שֶׁ מָּ ין ְלָך ְבהֵּ   )או"ה( .קסדְואֵּ
 

  :דסעיף 
יָנּה ְצִריָכה ִחתּוְך -הריב"ש פסק מרן ע"פ ָאה אֵּ , ֲאָבל קסהָהרֵּ

ה  ָּלּה, ּוִמְנָהג ָיפֶׁ ָנֲהגּו ְלָקְרָעּה ְוִלְפֹתַח ַהְּקנֹוָקנֹות ַהְגדֹוִלים שֶׁ
 הּוא. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

וטעם הקליפה הוא משום שנמלח קודם בישולו, ומליחה אוסרת 
כ"ק. ולא מחמירים להצריך שישים כנגד הקליפה )כשיטת 
הרמ"א( מכיוון שעצם הקליפה הינה חומרא בעלמא. )שאין דם 

 דרכ"מ.אוסר במליחה, דכבולעו כך פולטו( 
ואעפ"כ הלב עצמו לא נאסר משום שהוא חלק, ולגביו נחשב  קנו

ליטה. מה שא"כ לשאר בשר שעימו שנחשב דם בעין. דם זה דם פ
 דרכ"מ.

 ט"ז.במליחה דוקא, להתיר את הלב ואת הבשר שנמלח איתו.  קנז
שסובר שאם סגור למעלה אוסר אף במליחה  דלא כאו"ה קנח

וצליה, ואם קרוע למעלה מותר אף בבישול. שאם כדבריו לא נוכל 
ה, שאם לבאר היאך ייתכן שהלב יותר לאחר מליחתו ע"י קריע

 תו"ח.מותר.  -לא קרעו קודם נאסר, ואם קרעו למעלה
  רא"ש, מרדכי בשם ראבי"ה, תרה"ד והגה"א. קנט
אין בה שישים כנגד ליבה.  לרש"לאווזה שהופשטה מעורה:  קס

 ביאר שהיקל בצירוף סניף נוסף(. בגליון מהרש"אמיקל ) והט"ז
 שכתב שצריך שיהיה העוף שלם ראשו ורגליו. דלא כמהרי"ל קסא

מיקל אפילו אם העוף ללא כנפים  שמהר"י מינץכתב  הט"ז
אם  -כתב להקל בכך בצירוף עוד סניף )כגון והדרישהורגלים. 

מילאוהו בבשר, או שמחמירים במקרה שיש שישים בקדירה  
 כנגד הלב אך מחמירים לשער כנגד כל החתיכה שדבוק בה(

 שביאר שאף אם ש"ך. דלא כרש"לדוקא אם דבוק בתולדה.  קסב
 נצטמק ע"י בישול נחשב איסור דבוק.

 יםשסובר הסמ"ק והמרדכי בשםהב"י ו דלא כרשב"א קסג
 .שלעולם משערים רק כנגד הלב

כתב שבאומדנא קלה רואים שיש בבהמה שישים כנגד  הלבוש קסד
דבריו, מכיוון שהדרך להסיר בבהמה ראשה,  ודחה הש"ךליבה. 

כרעיה וקרבה, וכן מנקרים אותה מהחלב, ואם כן בודאי שאין 
 בה שישים כנגד ליבה.

שרק בלב אמרו שהדם מתכנס בתוכו, וכן בכבד החמירו מפני  קסה
 שם. ריב"שריבוי דמו. אך הריאה דין שאר בשר יש לה. 



 סיכום סימן ע"ג
 : קסוסעיף א

קיא.( מובאת סוגיא בעניין היתר כבד. הסוגיא -בגמרא )קי:
 מחולקת לארבעה חלקים:

'כבדא  -רב ספרא )בשליחות אביי( שואל את רבי זריקא א:
 מה אתון ביה?' 

 אני שלקתי כבד לרבי אמי והוא אכל. -תשובת רבי זריקא
שהכבד עצמה אין לי ספק  -כששמע אביי את התשובה אמר

 מותרת, שאלתי היתה לגבי הבשר שעימה.
מהמקור שפשוט לך שהכבד לא נאסר,  -השיב לו רבי זריקא

'רבי יוחנן בן נורי  -תלמד שהוא אוסר, ששנינו במשנה
הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שהיא פולטת  -אומר

 ואינה בולעת'.
ה עדיין שאלתי קיימת, מכיוון שיש לפרש משנ -אמר לו אביי

זו בכבד של איסור, ומשום שמנוניתו. אך בכבד היתר 
 מה הדין? ולא נפשטה שאלתו. -שאיסורו משום דם

 רב הונא חלטו לו כבד בחומץ, ולרב נחמן חלטו ברותחין. ב:
רבה בר רב הונא ראה כבד שלם עם סמפונותיו והורה  ג:

שצריך לקורעו שתי וערב ולהניח חיתוכו למטה כדי 
 להתירו.

הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני  -יעזר אומרר' אל ד:
שפולטת ואינה בולעת. ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה 

 אוסרת ונאסרת. -אוסרת ונאסרת, שלוקה -מתובלת -אומר
 לאור סוגיות אלו נחלקו הראשונים בדינו של הכבד:

מותר לבשל כבד ע"י קריעה ומליחה או חליטה,  -קסזר"ת
כבד שבושל ללא הכשר מותר, אך ופשוט שמותר לצלותו. 

 .קסחאוסר את המתבשל עימו ואת הקדירה
מותר לבשל כבד רק לאחר  -קסטתוספות, רא"ש ור"ן, רש"י

צלייה או חליטה. אך מליחה לא מועילה להוציא את דם 
הכבד מכיוון שכולו דם.  כבד שבושל ללא הכשר מותר, אך 

 אוסר את המתבשל עימו ואת הקדירה.

                                                           
סוד מכיוון שלעניין ראיתי לנכון להאריך בביאור סוגיא זו מהי קסו

מעשה בימינו סוגיית צליית הכבד נשארה שייכת בכל ישראל, מה 
 שאין כן הכשרת בשר שהוא נחלת מעטים.

שכתב הר"ן, אלא שלשיטתם השאלה  רוב המפרשיםוכן דעת  קסז
 בסוגיא א האם מספיקה מליחה או שצריך קריעה ומליחה.

של ביאר ששאלת הגמרא במקור א היא האם מותר לב ר"ת קסח
כבד עם בשר אחר ללא מליחה כלל, שמכיוון שכולו דם והתורה 
התירתו, אולי לא יצטרך הכשר כלל, ולא נפשטה שאלה זו, 
ולמעשה צריך לחותכו שו"ע ולמלחו כסוגיא ג. סוגיא ב עוסקת 
בחליטת כבד כדי להתיר לבשלו עם שאר בשר בקדירה. ובסוגיא 

 עתו(.וסי רש"יד סובר כרבי אליעזר )וכן סוברים 
)מחלוקתם בסוגיא ג התבארה  ובביאור סוגיא א נחלקו: קסט

 בסע"ג(
השאלה היא האם מותר לבשל כבד לאחר מליחה או  -לרש"י

שמא מחמת ריבוי הדם אין להתירו אלא בצליה או חליטה. ולא 
 נפשטה הסוגיא ולכך מחמירים.

השאלה האם הכבד מותר ללא שום הכשר, או שמא אין  -לר"ן
לבשלו אלא לבדו )אך ודאי שמליחה לא מועילה לו משום שהוא 

 מרובה בדמים(. ולמעשה מותר או לקורעו ולצלותו או לחולטו. 
ביאר שהרי"ף והרמב"ם סוברים שסוגיא א נסובה ע"פ  הב"י קע

רת, אך שיטת רבי יוחנן בן נורי הסובר שכבד אוסרת ולא נאס
לרבנן דריב"ן הכבד אוסרת ונאסרת )וזו שיטת רבי ישמעאל 
בסוגיא ד( בנוגע לסוגיות ב וג הסביר כי כדי להתיר כבד ע"י 

 חליטה צריך להוסיף לכך חיתוך שו"ע. 
התיר לצלות כבד על קרקע התנור רחוק  הר הכרמלבשו"ת  קעא

הפת"ש מהאש מכיוון שהאש שואבו ומכלהו. אך חלקו עליו 
)כי אין שייך מכלהו אלא בדבר מועט(. אך אם תולהו  חוהצל"

 -באויר התנור היה מקום להתיר. ובעניין צליית כבד בתוך נייר
 התיר, כדין מוח שנצלה בקרומו. אך האחרונים חלקו עליו הט"ז

 .ש"ךדהיינו חצי בישולו.  קעב
ובזה מותר אף לכתחילה לבשלה אחר צלייתה. אך אם מנקבה  קעג

אך  תו"ח. בשםש"ך חילה אין לבשלה אח"כ. הרבה פעמים, לכת
 מתירים אף ע"י נקיבה לבשלה אח"כ. הפר"ח והמנח"י

כנ"ל ברש"י, אך לשיטתם כבד שבושל ללא  -רי"ף ורמב"ם
 .קעהכשר אסור ואוסר

ין לֹו  -ופסק מרן ד, יֵּש בֹו ִרבּוי ָדם. ְלִפיָכְך ְלַכְתִחָּלה אֵּ ַהָכבֵּ
ב ּוַמִניַח  רֶׁ ָּלא קֹוְרעֹו ְשִתי ָועֵּ י ְמִליָחה, אֶׁ ַתָּקָנה ְלַבְשלֹו ַעל ְידֵּ

הּו א קעאִחתּוכֹו ְלַמָטה, ְוצֹולֶׁ ְיהֵּ ה  שֶׁ אּוי ַלֲאִכילָּ  ,(קעב)או''הרָּ
ִמים  ְוַאַחר ָכְך ָיכֹול ְלַבְשלֹו. ה ְפעָּ ּה ַהְרבֵּ הגה: ְוִאם ְמַנְקבָּ

ב  רֶׁ עֵּ ה ְשִתי וָּ י ִכְקִריעָּ וֵּ ם  )ָאֹרְך(.ְבַסִכין הָּ ַטל ִמשָּ ן ִאם נָּ ְוכֵּ
זּוב ִמשָּ  ם לָּ ר ַלדָּ ְפשָּ ד, ְדאֶׁ בֵּ ר ִמן ַהכָּ שָּ ה ַוֲחִתיַכת בָּ רָּ  קעגםַהמָּ

ל ַהִסְמפֹונֹות  )ַהָגַהת ש''ד(. ן נֹוטֵּ ה כֵּ שָּ ֹּא עָּ קֹום ִאם ל ל מָּ ּוִמכָּ
ּה  ל  )ָאֹרְך(.ְלַאַחר ְצִליָּה, ּוְמַבְשלָּ ה, ֲאבָּ מָּ ד ְשלֵּ בֵּ ה ְבכָּ ל זֶׁ ְוכָּ

ִריְך ְכלּום  ין צָּ ה אֵּ ִהיא ֲחתּוכָּ ּה  )ר' ְירּוָחם(.ְכשֶׁ א ְלַבְשלָּ בָּ ּוְכשֶׁ
ם ַהִבשּול. ִמיהּו  ַאַחר ַהְצִליָּה, ה ַאַחר ַהְצִליָּה, קֹּדֶׁ ה ְתִחלָּ נָּ ְיִדיחֶׁ

ר ְך, ֻמתָּ ּה כָּ ּה ּוִבְשלָּ ֹּא ֱהִדיחָּ )מרדכי בשם ראבי"ה  קעדִאם ל
  ואו''ה(.
ָרה  קעהּוְבִדיֲעַבד ל ְלַבדֹו ַבְּקדֵּ ֹּא ְצִליָּה(, ֻמָתר ִאם ִנְתַבשֵּ ֲאָבל )ְבל

פֹולֶׁ  ָרה ֲאסּוָרה, שֶׁ ר.ַהְּקדֵּ אֹוסֵּ יָנּה בֹוַלַעת. ְויֵּש ִמי שֶׁ ת ְואֵּ  טֶׁ
ֱאסֹּר ַהכֹּל  ן נֹוֲהִגין לֶׁ )הגהת סמ"ק, או"ה הגה: ְוכֵּ

ּה(קעווהגש''ד ם ִבשּולָּ ד קֹּדֶׁ בֵּ ה ַהכָּ  .קעז, ֲאִפלּו ִנְמְלחָּ
 

 סעיף ב: 
אך מדין הגמרא חליטת הכבד מתירה לבשלו לאחר מכן, 

, וכך התקבל קעחהגאונים כתבו שאיננו בקיאים בחליטה
בכל ישראל. ואם בישלו לאחר חליטה )וקריעה( כתבו 

שמותר בדיעבד, שהגאונים גזרו רק  הרשב"א והרא"ש
 לכתחילה.
ב ְוהֹוִציא  -ופסק מרן ץ אֹו ְברֹוְתִחין, ְוִנּקֵּ ִאם ֲחָלטֹו ְבֹחמֶׁ

ַהגְ  ָּלא שֶׁ ְבתֹוכֹו, ִמן ַהִדין ֻמָתר ְלַבְשלֹו, אֶׁ י ַהָדם שֶׁ אֹוִנים ִמְזְרקֵּ
ן, ּוְבִדיֲעַבד ֻמָתר  . קעטָאְסרּו ַלֲעשֹות כֵּ

 
 
 
 

הטעם שצריך להדיחו משום המלח שנדבק בו, וכן משום  קעד
. ובדיעבד מותר דאינו מהרי"למראית העין שהבשר התאדם. 

 אלא מוחל.
 והטעמים שלא מתירים לבשל כבד בפני עצמו לכתחילה הם: קעה

א.משום הקדירה. ב. לחוש למאן דאמר שכבד שלוקה נאסרת 
ג. משום  הגהו"מ.ולא בקיאים לחלק בין בישול לשליקה. 

שהרגילות לבשל כבד עם שאר דברים, לא רצו הגאונים להתיר 
 לבשל כבד לבד, כיוון שיבואו לטעות ולבשלו עם שאר דברים.

 .ב"י
וטעמם משום שלא בקיאים לחלק בין שליקה ובישול, ושמא  קעו

הכבד שבושלה הגיע לגדר שלוקה ואסורה אליבא דמאן דאמר 
 בגמרא 'שלוקה אוסרת ונאסרת'. 

אך מעיקר הדין סוברים כר"ת שהכבד מותרת ע"י מליחה, אלא 
 בהערה הבאה( תו"חוכן נראה מה ט"ז.שנהגו לחוש ולהחמיר. )

ה הפוסק להתיר כבד בבישול לאחר כתב שאם הור בתו"ח קעז
קריעה ומליחה )כר"ת(, לא מהדרינן עובדא, ומותר אף אם עדיין 

 -לא בישלוה. אך אם הורה המורה להתיר לבשל כבד ללא הכשר
אסור לבשלה. )שבדיעבד סומכין על הלכתחילה של ר"ת, אך אין 

 . אב"א(בט"זלסמוך על הדיעבד שלו לכתחילה, כך הבנתי 
התיר כבד שנתבשלה לבדה, אך מצריך להדיחה סובר ל רש"ל

 .ט"זמשום רוטב שעליה )שבלוע מדם(. ואין להקל נגד המנהג. 
שחששו הגאונים שמא המים לא יהיו רותחים  הב"יוביאר  קעח

כראוי, וממילא הכבד לא ייחלט כדין. ואף בחומץ אסרו לחלוט 
 כיוון שלא רצו לחלק בגזירתם.

שאוסר כבד מבושל מן הדין, מותר כבד שנחלט  לרמב"םואף  קעט
 בדיעבד, אף אם בושל אח"כ עם שאר בשר.

הש"ך כתב לאסור כבד שנחלט אף בדיעבד, וביאר  והתו"ח
שמכיוון שבכבד מבושל אנו אוסרים דיעבד, מכיוון שאין אנו 
בקיאים לחלק בין שלוק למבושל, כך גם חוסר הבקיאות 

שמעמידים את הכבד  ועוד,. בחליטה אוסר את הכבד אף דיעבד
על חזקתו הראשונית, והרי הוא כאילו לא נחלט כלל )וממילא 

 חוזר להיות דינו ככבד מבושל שאסור לשיטתו אף בדיעבד(.



 סעיף ג: 
לעיל הבאנו שרבה בר רב הונא ראה כבד שלם עם 
סמפונותיו והורה שצריך לקורעו שתי וערב ולהניח חיתוכו 

 למטה כדי להתירו.
 נחלקו הראשונים לצורך מה אמר רבה שצריך לקורעו:

כדי לצלותו )ואפילו שלא מבשלו אח"כ(  -בה"ג ורש"י
 (רשב"אמשום דם שבסמפונות. )וראוי לחוש לדבריהם. 

כדי לצלותו ולבשלו אחר צלייתו. )אך  -תוספות ורא"ש
 (קפהרוצה לצלותו ולאכלו כך אין צריך לקורעו

 כדי למלחו ולהתירו לבישול. -ר"ת
 כדי לחולטו.  -)ע"פ ב"י( רמב"ם ורי"ף

ַבִסְמפֹונֹות,  קפאי ָצִריְך ֲחִתיָכהִלְצלִ  -ופסק מרן ִמשּום ָדם שֶׁ
נּו ַאַחר ָכְך ם ְצִלָיה ִיְקְרעֶׁ ְויֵּש אֹוְמִרים  .קפבְוִאם לֹא ְקָרעֹו ֹקדֶׁ

ל ה ְכלָּ ִריְך ַלְצִלי שּום ֲחִתיכָּ ין צָּ ן נֹוֲהִגין ֲאִפלּו קפגְדאֵּ , ְוכֵּ
ה.   ְלַכְתִחלָּ

 
 סעיף ד: 

הלכתא: בין כבדא בין כחלא, דרש מרימר,  -בגמרא )קיא.(
דיעבד אין לכתחלה  -שרי, עילוי בשרא  -תותי בשרא 

 .קפדלא
שכל זה נכון דוקא בזמנם שהיו צולים את  רש"יוכתב 

, וכך תמיד היה אחד מהבשרים למעלה עומדהבשר בשיפוד 
, יש לחוש שוכבוהשני למטה. אך בימינו שצולים בשיפוד 

 יהיה למעלה.שירים את השיפוד ולא יקפיד שהכבד 
י  -ופסק מרן י ַחְכמֵּ ִבימֵּ ִאם ְצָלאֹו ִעם ָבָשר ַבַתנּוִרים שֶׁ

ד ְלַמָטה ְולֹא ְלַמְעָלה.  ם ְלַמְעָלה, ִיְהיֶׁה ַהָכבֵּ ִפיהֶׁ ַהְגָמָרא, שֶׁ
ש, ָאסּור  ל ָהאֵּ צֶׁ צֹוִלים אֵּ ּוְבִדיֲעַבד, ֻמָתר. ּוַבִשפּוִדים שֶׁ

ד ְלַמָטה.ִלְצלֹוָתן ִעם ַהָבָשר, לְ  הגה: ִמיהּו   ַכְתִחָּלה, ֲאִפּלּו ָכבֵּ
ר, ֲאִפלּו שָּ ּה ִעם בָּ ר ִלְצלֹותָּ ר, ֻמתָּ ד ְכבָּ בֵּ ה ַהכָּ ַעל  קפהִאם ִנְמְלחָּ

                                                           
וטעם החילוק בכבד שאוכלו צלוי הדם שבתוכו מותר כיוון  קפ

שלא פירש. אך אם מבשלו לאחר מכך, יש לחוש שיפרוש הדם 
 י.ב"שבתוכו בעת הבישול. 

שלא מספיק החור שנעשה בכבד  ר"יכתב בשם  הגהו"א קפא
בתחיבת השיפוד, ואף נקבים דקים שעושים לא מועילים, אלא 

שה"ה בכבד עוף,  רבינו יונהצריך לחותכו דוקא שתי וערב. וכתב 
שכך  הב"יואף אם הוא חלוק לשניים צריך חיתוך שו"ע. וכתב 

 נכון לעשות לכתחילה. 
בסעיף א בעניין נקיבה של כבד  הרמ"אכתב שדברי  הט"ז

בצורות שונות נכתבו ע"פ דעת השו"ע כאן, שצלי צריך קריעה. 
אך לדידן לא צריך קריעה כלל, ואפילו כדי לבשלו אח"כ. 

 חולק וסובר שכדי לבשלו אח"כ צריך לקורעו( והפר"ח)
ולא חוששים שפרש לתוך הסמפונות דם וחזר ונבלע בכבד,  קפב

 .טורדכבולעו כך פולטו. 
)בנוסף על הראשונים  הרז"ה, הרמב"ן, הראב"ד ואו"ה.וכ"כ  קפג

 שהוזכרו במקורות לסעיף שעולה מהם שצלי לא צריך חיתוך(
אסור לכתחילה מכיוון ש'הבשר רך לבלוע ונראה לעין כל  קפד

 -ובדיעבד מתירים מטעם דדם )ע"י צליה מרדכי.שנוטף עליו'. 
כבולעו כך  ואין להתיר לכתחילה מטעם .( משרק שריקרש"י

 תוספות.פולטו מכיוון שהכבד מרובה בדם. 
, שמשמע ממנו שכ"ש שמותר רמ"אהאחרונים התקשו בדברי  קפה

לצלות הכבד תחת הבשר שלא נמלח, שהרי בסימן ע"ז כתב 
לאסור לכתחילה לצלות בשר שנמלח עם בשר שלא נמלח )והרי 

 לר"ת כבד שנמלח יצא מידי דמו, והכי סבירא לן מעיקר הדין(.
תירץ שהרמ"א התיר דוקא בכבד שנמלח ולא הודח,  הדרישה

 שמכיוון שפולט ציר לא יבלע מדם הבשר שעליו.
תירץ שהרמ"א התיר בתחילה לצלותם בשוה )כפי שצולים  הט"ז

בשיפודין שלנו( והכ"ש בא לרבות אף למעלה מהבשר, אך 
 מתחתיו בכל אופן אסור לכתחילה.

ות בשר שנמלח עם בשר תירץ שמצד הדין מותר אף לצל הש"ך
שלא נמלח, מטעם דכבולעו כך פולטו, אלא שהרמ"א החמיר 
)בסי' ע"ז( לכתחילה, ובכבד שלדעת הרבה פוסקים המליחה לא 

 מוציאה ממנו כל דמו, התיר רמ"א כפי עיקר הדין.
אסר למלוח כבד עם בשר בכל אופן, סמ"ק ור"ן. באו"ה  קפו

 מותר. שחוששים שיתהפך הכבד ע"ג הבשר, ובדיעבד

ר.  שָּ י בָּ ר ַעל ַגבֵּ שָּ י ְכבָּ וֵּ מֹו ְוהָּ ט דָּ ר ִנְתַמעֵּ א, ִדְכבָּ י ִבְשרָּ ַגבֵּ
 (. תֹוָספֹות ְוהגש''ד)

 
 סעיף ה: 
 בשר עם כבד: מליחתאשונים בדין נחלקו הר

 -דין המליחה כדין הצליה, כפי שמצינו -קפווסיעתו רשב"א
 'מליח הרי הוא כרותח דצלי'.

כתב שיש מתירים במליחה, וסוברים שכל  הרב המגיד
 .קפזהחומרה היא דוקא בצליה

אסור למלוח כלל כבד עם בשר,  -ראבי"ה בשםמרדכי 
 .קפחואסור אף דיעבד

ָּלא לא  -ופסק מרן י ַהָבָשר, אֶׁ נּו ְלַכְתִחָּלה ַעל ַגבֵּ ִיְמְלחֶׁ
ּה ִמַתְחָתיו. ל, ֲאִפלּו ְלַבדָּ ד ְכלָּ בֵּ ֹּא ִלְמֹלַח כָּ ל ֲהגּו שֶׁ , קפטהגה: ְונָּ

ה ְבִשפּוד, אֹו  ִהיא ְתחּובָּ ת ְכשֶׁ ּה ְקצָּ ְלחָּ ין ְלַשנֹות ַרק יֵּש ְלמָּ ְואֵּ
ּה  ש ִלְצלֹותָּ אֵּ   הת ש''ד ואגור בשם אגודה(.)הגֻמַנַחת ַעל הָּ

ּה אֹו ִעם  ּה ְלַבדָּ חָּ ְמלָּ ין שֶׁ ד, בֵּ בֵּ ַלח כָּ מָּ א שֶׁ ּוִמיהּו, ִאם ִאיתָּ
ר שָּ ר קצבָּ א, ַהכֹּל ֻמתָּ י ִבְשרָּ   )טּור ְוָאֹרְך(., ֲאִפלּו ַעל ַגבֵּ

ה ד, ִאם ִהיא ְדֻבקָּ בֵּ יֵּש ִלְקֹלף ְמַעט ְסִביב ַהכָּ  קצאְויֵּש אֹוְמִרים שֶׁ
א )בָּ  ְלמָּ א ְבעָּ א ֻחְמרָּ לָּ ינֹו אֶׁ  (. ָמְרְדַכי וָאֹרְךעֹוף, ְואֵּ

ּה  בּוק בָּ ם ַהדָּ ּה, ִמשּום דָּ ד ַאַחר ְצִליָּתָּ בֵּ ל כָּ ִדיַח כָּ ֲהגּו ְלהָּ )ָאגּור נָּ
ם ר''י מּוִלין(.  תְבשֵּ רֶׁ ּה, ֻמתֶׁ ֹּא ֱהִדיחָּ  )או"ה(. קצבִמיהּו ִאם ל

 
 סעיף ו: 

ד ְבעֹוף ָצִלי, ֻמָתרִנְמָצא כָ  -הטורפסק מרן ע"פ    .קצגבֵּ
א הגה: ְויֵּש אֹוְמִרים ִלְקֹלף ְמַעט ְסִביב ַהכָּ  א ֻחְמרָּ לָּ ינֹו אֶׁ ד, ְואֵּ בֵּ

א ) ְלמָּ םָמְרְדַכי ְבעָּ  (. קצדריב''ן ְואו''ה ְבשֵּ
ד.קצהְוִאם הּוא ְמֻבָשל ד ַהָכבֵּ גֶׁ  (קצו)טור , ָצִריְך ס' ְכנֶׁ

ד גֶׁ הּוא ס' נֶׁ ין ְלָך עֹוף שֶׁ ן  הגה: ְואֵּ כֵּ ה, ְולָּ מָּ ִהיא ְשלֵּ ד, ְכשֶׁ בֵּ ַהכָּ
ה  לָּ עֹוף ֲחִתיַכת ְנבֵּ ה הָּ עֹוף, ַנֲעשֶׁ ה בָּ ה ּוְדבּוקָּ מָּ ד ְשלֵּ בֵּ ִאם ַהכָּ

עֹוף ל הָּ ד כָּ גֶׁ ה נֶׁ רָּ ַבְקדֵּ ִרים שֶׁ ר ְדבָּ ן ס' ִמְשאָּ ינָּ עֵּ ְוהּוא ַהִדין  .ּובָּ

נראה שסברתם היא שדוקא בצליה ניכר שזב דם רב על הבשר  קפז
שתחת הכבד, ולכן לכתחילה מחמירים. אך במליחה, כיוון 
שהדם זב לאט לא חוששים למראית העין, ומותר משום שמתוך 
שהבשר טרוד לפלוט )דם וציר( אינו בולע דם, כדלעיל סי' ע. 

 אב"א.
בשפע שייך לומר משרק וביאר שדוקא בצליה שזב דמה מהר ו קפח

שריק, אך במליחה שהדם שוהה לצאת, הכבד שהוא משופע בדם 
פולט דם אף לאחר פליטת הבשר כל דמו ובולע ממנו ונאסר 

 )ומדבריו שם נראה שאף חוזר ואוסר את הכבד(.
 שלושה טעמים מצינו לכך: קפט

)י"א הכבד מתקלקל כשמשהים אותו במלחו.  -א. טעם טכני
 באגור(

הדם נפלט על פני הכבד והאש מבליעה אותו  -כתיב. טעם הל
 )מהרי"ל(חזרה. 

שמא יבואו לבשלו עם שאר בשר, לכן עשו לו  -ג. טעם הלכתי
 )הגש"ד(היכר. 

לטעם ב יש להדיחו קודם הצליה, ולשאר  -נפק"מ לעניין דיעבד
 ש"ך.הטעמים אין צורך. 

 ואם נמלחה הכבד עם בני מעיים )שאין מחזיקים בהם דם( יש קצ
 רדב"ז.לחוש ולאוסרם. 

 ש"ך.אבל בכבד שאינו דבוק, לא צריך קליפה כלל.  קצא
ומותר אף אם לא הדיח קודם הצליה. אך לכתחילה יש  קצב

להדיחה גם קודם הצליה וגם לאחריה, אף אם רוצה לאכלה 
 תו"ח.צלויה. 

 מרדכי.דכבולעו כך פולטו.  קצג
 ואין חילוק בין דבוק לעוף ובין מונח בתוכו. קצד
יש אוסרים ויש מתירים. ויש  -כבד שנשרה במים מעל"ע קצה

שהתירו בתנאי שהדיח הכבד קודם שרייתו, או שיש במים 
שישים כנגד דם שעל פניו. והכלי לעולם אסור אא"כ יש בו שישים 

 פת"ש.הכבד.  כלנגד 
ואפילו דבוק בעוף מועיל שישים, כיוון שסבירא ליה שאין  קצו

שלשיטתו אומרים  א כרמ"אדלאומרים חנ"נ בשאר איסורים. 
 חנ"נ תמיד. 



ין ס' כְ  ד ַבֲחִתיַכת עֹוף, ְואֵּ בֵּ בּוק ֲחִתיַכת כָּ ן ִאם דָּ ְגדֹו, ְדַאנָּ נֶׁ
ן  ן ִסימָּ ה, ְכִדְלַקמָּ לָּ ית ְנבֵּ ה ַנֲעשֵּ ִאסּוִרים ֲחִתיכָּ ל הָּ ן ְבכָּ א לָּ ַקְימָּ
ל  ה ְלַבטֵּ רָּ ַבְקדֵּ ל ַמה שֶׁ ף כָּ רֵּ ה, ִמְצטָּ ד ְדבּוקָּ בֵּ ין ַהכָּ צ''ב. ְוִאם אֵּ

ר.) ד, ְוִאם יֵּש ִשִשים ַבכֹּל, ַהכֹּל ֻמתָּ בֵּ םַהכָּ  ָמְרְדַכי ְבשֵּ
 ראבי''ה(

ב  ה ְכמֹו ַבלֵּ ּה ֲאסּורָּ ד ַעְצמָּ בֵּ ר (קצז)רי"וִמיהּו ַהכָּ אֵּ ִנְתבָּ , ְכמֹו שֶׁ
ן ע''ב.  יל ִסימָּ  ְלעֵּ

יִצים ִמְלאּוהּו ְבבֵּ ד קצחעֹוף שֶׁ בֵּ ב אֹו כָּ א בֹו לֵּ , ִדינֹו קצטְוִנְמצָּ
או, ַהכֹּ  ֹּא ַהִמלּוי, ְוִאם לָּ עֹוף ְבל ן ס' ִמן הָּ ינָּ עֵּ ל ּובָּ סּור. ִכְמֻבשָּ ל אָּ

ם ין שָּ ר ְואֵּ שָּ ִשים ּוְמַעְכִבים  רְוִאם ִמְלאּוהּו ְבבָּ יִצים ַהִנְקרָּ בֵּ
ִלי. ) ם, ִדינֹו ְכצָּ םָאֹרְך ַהדָּ  (. ֲאגָֻדה ְבשֵּ

 
 

 סיכום סימן ע"ד
 סעיף א:

ואף לשמואל טחלא שומנא בעלמא הוא,  -בגמרא )קיא.(
 טחול ביום שבו הקיז דם. תבשילעשו 

ה ַאְדמּוִמית  -מרןופסק  יֵּש בֹו ַמְראֵּ ַהְטחֹול, ַאף ַעל ִפי שֶׁ
ה ְכִרבּוי ָדם, ִדינֹו ִכְשָאר ָבָשר.   ְוִנְראֶׁ

ר,  כָּ י זָּ יצֵּ יֹות אֹו בֵּ ל ַהְכלָּ ֹּא ְלַבשֵּ ל ֲהגּו שֶׁ נָּ הגה: יֵּש אֹוְמִרים שֶׁ
ם. ּוְבִדיֲעַבד  ן, ִמשּום ְדִאית ְבהּו רֹּב דָּ ר אֹותָּ ִנקֵּ ֲאִפלּו ְלַאַחר שֶׁ

חּוש  ין לָּ חַ אֵּ ם רֹוקֵּ   (,רא)ָאגּור ְוָאֹרְך ְבשֵּ
ר בָּ  לּו ִעם ְשאָּ ל אֵּ ר ִלְמֹלַח כָּ ם רֹּב ּוֻמתָּ הֶׁ יֵּש בָּ ר ַאף ַעל ִפי שֶׁ שָּ

ם. הֶׁ ב מֵּ לֶׁ ִסירּו ַהְקרּוִמים ְוַהחֵּ יָּ ם, ּוִבְלַבד שֶׁ  דָּ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
כתב שנראה להתיר אף את הכבד, כיוון שלרוב  בתו"ח קצז

מחמיר,  שרי"והפוסקים היא פולטת ואינה בולעת. אך כיוון 
כתב שצ"ע בדין שכתב הרמ"א, מכיוון  והש"ךביטל דעתו מפניו. 

שברי"ו במקום אחד מבואר שהכבד מותרת, וגם מה שהחמיר 
 שזה לא אליבא דהלכתא לדידן. במקום אחר נראה

מכיוון שהביצים נקרשות מהר, אף אם נצלו אנו מחשיבים  קצח
אין חילוק זה, שלרמב"ם וסמ"ג אותם כבישול. יש לציין 
 כמבואר בסיכום סימן ע"ז.

ומדובר שהם דבוקים בעוף, ומשום כך אין המילוי מצטרף  קצט
לבטלם בשישים. אך אם אינם דבוקים פשוט שהמילוי מצטרף. 

שהבינו שבכל אופן המילוי לא מצטרף ש"ך. דלא כרש"ל ולבוש 
 מהרי"ל(.)כי הם נחשבים כתבשיל אחר. 

ואם יש שישים כנגד כל העוף )והמילוי, לדעת רש"ל( גם המילוי 
המילוי לעולם אסור  אך לדעת רש"ל וב"ח הש"ך.ת מותר לדע

)שחוששים שבלע יותר דם(. ומי שליבו נוקפו יחמיר לאסור 
 ט"ז.המילוי לבדו. 

 ש"ך. והרש"לדינו כמבושל.  -משמע שאם יש בשר וביצים ביחד ר
אם הבשר לא נמלח אז מצטרף כל המילוי לבטל, אך אם  -חילק

ון שהמלח גורם לבשר נמלח הכל נחשב כמילוי ביצים. )מכיו
 להיקרש(

כתב 'אנו נהגנו לבשלם  אך הב"ימשום רוב דם שבה.  -הטעם רא
 ולא שמענו פוצה פה'.

 כרכשא =חלוחלת, הם המעיים הדבוקים בפי הטבעת. רב
הדררא דכנתא= דקין, הם המעיים שסובבים סביב שומן  רג

 שנקרא כנתא.

 סיכום סימן ע"ה
  :אסעיף 

 אין מחזיקים דם בבני מעיים. -אמר רב משרשיא -בגמרא
 .רג, מעיא והדרא דכנתארבכרכשא -ובכלל בני מעיים הם

שמה שנאמר שלא מחזיקים בהם  רדמוסכם על הראשונים
דם היינו דוקא בדיעבד אם כבר נתבשלו. אך לכתחילה הם 

כתב 'שאין  אך בריטב"א צריכים הכשרה כשאר בשר.
 חוששין למלחו', ומשמע שאף לכתחילה אין צורך למלחו.

 -נחלקו הראשונים האם כרס נחשבת בכלל 'מעיא'
 הכרס אינו בכלל מעיים. לדעת המרדכי ור"ת

)בשם הראשונים( כתבו שכרס  "י, רא"ש וראב"ןאך רש
 בכלל מעיים.

ַעִים -ופסק מרן י מֵּ ין ַמְחִזיִקין ָדם ִבְבנֵּ ס רהאֵּ רֶׁ , ְכגֹון ַבכֶׁ
ם. ְלִפיָכְך ִאם  יהֶׁ ֲעלֵּ ת ְבלֹא ֻשָמן שֶׁ ָבה ּוַבַדִּקין. ּוַבַחְלֹחלֶׁ ּוַבּקֵּ

ָּלא ָרה ְבלֹא ְמִליָחה, ֻמָתר, אֶׁ ן ַאְסִמיק ִבְשָלם ִבְקדֵּ   .רוִאם כֵּ
ִרים  ב, ְדֻמתָּ ינֹו ְמנֻקָּ אֵּ ן ִאם ִנְמְלחּו ִבְכִלי שֶׁ כֵּ ל שֶׁ הגה: ְוכָּ

ה  )ָמְרְדַכי(. חָּ ב, ַוֲהדָּ ה ִבְכִלי ְמנֻקָּ ה ְצִריִכים ְמִליחָּ ִמיהּו ְלַכְתִחלָּ
ר שָּ ר בָּ ה, ִכְשאָּ   .ְתִחלָּ

ס, ְואֹוְמִרים ְדמַ  רֵּ ם, ַוֲאִפלּו ְויֵּש חֹוְלִקים ַבכָּ ּה דָּ ֲחִזיִקין בָּ
ר  שָּ ר בָּ ית ַהכֹוסֹות ִכְשאָּ ס ּובֵּ רֵּ סּור ַבכָּ )ָמְרְדַכי ור''ן ְבִדיֲעַבד אָּ

 .  ואו''ה(
ם, ִדינֹו ִכְשָאר ָבָשר. יהֶׁ ֲעלֵּ מֹוְלִחים  רזֲאָבל ֻשָמן שֶׁ ְלִפיָכְך ְכשֶׁ
ין מֹוְלִחין אֹו ַעִים, אֵּ ת ּוְשָאר מֵּ ָתם ְבַצד ְפִניִמי ַמֲעַבר ַהַחְלֹחלֶׁ

ָשם ַהֻשָמן ָדבּוק.  ָּלא ַבַצד ַהִחיצֹון שֶׁ  ַהַמֲאָכל, אֶׁ
י ְכִאלּו  ֹּא ִמַצד חּוץ, ֲהוֵּ ת ִמַצד ְפִנים ְול ַלח ַהַחְלחֹּלֶׁ הגה: ְוִאם מָּ

ה פָּ ְך, ְטרֵּ ה כָּ ל, ְוִאם ִנְתַבְשלָּ ה ְכלָּ ֹּא ִנְמְלחָּ יהָּ רחל לֶׁ , ִאם יֵּש עָּ
ה ִמַבחּוץֻשמָּ  נָּ ר ְוִיְמְלחֶׁ ה ֲעַדִין, ַיֲחזֹּ ֹּא ִנְתַבְשלָּ  רטן ִמַבחּוץ. ְוִאם ל

ת רֶׁ ם ָהַרְשָב''א(.  .ּוֻמתֶׁ  )ָאֹרְך ְבשֵּ
ֹּא ִנְגַמר  ה, ִאם ל עֹופֹות ְלַאַחר ְשִחיטָּ ִאים בָּ יִצים ַהִנְמצָּ בֵּ

ְלמֹון ְלַבד, ְצִריִכים  ם, ַרק ַהחֶׁ הֶׁ לָּ ְלבֹון שֶׁ הַהחֶׁ ר  ריְמִליחָּ ִכְשאָּ
ר.  שָּ ן ִעם בָּ ְלחָּ ר ְלמָּ ר, ּוֻמתָּ שָּ  בָּ

ִהיא  יו ְכמֹו שֶׁ לָּ ה עָּ שָּ ה קָּ ְלבֹון, ֲאִפלּו ַהְקִלפָּ ְוִאם ִנְגַמר ַאף ַהחֶׁ
ר  שָּ ּה ִעם בָּ ְלחָּ ֹּא ְלמָּ ל ר שֶׁ הֵּ ּה, ַאְך ִיזָּ ְלחָּ ת ַבשּוק, נֹוֲהִגין ְלמָּ רֶׁ ִנְמכֶׁ

 .  'ד()מהרא''י ְבַהָגַהת ש'
חּוש ין לָּ    .)ד"ע( ריאִמיהּו ְבִדיֲעַבד, אֵּ

שָּ  ר בָּ ל עֹופֹות, ִדינֹו ִכְשאָּ ן, ֲאִפלּו שֶׁ ל ֻשמָּ ה ְוכָּ ן ְמִליחָּ ר ְלִעְניָּ
ה חָּ  . )ָמְרְדַכי(ַוֲהדָּ

 

א והטעם בזה הו רש"י, מרדכי, תרומה, ראבי"ה ואו"ה. רד
 משום שאי אפשר לנקר אותם מהשומן שלהם, שבו מחזיקים דם. 

 ש"ך.ומשום כך מקילים לכתחילה למלחו רק בצד החיצון. 
קורקבן הריהו בכלל בני מעיים, והביא ראיה  הדרישהלדעת  רה

שקורקבן אינו חהר"ל כיוון ש'בני מעיים  הטורמכך שכתב 
ודחו  חלקו עליו אך הש"ך והט"זאוכליהם לאו בר אינש'. 

ראייתו, שרק לעניין כבוד אנו אומרים שאינו חהר"ל, אך מדין 
 דם עיניו רואות שיש בו ריבוי דם. 

 מדלא קאמר 'אין דם בבני מעיים'.הרמב"ן. כ"כ  רו
שכתב שדין  כ"פ תוספות, רא"ש ורשב"א. דלא כשבלי הלקט רז

 השומן כדין המעיים.
. ולא תו"חואם יש שישים כנגד השומן והגידים, מותר הכל.  רח

א. כיוון שנימוח. ב. כיוון  -מחמירים לאסור את השומן עצמו
שאין דם בעין בשומן, סומכים על עיקר הדין שאף החתיכה 

  ש"ך.ניתרת ע"י ביטול. 
 ש"ך.אף לאחר י"ב שעות.  רט
 מהרי"ל ואו"ה. בשםמנחת יעקב וצריכים ג"כ שריה.  רי

, שאין למלוח שום ביצה עם בשר, רש"להאחרונים כתבו בשם  ריא
 ואף בדיעבד נאסרת הביצה. 

מכיוון שעינינו רואות שאין הביצה פולטת לא דם ולא  -והטעם
ציר ולכן תבלע מדם בשר הנמלח איתה. ואפילו בביצה עם קליפה 
בולעת, כדין כלי חרס שנמלח בו בשר שנאסר לאכול בו רותח. אך 

 וון שהוא טרוד לפלוט. אין לאסור את הבשר הנמלח עימה, מכי
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 :בסעיף 
 -נחלקו הראשונים בדין מליחה בני מעיים עם שאר בשר

, ריגמותר, משום דדמא משרק שריק ריבוסיעתור"י לדעת 
 ועוד שיש להם ציר, וכל שפולטים ציר לא בולעים דם.

אסרו, מכיוון אך רבינו יואל, רבנו שמואל ור"י שירליאו"ן 
 יבלעו דם מבשר אחר.שהם לא פולטים דם הם 

ין  -ופסק מרן אֵּ ם, ַאף ַעל ִפי שֶׁ יהֶׁ ֲעלֵּ ַעִים ְבלֹא ֻשָמן שֶׁ י מֵּ ְבנֵּ
ם ָדם, ֻמָתר ְלָמְלָחם ִעם ָבָשר. הגה: ְויֵּש  ַמֲחִזיִקים ָבהֶׁ

ר שָּ ם ִעם בָּ ְלחָּ ה, ּוְבִדיֲעַבד , אֹוְסִרים ְלמָּ י נֹוֲהִגין ְלַכְתִחלָּ כֵּ ְוהָּ
ר  .רידֻמתָּ

 
  :גסעיף 

רּוש ֻשַמן ַהַדִקים אינטרי''לייא ֻשַמן ַהַכְנָתא  -פסק מרן )פֵּ
ִאים ָדם  ְבַלַע''ז( ָאה חּוִטים ַדִּקים ְמלֵּ ַעל ַהַדִּקים, ְמלֵּ שֶׁ

י ֲחִתיָכה  ָרה, ֲאִפּלּו ַעל ְידֵּ ּוְלִפיָכְך יֵּש אֹוְסִרים אֹוָתּה ִלְקדֵּ
 . (רטו)בה"ג ורה"ג ּוְמִליָחה

ם  ָאָדם ָבִקי ָבהֶׁ ל ָדם ְכשֶׁ ר, ְואֹוָתם חּוִטין שֶׁ תֵּ ְוַעְכָשו נֹוֲהִגין הֶׁ
םמֹוְתָחן, ְונִ  הֶׁ ָחד מֵּ ר אֶׁ ּלֹא ִיָשאֵּ ב ַעד שֶׁ יטֵּ   .)רשב"א( ְפָשִלים הֵּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 תוספות, רא"ש, מרדכי, רשב"א ור"ן. ריב
אומרים דם משרק שריק   ר"תהאחרונים העירו שרק לדעת  ריג

במליחה, וכאן אף הם סוברים כך, מכיוון שמצרפים לכך את 
 .מהרש"להסברא שהמעיים פולטות ציר. וכ"כ 

 התיר אף לכתחילה והעיד שכך המנהג. או"ה. ורש"ל ריד
דומה לורידי צואר שהדם יוצא מהם ע"י חיתוך ואין זה  רטו

ומליחה, מכיוון שמרוב דקותן של ורידי הכנתא אין המלח 
 .סמ"גמפליט מהם הדם. 

שסובר שצלי צריך  תוספות, רא"ש, ר"ן, רשב"א. דלא כרש"י רטז
שצלי 'מולח וצולהו מיד', ולא  פסקהרמב"ם  אףמליחה קצת. )ו

שפסק כן ע"פ גרסתו בגמרא  ה"הצריך להשהותו במלחו, וביאר 
 (הראב"ד'וכן לצלי', וכ"פ  -בסוגיא של מליחה לקדשים

כאשר נוטף דם ע"י צליה  -. וטעם הדברתוספות ורא"שכ"כ  ריז
ומליחה על בשר, אנו אומרים בו שהוא משרק שריק וכבולעו כך 

 פולטו. מה שא"כ כאשר מדובר על דם בעין, שחמור יותר.
לאסור בכל צלי עד שישים,  רמ"אהאחרונים כתבו שע"פ שיטת 

 .)ט"זגם כאן אסור, ולא מספיק כדי נטילה )נטילה=עובי אצבע. 
 ממרדכי, תרומה וסמ"ק.וכן מוכח  הגש"ד,וכ"פ  ריח
היה ראוי לחכמים לגזור שלא למלוח  הרשב"אשאם כדברי  ריט

על קושייתו, שמכיוון הב"י את הצלי שמא ישהנו. והשיב 
ועוד שידיחנו, אין טעם לגזור זאת. שבדיעבד הצלי מותר על ידי 

 שדם שבשלו אינו אסור אלא מדרבנן, והוי גזירה לגזירה. נלע"ד
 אגור, ש"ד ומהר"י מולין. רכ

חלק על דבריהם ופסק שלעולם צריך רק הדחה אחת.  רש"ל רכא
 איך חלק על הגדולים. הש"ךותמה עליו 

 סיכום סימן ע"ו
  :אסעיף 

ין ָצִריְך ְמִליָחה,  -רטזפסק מרן ע"פ רוב הראשונים ַהְצִלי אֵּ
ַעְצמֹו.  בֹו מֵּ ב ַהָדם שֶׁ ש שֹואֵּ ָהאֵּ  ְלִפי שֶׁ

ר ָנַטף ַעל ַהְצִלי,  ן, לֹא ֲאָבל ִאם ָדם ַאחֵּ ֲאִפּלּו אֹותֹו ָדם הּוא צֹונֵּ
י ְנִטיָלה נּו ְכדֵּ ר ִממֶׁ ש שֹוֲאבֹו, ְואֹוסֵּ ָהאֵּ  . ריזָאְמִריָנן שֶׁ

 
  :בסעיף 

יף הקודם נאמר כי צלי לא צריך מליחה. במידה ואדם בסע
שהוא  ריחהרשב"אבכל אופן רוצה למלוח את הצלי כתב 

צריך להקפיד לצלותו מיד לאחר מליחתו, שאם לא כן אין 
בכוחה של האש להפליט מהמלח את הדם שנפלט על ידו. 

כתב שאין לחוש בדבר זה, שהאש שורפת  אך הרב המגיד
 .ריטכל הדם

 צלי אחר צלייתו נחלקו הראשונים: בדין הדחת
 אין צריך הדחה כלל כי האש שואבת הדם. -רא"ש ור"ן

אם רוצים לבשלו אחר צלייתו יש להדיחו, ואם  -או"ה
 רוצים לאכלו כך, אין צריך להדיחו.

צריך תמיד להדיח את הבשר שלוש  -רכוסיעתו דעת האגודה
 .רכאפעמים לאחר צלייתו

ין  -ופסק מרן ה, ְואֵּ ָרָצה ִלְמֹלַח ְצִלי ּוְלָאְכלֹו ְבלֹא ֲהָדָחה, עֹושֶׁ
ַלח. ְויֵּש ַעל ַהמֶׁ מֹוְלחֹו  ָלחּוש ְלָדם שֶׁ י ְכשֶׁ י ִמּלֵּ ר ְדָהנֵּ אֹומֵּ ִמי שֶׁ

ֱאָסר,  ַע ְונֶׁ ַלח בֹולֵּ הּו ִמָיד, ֲאָבל ִאם ָשָהה ְבִמְלחֹו, ַהמֶׁ ְוצֹולֶׁ
ם ְצִלָיה ה ֹקדֶׁ   .רכבְלִפיָכְך ְמִדיחֹו ָיפֶׁ

ה  ה ְתִחלָּ חָּ י ֲהדָּ עֵּ ִלי בָּ  )ַרְמַב''ן( הגה: ְויֵּש אֹוְמִרים ְדצָּ
ה  ה ְתִחלָּ ת ְמִליחָּ ן ְקצָּ ִריְך ַגם כֵּ  )ַרִש''י(.ְויֵּש אֹוְמִרים ְדצָּ

ִדיח ג ְלהָּ ב ְבִשפּוד,  וְוַהִמְנהָּ ר ִנְתחָּ ת ַכֲאשֶׁ ְלחֹו ְקצָּ ה ְוַגם ְלמָּ ְתִחלָּ
ם  ַלח דָּ א ַהמֶׁ ִיְתַמלֵּ ם שֶׁ הּו ִמיָּד קֹּדֶׁ   ש''ד(.ג)הְוצֹולֶׁ

ֹּא ְמ  ֹּא ֱהִדיחֹו ְול ה ִמיהּו ִאם ל חָּ ֹּא ֲהדָּ חֹו ְבל ל, אֹו ְמלָּ חֹו ְכלָּ לָּ
ה הָּ ֹּא שָּ ל ר, ּוִבְלַבד שֶׁ ְך, ֻמתָּ ה כָּ ה, ְוִנְצלָּ תֹו  רכגְתִחלָּ ְך ִבְמִליחָּ כָּ

ם  ְך קֹּדֶׁ ל כָּ ה כָּ הָּ ל ִאם שָּ תֹו, ֲאבָּ ה ִשעּור ְמִליחָּ חָּ ֹּא ֲהדָּ ְבל
רְֹּך(.  ע ְבאָּ ְך ַמְשמָּ סּור )כָּ אֹו, אָּ ְצלָּ  שֶׁ

ין ִחלּוק ר עֹופֹות ַהֲחלּוִלים  ְואֵּ זֹות ּוְשאָּ ין ַאּוָּ ה בֵּ ל זֶׁ )ָמְרְדַכי ְבכָּ
ר (רכדש''דהגוְ  יִצים אֹו ִבְשאָּ ֹּא ִיְהיּו ְמלּוִאים ְבבֵּ ל , ּוִבְלַבד שֶׁ

ר שָּ ם ְכִבשּול, ּוְצִריִכים רכהבָּ ם ְמלּוִאים, ִדינָּ ל ִאם הֵּ . ֲאבָּ
ה  רָּ ה ְכמֹו ִלְקדֵּ ה ְתִחלָּ  )ש''ד(. ְמִליחָּ

ֲהגּו ְלַהְחִמירוְ  ְך  נָּ ֹּא( ְלַהפֵּ ל ה, )שֶׁ ֹּא ְמִליחָּ ר ְבל שָּ צֹוִלין בָּ ְכשֶׁ
ם יָּזּוב ַהדָּ י שֶׁ ִמיד ְכדֵּ חּוש. ,ַהִשפּוד תָּ ין לָּ ין  ּוְבִדיֲעַבד אֵּ ְואֵּ

 קודם צליה ידיחנו לאחר צליה.הדיחו ואם לא  רכב
האחרונים ביארו שכל זה מיירי במקרה שהבשר הודח הדחה 
ראשונה, שאם לא כן, המלח מבליע את הדם שעל פני החתיכה 

שמשמע ממנו שהוא יותר ע"י  דלא כלבושבחתיכה ואוסרה, 
הדחה לאחר הצליה. )ונלע"ד שכל זה ע"פ שיטתם לעיל בסימן 
ס"ט שטעם הדחה ראשונה משום דם שעל פני הבשר, אך למאן 
דאמר שהטעם משום ריכוך, יהיה מותר הבשר, כפי שמותר 

יתי ושמח אלמלוח שנית בשר שנמלח ללא הדחה ראשונה. ור
 לבבי שכך הסבירו ב'הוראה ברורה'. וזה שכרי מכל עמלי(

פסקו שאף אם לא שהה כלל, אין  ורש"ל( התו"ח)ע"פ  ט"ז רכג
 כתב שהרמ"א ביטל דעתו מפני האו"ה. אך נקוה"כלהתירו, 

כתב שע"פ זה צריך  אך הב"יכבוכ"פ.  -כתב הטעםמרדכי ה רכד
להמתין בצליה עד שיזוב כל דמו, ולא נהגו כך. לכן ביאר שהטעם 

 שהוא משום שאף אם פירש דם מדופן לדופן זה נחשב שהדם פיר
 דלא כסמ"גבתוך החתיכה, ולא כדם שפרש ונבלע שוב. וכל זה 

יעבד( שסובר אסר אף בד ומהרי"קלכתחילה,  האו"ה)וחשש לו 
שבחתיכות עם חלל יש לחוש שהדם נפלט מדופן לדופן ע"י הצליה 
ונחשב כדם שנפלט מחתיכה לחתיכה. )וקשה לי, שהרי ביארתי 

יה לחתיכה כתדם הנפלט ע"י צליה אפילו מחהש בהערה בלעיל 
אומרים בו כבכ"פ. וי"ל שכיוון שחלקו הפוסקים על הסמ"ג 

 נדחתה גם סברא זו(
בבשר אסור רק לכתחילה, מכיוון שצריך למלחו תחילה  רכה

 ט"ז.. או שמדובר על שילוב של בשר וביצים. ש"ךבפע"צ. 
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ה ְלַבְשלֹו  ִחלּוק ִלי, אֹו רֹוצֶׁ ְך צָּ ְכלֹו כָּ ה ְלאָּ ין ִאם רֹוצֶׁ ה בֵּ ל זֶׁ ְבכָּ
ה, ְדַהְינּו  אּוי ַלֲאִכילָּ א רָּ ְיהֵּ י שֶׁ ה ְכדֵּ נּו ְתִחלָּ ִיְצלֶׁ ְך, ַרק שֶׁ ַאַחר כָּ

ה ַאַחר ְצִליָּתֹו,  יֵּש אֹוְמִרים .ַכֲחִצי ְצִליָּתֹו חָּ ִריְך ֲהדָּ ל ְצִלי צָּ ְדכָּ
בּוק בֹוִמשּום  ם ַהדָּ ה.  ,דָּ ן נֹוֲהִגין ְלַכְתִחלָּ ֹּא  ִמיהּוְוכֵּ ִאם ל

ר ְך, ֻמתָּ ם  .ֱהִדיחֹו, ַוֲאִפלּו ִבְשלֹו כָּ ה קֹּדֶׁ ַוֲאִפלּו ִנְמַלח ְתִחלָּ
ן  ֹּא ַחְייִשינָּ ר ְול י ֻמתָּ כֵּ ה, ֲאִפלּו הָּ ֹּא הּוַדח ַאַחר ַהְמִליחָּ ְצִליָּתֹו ְול

יו לָּ עָּ ַלח שֶׁ ם ּומֶׁ ִאיב )ְלדָּ ב שָּ א ִמְשאָּ  (. או''המ כל זה, ְדנּורָּ
 

  :גסעיף 
ִבְשַעת  ]בעוף[ לֹא ָנַקב ַהְּוִריִדים -הרשב"אפסק מרן ע"פ 

ר  בֶׁ ר אֵּ בֶׁ ַיְחֹתְך אֵּ ְשִחיָטה, ָאסּור ְלָאְכלֹו, ַוֲאִפּלּו ָצִלי, ַעד שֶׁ
יַ  נּו ָבָשר ַחי, ָאסּור ַעד שֶׁ ֱאֹכל ִממֶׁ ה. ָרָצה לֶׁ ְחֹתְך ְוִיְצלֶׁ

ל ֲאִפּלּו ְבלֹא רכוְוִיְמַלח י ָדם, אֹוכֵּ חּוטֵּ ר ַהָבָשר מֵּ . ְוִאם ִנּקֵּ
ָחד. רכזְמִליָחה  , ַחי אֹו ָצִלי, ַוֲאִפּלּו ֻכּלֹו ְכאֶׁ

ָּלא  ָחד, ֲאִפּלּו ְבָצִלי אֶׁ ּלֹא ְלָאְכלֹו ֻכּלֹו ְכאֶׁ ֱחִמירּו שֶׁ הֶׁ ְויֵּש שֶׁ
י ַהִסיָמִנים. ְלַאַחר ֲחִתיַכת ַהְּוִריִדין ְוֹרב   )גדולי המורים(. ְשנֵּ

 
  :דסעיף 

נחלקו הראשונים בדין סכין ושיפוד שמשתמשים בהם עם 
 בשר רותח שלא סיים לפלוט דמו.

ר ַלְחֹתְך ְבַסִכין  -רכחאת דעותיהם מרן והביא אֹוסֵּ יֵּש ִמי שֶׁ
ה  ינֹו ִנְצלֶׁ אֵּ ּלֹא ִנְמַלח, ָכל ְזַמן שֶׁ ש שֶׁ ל ָהאֵּ צֶׁ אֵּ ָכל ָצְרכֹו, ָצִלי שֶׁ

ִנְבַלע ַבַסִכין. י ָדם שֶׁ   (רכט)סמ"ג ִמְפנֵּ
ָצלּו בֹו ָבָשר ְבלֹא ְמִליָחה. ר ַהִשפּוד שֶׁ אֹוסֵּ ְויֵּש ִמי  ְויֵּש ִמי שֶׁ

הּוַסר ִמן  ָאסּור ְלַהְשהֹות ַהָצִלי ַעל ַהִשפּוד ְלַאַחר שֶׁ הֹוָרה שֶׁ שֶׁ
ש ָפַסק רלָהאֵּ ָמא ַיֲחֹזר ַהָבָשר ַהַחם , ְלַאַחר שֶׁ ַהָבָשר ִמָּלזּוב, שֶׁ

נּו   (רלב)רשב"א בשם ראב"ד ורבנו יונה. רלאְוִיְבַלע ִממֶׁ
ן ַהִמְנָהג ְלַהִתיר. ה, ְוכֵּ )רא"ש ר"ן  ְויֵּש ַמִתיִרין ְבָכל זֶׁ

  (רלגומרדכי
ה, ּוַמִתיִרין ְבִדיֲעַבד ִרין ְלַכְתִחלָּ נּו ִנְזהָּ )מהרא''י  רלדְואָּ

 ְואו''ה(. 
 

  :הסעיף 
ככר שחתך עליה  -בגמרא )קיב.( אמר רב נחמן בשם שמואל

בשר )צלוי( אסור לאכלה, ודוקא אם הבשר אדום והמוחל 
 עבר בככר מצד לצד והוא עבה.

                                                           
 ש"ך.ולא נחשב דם שלא פירש, מכיוון שהדם שבורידים כנוס.  רכו
 ש"ך.ואם ימלחנו יהיה מותר לבשלו כשאר בשר.  רכז
בצורה מתומצתת  בגר"אהביאור של סברותיהם נכתב  רכח

 פיו ביארתי גם אני. ומופתית, ועל
אין לאסור בשר המונח בשפוד משום שכבולעו  הסמ"גלדעת  רכט

כך פולטו. מה שא"כ בסכין שרק חותכים בו את הצלי ולא 
 משהים אותו על האש.

אבל בעודנו על האש, אפילו אם פסק הבשר לזוב שרי, משום  רל
 .ש"ך דלא כלבושדכבולעו כך פולטו. 

 -כל דמו אינו אוסר את עצמו , אף אם לא פלטהרא"שולדברי  רלא
שכל זמן שהוא חם הוא פולט ואינו בולע, וכשמתקרר, הדם שבו 

 ט"זהוא דם שלא פירש. 
סברתם היא שהמתכת בולעת מהדם ואין אומרים בה כבולעה  רלב

כך פולטה, שרק בבשר שייך לומר כן, ועל כן צריך להקפיד 
ולהסיר הבשר מהשיפוד מיד כשהוסר מהאש כדי שלא יבלע 

 ממנו.
סברתם היא משום שהאש שואבת את הדם ואינה נותנת לו  רלג

 ליבלע בסכין ובשפוד. 
 הט"זהחמיר לאסור השפוד אף בדיעבד. וכתב  הרש"ל רלד

 להחמיר כמותו במקום שאין הפסד מרובה.
 הרמב"ם, הרשב"א והר"ן. -ומהם רלה
בסו"ס ס"ט ששיעור זה  הטורכתב שנראה מדברי  בדרכ"מ רלו

 הוא חצי צלייתו.
האריך להוכיח  אך הש"ךכתב לאסור אם המוהל עב.  הרש"ל רלז

 מהראשונים שאין איסור אף במוהל עב.
 שאוסר משום מראית העין. דלא כראב"ד רלח
 נחלקו הראשונים בדין הכלי עצמו: רלט

אך לדעת רב הונא ורבא הככר מותר, שהמוחל אינו דם אלא 
 . רלה'חמר בשר'. וכ"פ הראשונים

רמת צליה צריך להיות הצלי כדי  ונחלקו הראשונים באיזו
 שיהיה מותר לחתוך אותו על הככר:

 מספיק שיצלה כמאב"ד )שלישי בישול, לשיטתו(. -לר"ן
 .רלושיצלה עד שיהיה ראוי לאכילה לרוב בני אדם -לרשב"א

יֵּש ַבִכָכר  י ִכָכר, ַאף ַעל ִפי שֶׁ ּלֹא ִנְמַלח ַוֲחָתכֹו ַעל ַגבֵּ ָצִלי שֶׁ
ה  הּוא ָראּוי ַלֲאִכיָלה ְלֹרב ַמְראֵּ י שֶׁ ה ַעד ְכדֵּ ם, ֻמָתר ִאם ִנְצלֶׁ ֹאדֶׁ

י ָאָדם ר  ,רלזְבנֵּ ֹּא ִככָּ ַהמֹוַהל ְבל ְדַהְינּו ֲחִצי ְצִליָּתֹו. ְוהּוא ַהִדין שֶׁ
י  רֵּ י שָּ מֵּ   (.רלח)ַרְשָב''אנָּ

 
 : וסעיף 

אין מניחין  -אמר רב נחמן בשם שמואל בגמרא )קיב.(
 עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו.  תחת הבשר רלטכלי

משתעלה  -ואיך נדע זאת? מר זוטרא בשם רב פפא אמר
שהגחלים יעלו  \שהבשר מעלה עשן -פירש"י. )רמתמרתו

 עשן( 
ושמא רק החלק התחתון הגיע לשיעור  -הקשה עליו רב אשי

 זה ולא החלק השני! 
כדי להתירו צריך לתת שם שני גללי  -אלא אמר רב אשי

 וך את השומן לכלי אחר. ולשפ רמאמלח
, רב אשי מתיר לשים את הכלי רמבלדעת חלק מהראשונים

מתחת לבשר כבר מתחילת צלייתו, וע"י גרגירי המלח הדם 
רב אשי בא  רמגנפרד מהשומן. אך לדעת חלק מהראשונים

להוסיף על רב פפא ולהצריך בנוסף לשים שני גללי מלח 
 מחשש שמא לא נצלה הבשר כדי צרכו.

שקבלה בידינו מהגאונים  רמדהראשונים להלכה כתבו
 .רמהשצריך לשים מלח בשיעור מסויים שאין אנו בקיאים בו

אך פשוט שאם הבשר פלט כבר כל דמו אין איסור לשים כלי 
 .רמוהרשב"אתחתיו. כ"כ 

ין נֹוְתִנין ְכִלי  -וע"פ זה פסק מרן צֹוִלין ְבלֹא ְמִליָחה, אֵּ ָבָשר שֶׁ
ל ַשְמנ א ַתְחָתיו ְלַקבֵּ ְיהֵּ ה ַעד שֶׁ ִיָצלֶׁ נּו, ַעד שֶׁ ף ִממֶׁ ּוִנית ַהנֹוטֵּ

י ְצִלָיה זֹו  . רמזָראּוי ַלֲאִכיָלה ַעל ְידֵּ
 
 
 

הכלי אסור כל עוד שהבשר לא נצלה עד שיזוב כל דמו,  -לרא"ש
כיוון שהדם מונח עליו ונבלע בו. )והסיבה שהשומן מותר היא 

 (ב"ישהדם לא נבלע בו, שכן הדם שבכלי נחשב ככלי שני. 
הכלי מותר, אך דוקא אם נצלה הבשר כמאב"ד קודם  -לר"ן

משום  שנתנוהו. )ואעפ"כ צריך לתת גללי מלח כדי להתיר השומן,
 מראית העין(

ושיעור זה הוא בכדי שיגיע הבשר למאב"ד שהוא שליש  רמ
האם מספיק שליש  הרשב"אהסתפק בדעת  והב"י. ר"ןבישולו. 

 בישול או שצריך שיגיע לכדי שיהא ראוי לאכילה לרוב בני אדם.
כתב שהיו נותנים בו גם מים. ולא משמע כן משאר  והרשב"א רמא

 ב"י.המפרשים. 
שהשמיטו את עניין  הרי"ף והרא"ש. וכן נראה מדברי רמב"ם רמב

 'משתעלה תמרתו'.
 ברא"ש.וכן נראה שהבין הטור  רשב"א וטור. רמג
 בה"ג, רא"ש, סמ"ג, תוספות, ר"ן, תרומה. בשםרש"י  רמד

פסק דין זה להלכה ולא חשש לכך שאין אנו  שהרמב"םיש לציין 
 בקיאים.

כי אם נשים מעט מידי מלח לא יהיה בכוחו למשוך את הדם,  רמה
ואם נשים יותר מידי מלח יש חשש שיבטל את כח הדם ויתערב 

כתב שכל זה לכתחילה, אבל  ר"ן. והרשב"אביחד עם המלח. 
בדיעבד, כיוון שמדובר על דם שבשלו, וזהו רק חשש שמא לא 

התיר אף נצלה כדי צרכו, השומן מותר באכילה. )ומטעמים אלו 
 את הכלי עצמו. כדעת הר"ן דלעיל(

שמתיר אף בנצלה חצי צלייתו רק ע"י גללי מלח.  דלא כב"ח רמו
שבחצי צלייתו כבר זב כל )או"ה ורשב"א(  שכן מבואר בפוסקים

 ש"ך.דמו, ולמה נצריך גללי מלח? 
 הר"ןהיינו חצי צלייתו. כ"כ האחרונים. ואין להקשות מדברי  רמז

של הגמרא הוא על צלי שנצלה כמאב"ד, שבו מבואר שכל הדיון 



 סיכום סימן עז
 :אסעיף 

עופות -מולייאתא ) -אמר רבא -בגמרא בפסחים )עד.(
שלמים וכדו' שממלאים בחללם בשר( מותרת. והקשה לו 

כבולעה כך פולטה.  -והרי היא בולעת דם! והשיב לו -אביי
וכך היא מסקנת הגמרא שמולייתא מותרת אפילו פיה 

 למעלה.
 -נחלקו הראשונים האם ניתן להתיר מולייתא בבישול

מולייתא מותרת דוקא לצלי, שהאש  -רמחוסיעתולרמב"ם 
 שואבת הדם. אך בבישול אסורה.

הגמרא עוסקת במולייתא  צלויה,  -רמטוסיעתו לרא"ש
עבר מליחה, אך אם הכשירו את מכיוון שדנו על בשר שלא 

 הבשר כדינו לקדרה, מותר לעשות ממנו מולייתא בבישול.
המעטפת והמילוי.  -כאמור, במולייתא יש שני חלקים

ונחלקו הראשונים בדין צליית מולייתא שרק חלק ממנה 
 -עבר מליחה

לא משנה איזה חלק נמלח, המולייתא מותרת,  -תוספות
 שהאש שואבת הדם.

אם נמלח החלק  -תוספות ואו"ה בשםהגהות מיימוני 
 .רנהחיצוני בלבד, החלק הפנימי נאסר

ּלֹא ופסק מרן:  ְמַמְּלִאים אֹוָתם ָבָשר שֶׁ עֹופֹות אֹו ְגָדִיים שֶׁ
ם ְלַמְעָלה, ַוֲאִפּלּו ִאם ִנְמַלח  ִנְמַלח, ִאם ְלָצִלי, ֻמָתר ֲאִפּלּו ִפיהֶׁ

בֹו ַע ַדם ַהִמלּוִאים ָכְך פֹוְלטֹוַהִחיצֹון, ִדְכמֹו שֶׁ ל הגה: וכ. רנאלֵּ
י  שכן רֵּ ֹּא ַהִחיצֹון, ְדשָּ א  (,או"ה)ִאם ִנְמַלח ַהְפִניִמי ְול ְדנּורָּ

ע ִבְפִניִמי ינֹו ִנְבלָּ ם ִמן ַהִחיצֹון ְואֵּ ִאיב ַהדָּ ב שָּ  . )ד''ע( רנבִמְשאָּ
ִיְמַלח ִחיצֹון ְלַבדֹו ּופְ  ָרה ָאסּור ַעד שֶׁ ִניִמי ְלַבדֹו, ֲאָבל ִאם ְוִלְקדֵּ

ַבְפִניִמי ינֹו ַמְפִליט ָדם שֶׁ ִמְּלאֹו ָמַלח ַהִחיצֹון, אֵּ  . רנגְלַאַחר שֶׁ
ה ְבִדיֲעַבד ל זֶׁ א, ַרק ְוכָּ ין ַלֲעשֹות שּום ֻמְליָּתָּ ה אֵּ ל ְלַכְתִחלָּ , ֲאבָּ

ם  יהֶׁ   (.רנד)ָאגּור וָמְרְדַכיִאם ִנְמְלחּו ְשנֵּ
י  ה ַמְירֵּ ל זֶׁ ִביםְוכָּ ר אֹו ֲעשָּ שָּ א זֹו ַרק בָּ ין ְבמּוְליָּתָּ אֵּ ל רנהשֶׁ , ֲאבָּ

ה רָּ ל ִבְקדֵּ ִשים, ִדינֹו ְכִאלּו ִנְתַבשֵּ יִצים ַהִנְקרָּ ם בֵּ  ,ִאם יֵּש שָּ
ם. יהֶׁ ֹּא ִנְמְלחּו ְשנֵּ סֹור ִאם ל ש''ד הג) ְוֲאִפלּו ְבִדיֲעַבד יֵּש ְלאֶׁ

ם מהרי''ט ְוָאֹרְך  ,  (רנוְבשֵּ
ר שֶׁ  שָּ ִנְמַלח ְוהּוַדח, בָּ ר שֶׁ שָּ ה ִעם בָּ ִנְצלָּ ֹּא הּוַדח שֶׁ ֹּא ִנְמַלח ְול ל

ִנְמַלח ִעם  ר שֶׁ שָּ סּור ִלְצלֹות בָּ ה אָּ ל ְלַכְתִחלָּ ר ְבִדיֲעַבד. ֲאבָּ ֻמתָּ
ֹּא ִנְמַלח, ְוֲאִפלּו הּוַדח ל ר שֶׁ שָּ   .)או"ה וב"ז( רנזַהבָּ

 
 

                                                           
שאף בו צריך גללי מלח, שכן לשיטתו מאב"ד הוא שליש בישול. 

 אך בחצי בישול הצלי אינו פולט דם כלל.
כתב שבשר ששהה ג"י ללא מליחה )שמותר רק לצלי( אין  בפת"ש

 לקבל שומנו אף לאחר חצי צלייתו, אך בדיעבד מותר. 
מצריכים שהבשר יעבור וטעמם משום ש גאונים ורא"ה. רמח

 חליטה קודם שיבשלוהו.
משום שלשיטתם אין צורך  ראב"ד, רשב"א, ריב"ש וטור. רמט

 בחליטה.
לא פירשו טעם הדבר. ונ"ל שמכיוון שאין לבשר  הגהו"מ רנ

החיצוני דם לפלוט, הבשר הפנימי פולט דמו ומתבשל בו. מכיוון 
 שנקבי הפליטה של הבשר החיצוני סתומים.

מה לבשר שנמלח ואח"כ נפל לציר שאסור, מכיוון ואין זה דו רנא
שכאן מיד בשעת הבליעה באה הפליטה. מה שא"כ שם שרק 

 רא"ש.לאחר זה בא להפליטו. 
חלק על הבנת רמ"א באו"ה, וכתב כי במידה והפנימי  הש"ך רנב

נמלח כדינו, אזי אם החיצון לא נמלח כדינו, הפנימי נאסר, כיוון 
ולעו כך פולטו, ואין אומרים שהפנימי נמלח אין אומרים כב

שהאש שואבו )ואע"פ שהאש שואבת דם מהחיצון, עדיין נבלע 
מעט דם בפנימי, ולא יפלטנו ע"י הצליה, מכיוון שהבשר עטוף 

 (.מחצה"שב'חציצה'. 
החמיר לאסור אף את המעטפת, ופירש שאוסר את צד  רש"ל רנג

הפנימי של החיצון. ולא דומה לחתיכה שנמלח מצד אחד, כיוון 
 .הט"זשכאן הבשר הפנימי דוחק ולא נותן לו לפלוט דמו. וכ"פ 

שמצריך מליחה  כרש"יטעם הדבר, משום שמנהגם להחמיר  רנד
 מועטת אף לצלי.

 סימן עחסיכום 
  :רנחאסעיף 

 -)עד:( מבואר שהטופל עוף בבצקבגמרא בפסחים 
 אם הבצק מקמח סולת גסה, מותר, מכיוון שהבצק מפורר.

 אם הבצק הוא מקמח דק, מותר, בתנאי שצבעו זך ככסף.
ואם הבצק משאר קמחים: אם התאדם הבצק אסור, ואם 

 לא מותר.
 בביאור עניין הטפילה נחלקו הראשונים:

 טפילה היינו פשטידה מבצק שבתוכה בשר. -רש"י ורשב"א
טפילה היא שיפוד עם בשר שטחו עליו  -רנטר"ת וסיעתו

 . רסבצק
כתב שבימינו אין אנו יודעים להבדיל בין  בשבלי הלקט

 הקמחים, ולכן אין להתיר אא"כ נמלח הבשר כדינו.
 הרי"ף והרא"ש, שייתכן שמטעם זה השמיטו הב"יוכתב 

 דין טפילה לגמרי.
ּלֹא ִנְמַלח, ַאף ַעל ַגב ְדַבְגָמָרא  -מרןופסק  ק ְבעֹוף שֶׁ ל ָבצֵּ ַהטֹופֵּ

ין ַאְסִמיק ְללֹא ַאְסִמיק,  י ּובֵּ ין ְסִמיָדא ִלְשָאר ִקְמחֵּ ַמְפִליג בֵּ
ֱאֹסר  . רסאֲאַנן ַהְשָתא לֹא ְבִקיִאין ְבִמְּלָתא, ּוְבָכל ַגְוָנא יֵּש לֶׁ

י ְמִליָחה ְוַאַחר ָכְך הּוַדח, ֻמָתר ְבָכל ֲאָבל ִאם ִנְמַלח, ְוָשָהה  ְכדֵּ
  (רסב)מ"מ וריב"ש ַגְוָנא.

ן אֹו   ר ִלְמשַֹּח ְבשּומָּ ל ֻמתָּ סּור, ֲאבָּ ק, אָּ צֵּ ל ְבבָּ א ְלַטפֵּ הגה: ְוַדְוקָּ
ה  ב ַהְפִליטָּ ה ְמַעכֵּ ין זֶׁ ֹּא ִנְמַלח, ְדאֵּ ל ר שֶׁ שָּ  (.רסגו"ה)אְבִציר בָּ

''א יֵּש לֹו א  ּוַפְשִטידָּ ין ְלֻחְמרָּ א בֵּ ין ְלֻקלָּ ה, בֵּ רָּ ל ִדין ִבשּול ִבְקדֵּ כָּ
 (.רסדמהרא''י ְוָאֹרְך ,)ַרִש''י

 ש.ו.ש.ר.ש
 )שלים ולא שלימו רחמי שמיא(

צים מחשיבים אותו ואם יש בשר וביצים ביחד אסור, שהבי רנה
 שכתב שנחשב כמילוי בשר. או"ה. דלא כרש"לכמבושל. 

אין חילוק בסוג המילוי ובכל אופן מותר.  לרמב"ם וסמ"ג רנו
כל עוד אין הבשר מתבשל בנוזל, אין להחשיבו כמבושל  -)סברתם

 אלא כצלוי(
למד זאת מדין צליית בשר עם כבד, שאסור לכתחילה  באו"ה רנז

)וחוששים שמא יהפך השיפוד(, אך  משום שהוא מרובה בדם
 בדיעבד דם משרק שריק.

כל סימן זה עוסק בצליה. שאם מבשלו אין שייך שיפלוט דמו,  רנח
 .בש"ךכי הכל נשאר בקדירה. כך מבואר 

 .ריב"א, רמב"ם, אגודה, מרדכי וסמ"ג רנט
שכן משמע לשון טפילה. ועוד, שבפשטידא רואים שמקום  רס

 וזל ממנה.מושבה בתנור יבש, ואין הדם נ
ואפילו בטפילה לפי פירוש ר"ת יש לאסור. שאין אנו בקיאין.  רסא

 ש"ך.אא"כ יש שישים. 
שסוברים שאף בנמלח והודח נאמר דין  דלא כרמב"ם וגאונים רסב

 זה, מכיוון שהבשר טעון גם חליטה. 
, שם לפרמ"גחברי ר' אילן יחזקאל טאוב שליט"א הפנה אותי  רסג

 אך הרמ"אבטיחת שומן,  התיר רק בדיעבדשהאו"ה מבואר 
התיר לכתחילה, שמכיוון שהוא משהוא בעלמא אינו מעכב 

 הפליטה. ודפח"ח.
שבכל אופן את אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה  בתו"חוכתב  רסד

הסתפק האם פשטיד"א נחשבת כבישול,  ובב"י צריך לזרוק.
הותר הכל. או שמא מכיוון שאין שם רוטב יש  \וממילא נאסר

 להתיר ע"י קליפה.


