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â"îôä éøáãì íéðåéö
á"ôùú èáù ùãåçá ãîìðä øîåçá íéììëðù

,è-à íéôéòñ èñ ïîéñ ã"åé

à óéòñ
.ã ,à ÷"ñ æ"î

àé ÷"ñ ,áúë ä"ã ãò â ÷"ñ ,á ,à ÷"ñ ã"ù

á óéòñ
.àé ,è ÷"ñ ,íðîà ä"ãî ç ÷"ñ ,íéøñåàä íòèå ä"ãî æ ÷"ñ æ"î

.ãé ÷"ñ ,æ"è ïééòå ä"ãî âé ÷"ñ ,áé ÷"ñ ã"ù

â óéòñ
.áé ÷"ñ æ"î

.çé ,æé ÷"ñ ã"ù

ã óéòñ
.ãåò áúë ä"ãå ,áúëå ä"ã ãò òãå ä"ã ,ãåò ä"ã ãò åè ÷"ñ ,øòùá ä"ã ãò ãé ÷"ñ æ"î

.àéù÷ ä"ã ãò âë ÷"ñ ,àë ÷"ñ ã"ù

ä óéòñ
.æè ÷"ñ æ"î

å óéòñ
.åë ÷"ñ ã"ù

æ óéòñ
.ãåò ä"ãî æé ÷"ñ æ"î

ç óéòñ
.çé ÷"ñ æ"î

.âì ,áì ÷"ñ ã"ù

è óéòñ
.àéáä ãåò ä"ã ãò âë ÷"ñ ,áë ÷"ñ æ"î

.î ÷"ñ ,éåàøå ä"ã ãò æì ÷"ñ ,òãå ä"ã ãò äì ÷"ñ ã"ù
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ËÒ ÔÓÈÒ
‡ ÛÈÚÒ

ùôðäù íã åðééäã ,ùôðä íã ìëåàäå] ,ä÷åì åìëåàäå äøåúä ïî äìéëàá øåñà íãä .øùáä ïî íãä úà àéöåäì äãòåð äçéìîä

.[úøë áééç åá äàöåé

åà åìùéáù íã íà àéäå ,úøçà äìàùá éåìú äæ ïåãéð .ïðáøãî àìà åðéàù åà äøåúä ïî àåä äçéìîä áåéç íà íé÷ñåôä åðãå

.ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî øåñà åðéàå íã úøåú åðîî åòé÷ôä äçéìîäå ìåùéáäù åà ,äøåúä ïî øåñà åçìî

.åéìò øáåò åðéà åçìîù íã éøéòæ øîà äãåäé áøå ,åéìò øáåò åðéà åìùéáù íã àðéðç 'ø øîà éøéòæ øîà [.àë óã] úåçðî 'îâáå

.íã úøåúî ÷ôðå äéúìéîì éæç àì åìùéáùî íéùã÷ íãå ,äøôëì éåàøä íãä ìò àìà äøåú äáééç àìù íåùî íòèä é"ùøéôå

.çúåøë àåä éøä çéìîã é"ùø áúë åçìîù íã ïéðòáå

‰ÎÏ‰Ï:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçð :

.àä"àøä [àô óã ,â øòù ,â úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä [æì 'éñ ç ÷øô] ù"àøä ,[áìä ä"ã .è÷ óã ïéìåç] 'ñåú

àìà øåñà åðéà åìùéáù íãù åè÷ð [åð 'éñ] äîåøúä øôñå [àúééìåî ä"ã :àì óã ïéìåç æ"ô] ï"øä [:çò óã íù]

.ïðáøãî

.á.[å"ä úåøåñà úåìëàî å"ô] í"áîøá òîùî ïëå ,úøë øåñéà ùé ìåùéáä øçà íâù áúë [áìä ä"ã .è÷ óã] é"ùø1

[ãî ÷"ñ íù] à"øâäå [à ÷"ñ íù] ç"øôäå [áî ÷"ñ íù] ê"ùäå [ãë ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èäå [å"ñ ò 'éñ] à"îøä

.íéðåøçàä áåø åè÷ð êëå ïðáøãî àìà åðéàù äëìäì åè÷ð [äçéúôá] â"îôäå2

ïî äìéòåîå äøåúä ïî úáééåçî äçéìîäù çëåî æ"ä ,äøåúäî øåñà åçìî åà åìùéáù íãù íéøáåñä í"áîøäå é"ùøì äúòîå

,äøåúä ïî úáééåçî äçéìîäù çøëä ïéà ,äøåúä ïî øåñà åðéà åçìî åà åìùéáù íãù íéøáåñä íéðåùàøä áåø éôì êà ,äøåúä

éåäã íåùî ,éç àåäùë ìåùéá àìá åìëåàì éøù ïëå ,åìùéáù íã éåäã íåùî éìö åà ìåùéá é"ò åìëåàì éøù äøåúä ïî éøäù

.ùøéô àìù íéøáéàä íã

ïëå ,äøåúä ïî áåéç åðéàù äøåàëì òîùîå "çåìîì íéîëç ïå÷éúë äùòù ïåéë" áúëù [æì 'éñ ïéìåç ç"ô] ù"àøä ïåùì ïééòå

."íãä åðîî àéöåäì íéîëç åäåáééç äøéã÷á ìùåáî øùá ìåëàì äöåøä" [çî÷ äåöî] êåðéçä øôñá áúë

טו]. [ס"ק פז סי' הש"ך על הכסף בנקודות בהג"ה ועיין .1

שעיקרו דכיון בדם, החמירו ספיקות כמה דלגבי עח:] דף ג שער ג בית הבית [משמרת הרשב"א בשם מט] ס"ק ע [סי' הש"ך כתב אמנם .2

תרי דפליגי בכיבשא רישא בצליית צג:] [דף המבואר בדין להחמיר שם הרשב"א כתב זה ומטעם כדאורייתא, בו החמירו דאורייתא

בגמרא. לישני

ג [בית הבית במשמרת הרשב"א לשון את שהביא אמנם] ד"ה מליחה להלכות [פתיחה בפמ"ג עיין הצלייה, בתחילת היוצא הדם ולענין

ונקט בזה שהאריך יעקב בית משו"ת גם כן והביא התורה, מן הדם אסור הבישול קודם חומו בתחילת דשמא שכתב עח.] דף ג שער

ע"י או כ"ר ע"י היוצא דם שכל טו] ס"ק הש"ך על שם שבנקוה"כ ובהגה"ה פז [סי' הד"מ למש"כ ציין והפמ"ג בזה, להחמיר יעקב הבית

בקל. לדחותם ואין מקום יעקב הבית לדברי שיש הסיק שהפמ"ג ועיי"ש שבישלו. דם הוי מליחה
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˘¯ÈÙ ‡Ï˘ ÌÈ¯·È‡‰ Ì„

åìëåàì éæçã íåùî äö÷åî àåä ïéàå [çìîð àìå ìùáúð àìù] ìôú øùá úáùá ìèìèì øúåîù øàåáî [.çë÷ óã úáù] 'îâá

úìéëà øåñéà ïéàù äæî øàåáîù íéðåùàøä øàùå [éàä ä"ã .ãò óã íéçñô] 'ñåú åáúëå .ìåùéá éìá åìëåàì åðééäã ,àöîåàá

íéøáéàä íãù [:ã óã úåúéøë] 'îâá øàáúðù äîå .åîöò øùáë åðéã øùáäî ùøéô àìù ïîæ ìëã ,ùøéô àìù íéøáéàä íãá íã

.åéìò íéøáåò ïéà ùøéô àìù ïîæ ìë êà ,õåçì àöéå øùáä ïî íãä èçñðùë åðééä ,åàì øåñéàá äøåúä ïî øåñà3

Ì„ ‡ÈˆÂ‰Ï ÁÏÓ‰ ÁÎ ÔÈ�Ú·

úåðåùìî òîùî ïëå .åîåçá øùáä úà èéìôî çìîäù áúëù [øùáä ïéà ä"ã .áî óã] ï"øä ïåùì úà àéáä [ïîéñä ùéø] é"áä

íéðåùàøä øàùå [âì 'éñ íù] ù"àøäå [éðä ä"ã .áé÷ óã] 'ñåúî çëåî ïëå ,íãä úà äàéöåî çìîä úçéúøù åáúëù íéðåùàø äîë

ãîìð äçéìî øåòéùù [å óéòñ ïìäì] íé÷ñåôä ìë åè÷ð ïëå ,éìöã çúåøë éåä çéìîã íåùî äééìö øåòéùë äçéìî øåòéùù åè÷ðù

.äééìö øåòéùî

úà åðîî äàéöåî øùáä úçéìî ïéà çúåøë åðéà çéìîã [:àé÷ óã] 'îâá ì"ñã ïàîì åèàã [à ÷"ñ] úòã úååçä äù÷äå

.íãä

åîöò ò"åùä éøäå ,øùáä øñàð àúééî÷ äçãä éìá øùáä úà çìî íàù ÷"îñä éøáã úà àéáî [á óéòñ] ò"åùäã äù÷ä ãåòå

.äôéì÷ éãë àìà úøñåà äðéà äçéìîù [â"ñ ò 'éñ] àéáî

èéìôäì çìîá àåä òáè àìà ,çìîä úçéúøá éåìú åðéà øùáä øéùëäìå íãä àéöåäì äçéìîä ïéðòù çëåî äæîã ã"ååçä áúëå

ãáìîå ,[äëéúçä éáåò ìëá íã òéìáäì çìîä òáèã ä"ä ÷"îñä úòãìå] äëéúçä éáåò ìëî èìôð íãäå äëéúçáù íãä úà

çéìîã ì"ñ àìã (:àé÷ óã) ã"î àëéàå] úçúåøë äðéã úçìîðä øùáä úëéúçù åðééäå ,çúåøë çéìîã ì"éé÷ã óñåð ïéðò ùé äæ

ñéàä ìëá àåä äæ ïéãå ,åðîî úòìåá àéä éøä äçéúø ïîæá äëéúçá øåñéà òâð íàù î"÷ôðå ,[çúåøëúòãìå ,íãá à÷åã åàìå íéøå

.äøñàð äôéì÷ éãë ÷ø [ò 'éñ] ò"åùä

‡˙ÈÈÓ˜ ‰Á„‰Ï ÌÚË‰

íéðåùàøä åáúëå ,øéöäå çìîä ïî åçéãîå øæåçå ,çìåîå äçéìîä éðôì øùáä úà çéãîã àåä äçéìîä øãñã àúéà [.âé÷ óã] 'îâá

.äçéìîä íãå÷ äçãä ïðéòáã àäì íéðåù íéîòè

åìéàë æ"äå éåàøë úéùòð äçéìîä ïéà çéãä àì íà íéîòèäî ÷ìç éôì ,íéðåùä íéîòèä ïéá íé÷åìéç ùéù úòãä úà ïúéì ùéå

.øùáá íã òéìáäì éåùò çìîäù àìà äçéìîä íöòá ïåøñçä ïéà íéøçà íéîòè éôìå ,çìî àì

:íé÷ñåôá åàáåäù úåéø÷éòä úåèéùä úà äæá áåúëðå

.àùø÷ð àäé íàù ,äçéìî é"ò åîã àöéå øùáä êëøúéù éãë àåä äçãää íòèã áúë [øùáä ïéà ä"ã .áî óã] ï"øä

øùáä çìçìì äçãää íòèã à"é íùá [àëùú 'éñ] éëãøîä áúë äæ ïéòëå .åîã àéöåäì çìîá çë àäé àì åéðô ìò

äìéçú íéîá øùáä úà äøåùã [é"áá àáåäå ,à ÷"ñ åè 'éñ] àøåã éøòù úåäâäá áúë ïëå .äçéìî é"ò íãä àöéù

.çìîä é"ò åîã àéöåäì çë àäéå êëøúéù éãë4

.øùáä çìîð àì åìéàë æ"äå äçéìîä íöòá ïåøñç ùé äæ íòè éôìå

זה היתר אין וכן באומצא. הבשר את שיאכל קודם להוציאם וצריך הדם, חוטי את כולל אינו פירש שלא האיברים דם של זה היתר .3

מהתורה. אסור והוא לבשר טפל אינו זה שדם מכה, מחמת כגון הבשר בתוך שנצרר דם כולל

שיטות ב' שהן דנראה כתב הב'] הטעם ד"ה [פתיחה והפמ"ג אחת, שיטה הם י"א בשם והמרדכי שהר"ן משמע א] [ס"ק בש"ך .4
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.áçìîä àìîúé åðøéñé àì íàù ,øùáä â"ò àöîðä íãä úà øéñäì àåä äçãää íòèã áúë [àëùú 'éñ] éëãøîä

.øùáäî íãä úà àéöåäì çë åì àäé àì áåùå äæä íãá

.øùáä çìîð àì åìéàë æ"äå äçéìîä íöòá ïåøñç ùé äæ íòè éôì íâ

.âåðòéìáé åðøéñé àì íàù ,øùáä â"ò àöîðù ïéòá íã øéñäì éãë àåä äçãää íòèã áúë [é"áá àáåî äø 'éñ] ÷"îñä

ïîæáù ãåòå ,åòéìáäì àìå åéìà íãä êåùîì çìîä òáèã ïðéøîà àîìòáù óàå .äçéìîä éãë êåú øùáá çìîä

,åèìåô êë åòìåáëã åàéöåäì çìîä òáè íã òìáð íà óàù ãåòå ,íã òìåá àåä ïéà øéöå íã èåìôì ãåøè øùáäù

øùáä â"ò àöîðä ïéòá íã êà ,ìåìö àåäù äèéìô íã ïéðòì íéøîàð åìà íéììëïéàå äçéìîä øåòéù êåúá íâ òìáð

.åèìåô çìîä5

àåäù íãä úîçî øñàð øùáäù äçéìî ìë åîë øùááù íãä ìë úà úèìåô àéäå ,äçéìîä íöòá ïåøñç ïéà äæ íòè éôìå

.òìåá

.äøòäá íåðàáäå àúééî÷ äçãäì íéôñåð íéîòè åàáåä íé÷ñåôá6

:ïäî äîë äæá åàáåéå ,àúééî÷ äçãäì íéðåùä íéîòèä ïéá î"÷ôð äáøä ùéã íé÷ñåôä åáúëå

.à÷"îñä úòãì àúééî÷ äçãä éìá øùáä úà çìî íà7øùáá ùé íàå] øùáä â"òù íãäî òìáù íåùî øñàð øùáä

çìîäù íåùî úéðù çåìîìå çìîä úà øéñäì êéøö êà øñàð øùáä ïéà éëãøîä éôìå ,[øñàð åðéà íãä ãâðë íéùéù

êéøö êà ,øñàð øùáä ïéà øùáä úà êëøì äãòåð äçãääù éëãøîá à"éäå ï"øä éôì ïëå ,íãá àìîúä ïåùàøä

.úéðù åçìåîì ë"çàå åúåøùì åà åçéãäì8.[á óéòñ] ò"åùá ïìäì øàåáî äæ ïéã

בעינן במרדכי ולהי"א במים, הבשר את לשרות צריך אין ולכן מבחוץ, מרככת וההדחה מבחוץ נקרש יהא שלא העיקר דלהר"ן חלוקות,

מרככו]. ולא קשה אותו עושה [פי' להבשר מטרשי שהמים למרדכי הוקשה ולכן במים, שרייה הצריכו ולזה הבשר, כל של ריכוך

פליטה]. דם רק ולא בעין דם חשיב [ולכן הקופיץ, דוחק מכח יוצא הזה שהדם כתב בפתיחה הפמ"ג .5

לחוש יש והציר, הדם פליטת סוף עד במלחו ישאר והוא הבשר את ידיח לא דאם כתב עג.] דף ג שער ג' [בית הבית בבדק הרא"ה א] .6

הסברא קיימת ולא לפלוט טרוד הבשר אין הציר פליטת לאחר שהרי לבשר, יבליענו והמלח החתיכה שע"ג הקרוש הדם ימס שעה שבאותה

בלע. לא למיפלט דטריד דאיידי

החתיכה. ע"ג הנמצא מהדם יאסר שהבשר חשש אלא המליחה בעצם חסרון אין זה טעם ולפי

שאדם שכיח לא מקרה משום קמייתא הדחה חייבו ואטו שעות, הרבה נמשך הציר פליטת דזמן תמה הבית] [משמרת הרשב"א אמנם

למכשול. יבוא שלא טובה עצה היא הראשונה ההדחה הרא"ה לפי דאכן שכתב בפמ"ג ועיין ממושך. כ"כ זמן במלחו הבשר את ישהה

הבשר וגם המלח בו וידבק הבשר שיתלחלח כדי ההדחה דטעם כתב ופי'] הכותב אמר ד"ה ג שער ג בית הבית [משמרת הרשב"א ב]

לפלוט. יותר נוח יהא

שההדחה קיי"ל דאנן הפמ"ג [והוסיף לעיכובא. ואינו לכתחילה, רק הוא ההדחה ענין כל דלהרשב"א א] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב

לעיל]. שהובאו האחרים וכהטעמים לעיכובא,

חשש ויש בשפע, שבחתיכה והציר הדם את לפלוט במלח כח אין הודח לא שהבשר דמתוך י"א בשם כתב מו] סי' ח [פרק הרא"ש ג]

ועיי"ש בלע]. לא למפלט דטריד איידי בזה אמרינן לא בשפע פולט שאינו שמתוך הפמ"ג [וביאר ונבלע. וחזר לחוץ דם קצת שפירש

ונבלע. שחזר פליטה דם שזהו כיון שנית, מליחה לזה דמהני כתב רק הזה החשש עצם על חלק שלא ברא"ש

תקנה לזה שיש אלא ונאסר, בולע שהבשר חשש יש וגם המליחה, בעצם חסרון יש קמייתא הדחה מדיח אינו כאשר הרא"ש שלפי ונמצא

שנייה. במליחה

ז]. ס"ק ה כלל יעקב [מנחת ברא"ש הי"א לדעת וכן .7

נימוח יהא הודח] [שלא הבשר גבי שעל שהדם חיישינן הציר, פליטת סיום עד שלם יום במלחו הבשר את השהה שאם הפמ"ג וכתב .8

בבשר. עכשיו וייבלע
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.áåðçìîé àìå êúçä íå÷î úà çéãé àì íà ÷"îñä éôì ,ïéëñá åëúç ë"çàå [äòù éöç] ïéãë íéîá øùáä úà äøù

éëãøîäì ïëå ,úéðù äçéìîå äçãä åì ìéòåú àìå [åãâð äëéúçá íéùéù ïéà íà] íù àöîðä íãäî øùáä øñàé

,íù äçéìî äùò àì åìéàë äæ éøä ïë àì íàù ,êúçä íå÷î úà çéãäì ë"â êéøö íãá àìîúî øùáäù ùùåçä

.øùáä êëøúð øáë àëä êåëéø íåùî íòèäù éëãøîá à"éäìå ï"øäìå .úéðù äçéìîå äçãä ìéòåú íðîà9ê"ùä ë"ëå

.[â ÷"ñ]10

.âéôì ïëå ,øùáá òìáééù ïéòá íã ïéà áåùã ,øùáä úà úåøùì íéëéøö àìå õåçáî äçãäá éâñ ÷"îñä ìù íòèä éôì

äééøù äìéçúëì ô"ëò ïðéòá ,øùáä êåëéø íåùî íòèäã éëãøîá à"éäì êà .íã òìáé çìîäù éëãøîä ìù íòèä

.ïîæ êùîì íéîá11

.ãù"úôá áúë,úèòåî äçãäá éâñ ,íç íãäù äòùá äèéçùì êåîñá åçéãä íàù [á ÷"ñ] úòã úååçä íùá [á ÷"ñ]

éîòè éôì àçéð äæã ,ò"ö íéøáãä íðîà .çáèä úçãä éáâì ïë áúëù [:çé óã ïéìåç] à"áùøä éùåãéçá åøå÷îå

åëéøöäù éëãøîáù à"éä éôì êà ,[íã çìîä àìîúé àìù] éëãøîäå [øùáä êåúì íãä úà çìîä òìáé àìù] ÷"îñä

ïðéòá éàãåá äìéçúëì ë"à ,øùáä úà êëøúù áèéä äçãä ô"ëò åà äòù éöç äééøù ïðéòá éðååâ ìëá ,øùáä êåëéø

.[è ÷"ñ] äáåùú éëøãá åàáåäå ,ïâîä óìà ú"åùáå íäøáàì ãñç øôñá äæá äîú øáëå ,äééøù åà áèéä äçãä

.äÂÁÏÓÂ ÌÈ¯˜ ÌÈÓ· ¯˘·‰ ˙‡ ÁÈ„‰

,[íéëëøî àìå åúåà ïéù÷î] äéì éùøèî íéø÷ íéîã ì"é øùáä êåëéø ìù íòèä éôìã áúëù [à úåà] à"òøá ïééò

[íã àìîúé çìîäù éëãøîä íòèå ,øùáä êåúì íãä òéìáé çìîäù ÷"îñä íòè] íéøçàä íéîòèä éôì íðîà

.éðäî íéø÷ íéî íâ åéáâ ìòù íãä íåùî äçãää ø÷éòù

â"îôä êà ,øùáä ïéëëøî íéø÷ íéî íâù è÷ð [ãé 'éñ ú"åù] á÷òé úçðîäù àéáäù [á ÷"ñ] äáåùú éëøãá ïééòå

úéáá åãîòù íéîá úåøùì áåè ïëìå ,íéø÷ íéîá äðåùàø äçãä úåùòìî òðîäì ùéã áúë [ä ÷"ñ æ"î åì 'éñ]

äæá ïéøäæð íìåòä ïéàù ìò äîú [ñøèðå÷á åì 'éñ] íéøôà ùàø øôñáù ú"ëøãä àéáä ãåò .íúðéö âåôúù éãë èòî

.íéø÷ íéîá óà ïéçéãîå

.å,øùáä ìù êåëéø ùé äæ ïôåàáù [íâ ä"ã äçéúô] â"îôä áúë ,íéîä ïî äìòîì äëéúçä éðô êà øùáä ìë äøùð

.áèéä øùáä éðô úà çéãé àì íà åæ äééøù àéðäî àì [éëãøî ,÷"îñ] øùáä â"òù íãì íéùùåçä íéîòèì êà12

פעולתו את לפעול למלח מניח שאינו שם שנקרש הדם משום לאסור, יש להר"ן גם נקרש החתך שבמקום שהמלח עד המתין אם אמנם .9

יהודה ב].[יד אות הקצר פי'

נוספת. הדחה שא"צ מבואר ב:] [דף דחולין פ"ק בר"ן שגם הש"ך והביא .10

קמייתא, הדחה בלי שנמלח הבשר את לאסור מחמירין אין הפ"מ שבמקום ברמ"א מבואר ב שבסעיף דכיון שכתב ב] [אות רע"א ועיין

הדחת ללא אותה, מלח ואח"כ החתיכה את חתך אם וא"כ לרכך, נועדה שהדחה הטעם על סמכינן מרובה הפסד שבמקום מזה ללמוד יש

כלל, הדיח לא כאילו ה"ז החתך מקום את מלח לא שאם שכתב הרמ"א על רע"א תמה ולכן מרובה, הפסד במקום להקל יש החתך, מקום

אמנם וכנ"ל. חתכו, ואח"כ הבשר את ושרה שהדיח בנידון משא"כ מרובה, הפסד במקום אף אסרינן ובישל ומלח כלל הדיחו כשלא דהא

יתמלא שהמלח המרדכי של הטעם על סמכינן מרובה הפסד שבמקום כתב אלא כרע"א כתב לא א] ס"ק [ש"ד ובפמ"ג יד] [ס"ק בש"ך

הדיח. שלא כמו ה"ז החתך מקום את הדיח לא שאם הרמ"א דברי א"ש ולפי"ז דם,

[ועיין לכתחלה. אף מבחוץ היטב בהדחה סגי להר"ן גם החיצון, הצד ריכוך נתכוין הבשר ריכוך שכתב דהר"ן הפמ"ג מש"כ ולפי .11

שרייה ללא אף היטב בהדחה מתרכך שהבשר דס"ל ומבואר אחד, מצד היטב בהדיחו סגי דריכוך, הטעם דלפי שכתב ג) (אות רע"א בדברי

במים].

יהודה ביד ועיין בפמ"ג. כן משמע דלא וצ"ע המים, מן למעלה החתיכה שחצי בציור הפמ"ג דברי את הביא ה] [ס"ק הפת"ש .12
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.æäçãäá éã êåëéø ïéðòìù ì"éã [â úåà] à"òø áúë ,úèòåî äçãä çãåä éðùä ãöáå ãçà ãöî áèéä øùáä çãåä

.àðéãì ò"öá à"òø íééñå ,íãä úà øéáòäì úèòåî äçãäá íâ éâñ íéîòèä øàù ïéðòìå ,ãçà ãöî áèéä

.çïéà õåçáî úìåâðøúáù [áúë ä"ã àð ÷"ñ ã"ù èñ 'éñá àåä ïëå ,ã ÷"ñ ã"ù áò 'éñ] â"îôì ïééö [å óéòñ] à"òø

.íéîòèä øàùì àìå êåëéøã àîòèì àìà úìåâðøúá àúééî÷ äçãäá êøåö ïéà æ"éôìå ,íã13äçìîð íà æ"éôìå

.äçìåîìå äúåøùìå øåæçì ò"åëì øúåî ,äìùáúð àì ïééãòå àúééî÷ äçãä éìá úìåâðøú14

.èàîòè éôìù ïåéë ,øéúäì ùé ãáòéãáù [ã ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ,ãàî íéîä åùáééúð ë"çàå ïâåäë çãåäù øùá

÷øå .íãä øáòåä øáë àëä äëéúçä éðô ìòù íãä øéáòäì äãòåð äçãääù íéîòèäì ïëå ,êëøúð øùáä êåëéøã

,øùáä úà çìçìì ïðéòá çìîä åá ÷áãúéù éãë øùáä çìçìúéù ïðéòáã [úéáä úøîùî] à"áùøä ìù íòèä éôì

.ìéòåî æ"ä ïë åùò àì íà íâ ãáòéãáå

ììë çåîéð çìîä ïéàù ïåéë ,ãáòéãá óà øåñà æ"ä éøîâì áåâð øùáä íàù øùôàã áúëù [å ÷"ñ] úòã úååçá ïééòå

.[ç úåà êåøàä ùåøéô] äãåäé ãéä áúë ïëå ,åúìåòô úà ìòåô åðéàå

.é˙Â¯ÈÙ ÈÓ· ‰Á„‰

áúëù à"îøä úáåùú úà àéáäù [æé ÷"ñ ïìäì] æ"èá ïééò ,úåøéô éîá äúåùòì øùôà íà àúééî÷ äçãä ïéðòì

[íéìëàðå ä"ã .âì óã] 'ñåúî à"îøä ìò äîú æ"èäå .øùáì éùèøî úåøéô éîã íåùî íòèä áúëå ,ô"îá çéãäì àìù

úäâä ïééòå .ò"öá à"îøä éøáã çéðä [ì ÷"ñ] ê"ùä íâå ,úåøéô éîá úéùòð äðåùàø äçãä íâù àéãäì òîùîù

êéøöù ÷"îñäå éëãøîä ìù íòèä éôìã ,àúééî÷ äçãä íòèá éåìú øáãäù ì"éã áùééì áúëù [æé úåà íù] à"òø

éëãøîá à"éä ìù àøáñä éôì êà ,'ñåú úøáñ åæã ì"éå ,úåøéô éîá íâ çéãäì øùôà ïëà õåçáî ÷åáãä íãä øéñäì

.äéì éùèøîã éðäî àì ô"îã ì"é ,øùáä úà êëøì äãòåð äçãääù àøåã éøòùáå

‡˙ÈÈÓ˜ ‰Á„‰ ÌÚË· Ú"Â˘‰ ˜ÒÙ

.úéðù äçéìîå äçãä àéðäîå ,øñàð àåä ïéà àúééî÷ äçãä éìá øùáä úà çìî íàù [á óéòñ ïìäì] ÷ñô ò"åùä15

.øùáä úà êëøì éãë äçãää íòèã øáåñ àìà ÷"îñä íòè úà øáåñ åðéà ò"åùäù çëåî äæîù [à ÷"ñ] æ"èä áúëå

â"îôä íðîàéëãøîá à"éä íòèë øáåñ åðéàù çëåî ,äìéçúëì óà øùáä úà úåøùì êéøöä àì ò"åùäù êåúîã áúë [äçéúôá]

äçãääù ï"øäë åà ,íãá çìîä àìîúé àìù äçãää íòèù éëãøîäë àìà ,øùáä êåëéø íåùî äçãää íòèù àøåã éøòùäå

.ùø÷ðä íãä úà øéñäì ,õåçáî øùáä úà êëøì äãòåð

.ì"ðä éëãøîäë ò"åùä úòãã áúëù [å ÷"ñ ã"ù] â"îôá ò"òå

‡˙ÈÈÓ˜ ‰Á„‰ ÌÚË· ‡"Ó¯‰ ˜ÒÙ

.úéðù äçéìîå äçãä äéì àéðäî àìå øùáä øñàð àúééî÷ äçãä éìá çìîð íàù ÷"îñäë øéîçäì ÷ñô [á óéòñ] à"îøä16

מהמים. שבולט מה ולא במים השרוי הבשר חלק את רק מרככת דשרייה שכתב י] [סוס"ק

הדחה. בעינן המלח בו ויתדבק הבשר שיתלחלח דהרשב"א לטעמא וכן .13

ולמולחו. הזה במקום לחתוך צריך העופות, ברגלי שמצוי וכפי הדם בהם שנצרר מקומות בתרנגולת יש שאם יהודה היד כתב אמנם .14

י"א. בתור האוסרת הדיעה ואת בסתמא המתירה הדיעה את שהביא בשו"ע עיי"ש .15

תמה הפמ"ג אמנם ,[6 הערה לעיל עיין ובב"י, בר"ן הובאה הבית [בבדק הרא"ה שיטת משום החמיר שהרמ"א כתב א] [ס"ק והט"ז .16



8

,÷"îñäë àìù à"îøä è÷ð ïéãä ø÷éòìù åðééäå ,úéðù äçéìîå äçãä é"ò à"îøä ì÷éä äáåøî ãñôä íå÷îá íðîà17åðãå

.ø÷éòì è÷ð äèéù åæéàë íé÷ñåôä

.íãá çìîä àìîúé àìù éãë äçãää íòèã éëãøîä ìù åîòèë ø÷éòì è÷ð à"îøäù [àéå â ,à ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.[à úåà] à"òø áúë ïëå ,øùáä êåëéøã íòèë ø÷éòì è÷ð à"îøäù â"îôä áúë [â ÷"ñ] æ"îáå

íéùéù äéäå àúééî÷ äçãä éìá çìî íàù è÷ð á óéòñá éøäù ,à"îøä ìò åäîú [à úåà] à"òøå [é ÷"ñ æ"î] â"îôä íðîà

,øùáä â"òù íãä òìáé àìù éãë äçãää íòèù ÷"îñä éôì ÷ø êééù äæ øúéäå ,ãáòéãá øúåî æ"ä øùáä éáâ ìòù íãä ãâðë

åà éëãøîäã íòèë ø÷éòì è÷ð à"îøä ïëà íàå ,íãä ãâðë íéùéù ùéù êëá äîå äáåè äçéìî åæ ïéà íéøçàä íéîòèä ìëìã

.íéùéù éðäî éàî êåëéøã íòèë

.úéðù äçéìîå äçãä é"ò àìà íãä ãâðë øùáá íéùéù ùéùë [ì"ðä] à"îøä ì÷éä àìù à"òøå â"îôä åè÷ð åæ àéùå÷ çëîå

è÷ð à"îøäã ì"éã åáúë [ãé ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä ïëå [è÷-ç÷ úåà] ãøù éùåáìäå .[äæá øàáúéù äî á óéòñ ïìäì ïééòå]

ïëà ,àìå÷ì óà ïë è÷ðå ,úåøçàä úåèéùë àìå øùáá òìáäì ìåìòù ïéòá íã úîçî ÷ø àåä ùùçäù ÷"îñä úèéùë ø÷éòì

úîçî øùáä øåñàé àìù ,úåèéùä øàù ìë ìò à"îøä êîñ äáåøî ãñôä íå÷îá êà ,úéðù äçéìî éìá óà íéùéù ùéùë øéúä

.åéáâ ìò äéäù íãä

¯˘·‰ ˙‡ ÔÈÁÈ„Ó „ˆÈÎ

áèéä åçéãä ÷ø åàøù àì íà ìáà .äééøùä éîá áèéä åçéãäì íâå äòù éöçë øùáä úà úåøùì øäæé äìéçúëìã à"îøä áúë

.äéì éâñ

.çìîð àì ïééãò íà óà åúåøùìå øåæçì ö"à áèéä åçéãä øáëå øùáä úà äøù àì íàù åðééäã ê"ùä áúëå18à"òø éøáãá ïééòå

.åì÷ä çìîð øáë íà ÷øå åéùëò øùáä úà äøùé çìîð àì ïééãò íàù ì"éã ,ê"ùä ìò ÷ô÷ôù [ãé ÷"ñ ê"ùä ìò è úåà]

øåæçéå áèéä óùôùéå íéîá áèéä áèéä åðçéãé ,äòù éöç åúåøùì éàðô åì ïéà íà ìåãâ êøåöìù [â"ñ ì ììë] íãà úîëçä áúëå

.íã úåàøî àìì íéìåìö íéîä åøàùéù ãò íééðù íéîá çéãéå

.íã úéàøî éìá íéîä øàùéù ãò çéãäì êéøöã øùáä úçãä áåéç ø÷éò ìò áúëù [à ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçá ò"òå19

‚ ˜"Ò Í"˘

ìëáã øáåñå ÷ìçð ùãç éøôäå .øçà øáã é"ò àìå ,àðéëñã à÷çåã é"ò íã àöåéã ïðéùééç ïéëñá êúçð íà à÷åãù ê"ùä áúë

.íã àöåé ãéá ïéáå ïéëñá ïéá øùáäî êúçù ïôåà

,äìéëàä íå÷î çéãäì ö"à äëéúçäî úö÷ ìåúç ìëà íàù äàøðã [â ÷"ñ] úòã úååçä íùá áúëù [â ÷"ñ] äáåùú éçúôá ïééòå

.ïéëñá êåúéçë éåä íééðéùá äëéùðã áúë [â ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéäå .ò"öá ã"ååçä úàæ çéðä êà

הנ"ל. בהערה לעיל וכמבואר טובה, עצה בתורת רק כתב הרא"ה דהא

הפסד אין דכאשר אלא האחרות, כדיעות לעיקר דנקטינן משום ה"ז מרובה הפסד במקום דמקילין היכי דכל הפוסקים כתבו דהא .17

האוסרת. כדעה מחמירין מרובה

לשרותו א"צ היטב הדיחו שאם והש"ך הרמ"א שהקלו דמה נב] סי' סוף [ח"ג מלכיאל דברי שו"ת בשם כב] [ס"ק תשובה בדרכי וכתב .18

את ביטלת דאל"כ עכשיו, לשרותו צריך נמלח לא ועדיין השרייה את ביטל במזיד אם אבל לשרות, לו בשא"א או לשרות כששכח היינו

לשרות. המנהג

.19ïåéò úôñåú:
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Ë ˜"Ò Í"˘ ,Â ˜"Ò Ê"Ë

.[åè óéòñ] ïìäì ä"òá øàåáé úòì úòî åúééøùá ääúùðù øùá ïéã

È ˜"Ò Í"˘

.éìëá òåìáä íâôð úòì úòî éøçàù íåùî ,ãáòéãá øñàð åðéà øåñéà åá òåìáù éìëá úòì úòî ùáëðù øùáù ê"ùä áúë

÷ø íâôð òåìáäå ,úòì úòîä óåñá ìç ùåáë ïéã éøäù ,øñàé éìëá ùáëðä ìëåàäù ì"çëùîã [à ÷"ñ ä÷ 'éñ] ç"øôä áúëå

.ìëåàä øñàð ,úòì úòî åëåúá ääùå íéîä íò éìëá ìëåàä úà ïúð øåñéàä úòéìá éøçà óëéú íà ïëìå ,úòì úòîä éøçà

Á¯˜ ‡ÏÓ ¯˘· ˙¯˘Ù‰

áúëå ,[úåöåðä úøñä ìò ì÷äì éãë ïéîçá íúðéúð] úåôåòä úâéìî ïéãá ò"åùä ÷ñåò íù ,[àé óéòñ] çñ 'éñì ïééö à"îøä

áøòá åà íéçøåà ãåáëìã áúë à"îøäå ,øúåî æ"ä âìî íà ãáòéãá êà ,åá úãìåñ ãéäù éðù éìëá âåìîé àì äìéçúëìù ò"åùä

ìîì øúåî úáù.åá úãìåñ ãéä ïéàù éðù éìë àäéù äìéçúëì øäæäì áåè êà ,åá úãìåñ ãéäù éðù éìëá âå

,øùáá òìáðå øæåçå íéîä ìà íãä àöåéå øùáä úà ìùáî æ"ä ,åá úãìåñ ãéäù ø"ëá øùáä úà ïúåð íàã ,àåä äæá ïéãä ãåñé

äáøä éôì ïðáøãî øåñéà äæá ùéå ìùáúðù íãî òåìá øùáä àöîð ,äçéìî é"ò àöåé àåä ïéà ìåùéá é"ò òìáð íãäù ïåéëå

íéøáåñäì óàå ,ìùáî åðéà éðù éìë ,åá úãìåñ ãéä íà óà éðù éìëá øùáä úà ïúåðùë êà .ïîéñä úìéçúá ìéòì øàåáîë íé÷ñåô

úàáåîä íäøáà ïá ïåùîù åðéáø úáåùú íùá é"áä ë"ë] ,íãä úà åèéìôé äééìöä åà äçéìîä î"î òéìáîå èéìôî éðù éìëù

.[âîúú 'éñ à"áùøä ú"åùá

[‡ÂÙ˜] ˘Â¯˜ ¯˘·‰˘ ‰Ú˘· ‡˙ÈÈÓ˜ ‰Á„‰

êëøì äçãä àéðäî àì øùáä êåëéø ìù íòèä éôìã ,ùåø÷ åãåòá øùáä úà çéãäì ïéà äìéçúëìù [àé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë

ãáòéãá íðîà ,[ùåø÷ øùáä ãåòá úëëøî äçãää ïéàã èåùôã ,àé ÷"ñ ê"ùä ìò ø"îâãä ïë áúë øáëå] ,ùåø÷ åãåòá øùáä

äçãäì íòèäù éëãøîä ìù íòèä ìò ø÷éòá ïðéëîñ ïðàã ,éðäîã â"îôä áúë åçìîå øùáä øùôð ë"çàå ùåø÷ åãåòá çéãä íà

.øùáä éðô ìòù íãä øéñäì ùåø÷ åãåòá íâ äçãää äìéòåî äæìå ,íãá çìîä àìîúé àìù éãë àåä

ïéã à ììë] ä"åàä éøáãì ïééöå ,åéáâ ìòù íãä úà øéñäì íâ ùåø÷ åãåòá äçãä àéðäî àìã áúë [ä ÷"ñ] úòã úååçä íðîà

.[æè úåà] øö÷ä ùåøéôá äãåäé ãéä áúë ïëå ,ãáòéãá íâ áëòî äæã ã"ååçä áúëå ,ïë áúëù [â

משמע קמו], [מצוה ביראים וגם דחולין] [פ"ק ובר"ן ברשב"א המובאים יונה רבינו בדברי הדברים שממקור הביא ז] [ס"ק יהודה יד בספר

ובספר פעמים. כמה המים בהחלפת אלא שייך אינו דזה הכי, קיי"ל לא דאנן כתב יהודה היד אך שווים, אחרונה והדחה ראשונה שהדחה

וגם הבשר, את לאסור בעין דם נחשב אינו זה דדם דם, מעט בה שיש מים לחלוחית שנשארת אף השרייה, במי להדיח דסגי מבואר או"ז

מאכ"א [פ"ו ברמב"ם הוא וכן איסור. יאכל דאל"כ דם מראית ישאר שלא עד להדיח צריך אחרונה בהדחה ורק ממנו, יתמלא לא המלח

בתרייתא. להדחה קמייתא הדחה בין חילוק בדבריו ומבואר יפה, יפה מדיחו ואח"כ מולחו ואח"כ תחילה הבשר את מדיח שכתב ה"י]

צריך במים דם הרבה יש אם וכן היטב, שם להדיח דצריך יהודה היד כתב העופות, ברגלי שמצוי כפי הדם נצרר שבו מקום יש אם [אמנם

אחרים]. במים להדיחו
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˘Â¯˜ ¯˘·· ‰ÁÈÏÓ

áúë ùø÷ð äçéìîä ïîæ øåòéù êåúáå ùø÷ðù íãå÷ øùáä úà çìî íàå ,ùåø÷ øùáá äìéòåî äçéìî ïéàù [àé ÷"ñ] ê"ùä áúë

øéàùä àìà øçà çìîá åçìî àì íàå ,äçéìî ïîæ øåòéù åúåäùäìå øçà çìîá úøçà íòô åçìåîì áåèã ì"ùøä íùá ê"ùä

øåòéù êéøöù íòèäã â"îôä áúëå .ãáòéãá øúåî ,ìùáúð øáëå øùôðù øçà äçéìî øåòéù ääùå ïåùàøä çìîä úà åéìò

ïéôøèöî ïéà ãáòéãá óàã ,àðéãì [é ÷"ñ] íéùåãéçá ã"ååçä ë"ëå ,äðåùàø äçéúø äìèáúðã íåùî àåä ùø÷ðù øçà äçéìî

.äçéìî øåòéùì

äçéìî øåòéù ïéúîäì ö"àå ,øùôðù øçà ääùéù ïîæì ùø÷ðù íãå÷ çìîá øùáä ääùù ïîæä øåòéù úà ïéôøöîù áúë ç"øôäå

.äééäùä øåòéù úà íéôøöî ãáòéãáù ç"øôäë áúë [ä 'éñ ì ììë] íãà úîëçäå ,[â"îôä ìò à"òø úäâäá åàéáäå] øùôðù øçà

éá÷ð úîéúñì ùåçì ùé ,äçéìî øåòéù ääùå ùåø÷ åãåòá øùáä úà çìî íàù áúë [â ÷"ñ ê"ùä ìò] ø"îâãä úåäâäáå

íàã ,èòî úèìåô ùåø÷ åãåòá äçéìîäù ùùç àøîåçì ô"ëòã åéøáãî øàåáîå .áèéä åçéãäù åà úåòù áé ääù íà äèéìôä

ääùé åà åðçéãé íà íâ äèéìôä éá÷ð äæá ïéîúñð ïéà ë"à ,çìîð àìë æ"äå ùåø÷ åãåòá ììë úìòåô äçéìîä ïéàù øáåñ äéä

.úåòù áé

˘Â¯˜ ˜ÏÁ Â· ‡ˆÓ�Â ¯˘ÙÂ‰˘ ¯˘· ÁÏÓ

,íéðåøçàä äæá å÷ìçðù ùåø÷ àåäå øùôð àìù íå÷î åëåúá ùéù àöîð ë"çàå åçìîå øùôðù øùá ïéãá [å úåà] ù"úô ïééò

÷ìçð ìîøëä øä ú"åùáå ,íãä èìôð øáë øùôð äéäù ïåöéçä øùáäîù ïåéë äçéìîá äð÷ú äæ øùáì ïéàù áúë ïç úéåì øôñáã

åðçéãé íàù áúë ïëìå ,äèéìôä éá÷ð ïéîúñðã àøáñì ùåçì áúëù ìåàù úòáâ ú"åùì íâ ïééöù ù"úôá ù"ééòå .åæ àøáñ ìò

.äçéìî àéðäî èòî

óéñåäå .øçàä øùáä íò àìå [øùôð àäéù éøçà] åîöò éðôá åçìåîìå ùåø÷ä íå÷îä úà êåúçì áúë [ä ÷"ñ] úòã úååçäå

ääù àì éìåàå ,èòî èòî øùôðå ùåø÷ àåä íâ äéä ùåø÷ä íå÷îì êåîñä øùáäî ÷ìçù øùôàù ïåéë ,åúåìöì áåè øúåéã

.åúåìöì áåè ïëìå ,äçéìî øåòéù

· ÛÈÚÒ
øéñéù éøçà ,úéðù øùáä úà çåìîì íéøéúîä íé÷ñåôä úòã úà àîúñá ò"åùä àéáä àúééî÷ äçãä éìá çìîðù øùá ïéðòá

.íéøîåà ùé úøåúá àéáä [÷"îñä] íéøñåàä úòã úàå ,íãî òåìá àåä øùà ïåùàøä çìîä úà åðîî20

.äáåøî ãñôäá ÷ø øéúäì é"áá ë"ùîî åá øæçå ,úàæ øéúî ò"åùäù òîùîã â"îôä áúëå

.úáù áøòá ä"äã â"îôä áúëå ,øéúä äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øå ,íéøñåàäë íéâäåðù áúë à"îøäå

Á ˜"Ò Ê"Ë‰ È¯·„· - ËÚÓ ÁÏÓ�

òéìáî çìîäù ùåçì øåñàì åâäð äæá íâù à"îøä áúë ,éìö úçéìîë ÷ø áèéä çìîð àì êà àúééî÷ äçãä éìá çìîðù øùá

.øùáä â"òù íãä úà

:äæ øåñéàì íéîòè 'á ä"åàäî àéáä [ç ÷"ñ] æ"èäå

שה קמייתא הדחה בטעם הרמ"א פסק בנידון א] [סעיף לעיל וראה שהרמ"א20. שנקטו דיש הרמ"א, פסקי בביאור האחרונים מחלוקת באנו
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.àïéà.øùáä úà äçéúøîä äáåøî äçéìî àéä äî òãéì ïéàé÷á åðà

.á.òìáééå øåæçéå úö÷ èåìôé àìù à"àå åäã ìë úèìåô éìö úçéìî íâ

ïééòå .äèéìô ùùçá àìå ,äëéúçä â"òù íãä úòìáä ïéðòá ÷"îñä ìù ùùçá ÷ñåò à"îøä éøäù ,ò"ö 'áä íòèä

äçéìî çìîð êà áèéä çãåäù øùáá àìà ,÷"îñä ìù åùùçá ÷ñåò åðéà ä"åàä ïëàã áúëù [å ÷"ñ] úòã úååçá

.øùáä â"òù ïéòá íãä úòìáäì úèòåî äçéìîá ùåçì åéøáãî ãîì æ"èäå ,á÷åðî åðéàù éìëá çðåäå úèòåî21

‰�Â˘‡¯ ‰Á„‰ ÈÏ· ÁÏÓ�˘ È¯Á‡ ˙ÂÏˆÏ

:íéðéã é÷åìéç äîë íé÷ñåôá åðéöî åúåìöì àáå äðåùàø äçãä éìá çìîðù øùá éáâì

.àììë] úàèç úøåúäå [çé 'éñ á"ô] ù"ùéä éøáã úà [æ ÷"ñ] æ"èä àéáä ,äçéìî øåòéù ääùå äøåîâ äçéìî çìîð

ù"ë ìùáì óà à"îøä ì÷éäù äáåøî ãñôä íå÷îáù èåùôå] .÷"îñä úèéù úîçî ,éìöì óà øåñàù [à 'éñ ä

.[éìöì øúåîù

.á[á"ñ åò 'éñ] à"îøäå ç"åúäå î"ãä éøáã úà [âé ÷"ñ] ê"ùä àéáä ,äçéìî øåòéù ääù àìå äøåîâ äçéìî çìîð

á÷òé úçðîäå] .éìöì åøñàù ç"áäå ì"ùøäîäë àìãå [ç úåà] à"òø è÷ð ïëå ,à"îøì íéëñä ê"ùäå ,éìöì øéúäù

àìà éìöì óà ì÷éä àì á"ñ åò 'éñ à"îøä íâù åè÷ð (æ ÷"ñ ù"úôá àáåä) äùîì úøàôúäå (ä úåà ä ììë)

,[äøåîâ äçéìî çìîù ïôåàá àìå ,àúåáéèì éúøúá22.ê"ùäë è÷ð äãåäé ãéäå

.âàäé ê"ùä éôì íàä ,äæá ïåãì [âé ÷"ñ ã"ù] â"îôä êéøàä ,äçéìî øåòéù ääùå éìö úçéìîë úèòåî äçéìî çìîð

[æ ÷"ñ] úòã úååçäå .øéîçäì ùé ïéàé÷á åðà ïéàù ïåéëã åà ,çúåø åðéà øùáäå úèòåî äçéìîäù ïåéë éìöì øúåî

לבושי [חוו"ד, שנקטו ויש כהסמ"ק, החמיר מרובה הפסד במקום דלא אלא בדם, המלח יתמלא שלא כהמרדכי ההדחה טעם שעיקר נקט

השיטות. כשאר היקל הפ"מ דבמקום אלא לקולא, אף כהסמ"ק פסק שהרמ"א שרד]

דרכים: ב' ז] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב הבשר, שע"ג הדם להבלעת חששו שלא הסמ"ק על החולקים טעם ובעיקר

בנצלה בדיעבד כן דמקילין ט) ס"ק (ש"ך עו בסי' [וכדחזינן בעין כדם ולא פליטה כדם נחשב הבשר גבי שעל שדם דס"ל אפשר א]

בלע. לא למיפלט דטריד איידי כגון במליחה להקל הסברות בו נאמרות ולכן ממש], בעין כדם חשיב ולא קמייתא, הדחה בלי הבשר

להבליעו, ולא הדם להפליט המלח שדרך בעין, דם גם מבליע אינו דמלח כתבו א] דין ה' [כלל יעקב והמנחת מלח] ואם [ד"ה הב"ח ב]

נתייבש. דמסתמא בעין בדם ולא לח, שהוא כיון זו סברא מצינו פליטה בדם דרק בבשר, מעצמו נבלע אינו וגם

שאין כיון ומבליע, וחוזר קצת פולט שהמלח ניחוש מועטת מליחה ונמלח כראוי שהודח בשר בשאר דגם הקשה ז] [אות רע"א .21

במליחה ולא מנוקב שאינו בכלי רק חשש שהאו"ה אפשר החוו"ד דברי ולפי לחתיכה. בחזרה הדם הבלעת את שתמנע בשפע פליטה כאן

מועטת. מליחה שהיא אף מנוקב, בכלי

וחלב, מלח בו שמעורב מאכל והוא לכותח, שנפל גוזלא בבר הרמ"א איירי [ס"ה] צא דבסי' הט"ז על שהקשה ח] ס"ק [מ"ז בפמ"ג וע"ע

שחששו דצ"ל הפמ"ג וכתב בבשר. חלב של להבלעה חששו ולא מרובה, למליחה מועטת מליחה בין בקיאין אנו דאין להא רק וחששו

איסורים. שאר או חלב לגבי ולא דם לגבי רק הוא הט"ז של

להתיר אין מליחה שיעור במלחו שהה ולא ראשונה] הדחה [בלי גמורה מליחה בנמלח דלכאורה שכתב ח] [אות רע"א בהגהת עיין .22

ולבשל שנית למלוח להתיר אין לצלי שמותר מקום שבכל טו] ס"ק [להלן הט"ז דעת שהרי מרובה, הפסד במקום אף ולבשלו שנית למולחו

שהה בלא דבנמלח כתב ס"ב] עו [סי' שהרמ"א מתוך ה"נ וא"כ לצלותו, דרשאי הבשר כל את מפסיד אינו שהרי מרובה, הפסד מחמת

מרובה. בהפסד שרינן בזה לצלי, אף אוסר הרמ"א גם שבזה מליחה שיעור ושהה בנמלח ודוקא לבשל. היתר יהא לא א"כ לצלי שרי

בנמלח מותר יהא ה"נ בצלי, דשרי אף מרובה הפסד במקום לבשל דמותר וסובר [הנ"ל] הט"ז על החולק כא] ס"ק [להלן הש"ך לפי אמנם

הפ"מ. במקום לבשל מליחה שיעור שהה ולא
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.ïéàé÷á åðà ïéàã ì"ðä íòèäî úåèéùôá äæá øéîçä

.ã.éìö øéúäì íéðåøçàä åîéëñä ,äçéìî øåòéù ääù àìå úèòåî äçéìî çìîð ,àúåáéèì éúøúá

:ì÷éä ä"ôàå äøåîâ äçãä äúùòð àì íäáù íéø÷î éðù áúë à"îøä

.à:à"îøä éøáã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå .åæ äçãä àéðäî ãáòéãá ,åçìîå úèòåî äçãä øùáä úà çéãä

ìò êîñ ãáòéã ïéðòìù åáúëå .úéðù äçéìîå äçãä éìá óà ì÷éä à"îøäù åùøéô [é ÷"ñ] æ"èäå [ãé ÷"ñ] ê"ùä [à

.úèòåî äçãä àéðäî äæìå [÷"îñå éëãøî] øùáä â"òù íãä íåùî àåä äçãää íòèù úåèéùä

,[à ïéã åè ììë] úàèç úøåúä úåòîùîëå ,[è÷ ç÷ úåà] ãøù éùåáìä áúë ïëå à"îøä úòãá ïë è÷ð ã"ååçä íâ

.[à"ñ áì ììë] íãà úîëçä àðéãì áúë ïëå

à"îøá ùøôì ùéù åáúë [*è úåàå à úåà] à"òøå [é ÷"ñ æ"î] â"îôäå äùîì úøàôúäå á÷òé úçðîä íðîà [á

.úéðù åðçìîéå çìîäî åðéçãéù åúðååëã23äçãä àéðäî øùáä â"òù íãä íåùî äçãää íòèù íéøáåñä éôìã åðééäå

ìéòåúå ,çìîð àì åìéàë éåäå êåëéø äá ïéà úèòåî äçãä ,øùá êåëéø íåùî äçãää íòèù íéøáåñä éôìå ,úèòåî

.úéðù äçéìîå äøåîâ äçãä åéùëò

.á.éøù ãáòéãáã à"îøä áúë ,øùáä â"òù ïéòá íãä ãâðë íéùéù ùéå ììë çãåä àìù øùá

:à"îøä éøáã úðáäá íéðåøçàä å÷ìçð äæ ïéãá íâ

.úàèç úøåúá òîùî ïëå ,ãøù éùåáìä ë"ëå ,úéðù äçéìî éìá óà ì÷éî à"îøäù åè÷ð ã"ååçäå æ"èäå ê"ùä [à

.úéðù äçéìî ïðéòáã åáúë [*è úåàå à úåà] à"òøå [é ÷"ñ æ"î] â"îôäå äùîì úøàôúäå á÷òé úçðîä [á

‰ÎÏ‰Ï:,à"òø è÷ð ïëå ,ø÷éò ïëã áúëå [ãé ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä íâ åàéáäå ,úéðù äçéìî ïðéòáã [é ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

ò"öá çéðä äáåøî ãñôä íå÷îá êà ,êåëéøã íòèì ùåçì øåñàì äàøðã [*è úåà] à"òø áúë øùáä ìùáúð øáëù äø÷îáåíà

,úéðù äçéìî ö"à ïéãä ø÷éòîã áúë [à"ñ áì ììë] íãà úîëçäå .êåëéø íåùî åðéà äçãää íòèã íéøáåñä ìò ãáòéãá êåîñð

äçéìî éìá ì÷éäù òîùî [ãé ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçá íâ .åðçìîéå øùáä úà äøùéå øåæçéå êåëéøã íòèì ùåçé áåè úåéäî êà

.úéðù

ÌÈ˘È˘ ˘È˘Î ¯˘·‰ ˙ÙÈÏ˜

å [çé 'éñ á ÷øô] ù"ùéä áúë.øéàî úéáäå [é úåà] à"òø ë"ëå ,äôéì÷ ïðéòá î"î íéùéùá à"îøä ì÷éäùë íâã éúìôå éúøëä

åàéáä àì [à ïéã áì ììë] íãà úîëçäå â"îôäå æ"èäå ê"ùä íâå ,äôéì÷ ö"àù òîùî ç"åúäå à"îøä éøáã úîéúñî íðîà

íã òéìáäì çìîä úðåëúù øàáì êéøàäå ,äôéì÷ ïðéòá àì äîì äù÷äù [à ÷"ñ íéøåàéá] úòã úååçá ò"òå .óåì÷ì áåéç ììë

.äôéì÷ ö"à ïëìå ,äèìôäå äòìáä éðéã øàùî äðåù

‡È ˜"Ò Ê"Ë - ÂÁÏÓ�Â ÂÁ„Â‰˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎÈ˙Á ÌÚ „ÁÈ ‰�Â˘‡¯ ‰Á„‰ ÈÏ· ÁÏÓ�˘ ¯˘·

áúëå .øúéäå øåñéà øôñá åøå÷îå ,úåøñàð ïä ïéà åçãåäù úåëéúç øàù íò äçìîð äçãåä àìù øùá úëéúç íàù à"îøä áúë

íã àåäù ïåéë ,÷éøù ÷øùéî íã íâå åèìåô êë åòìåáë úåøçàä úåëéúçä éáâì ïðéøîàù íåùî íòèä áúëù [àé ÷"ñ] æ"èä

מה דגם י"ל וא"כ שנית, הדחה מהניא אם היא קמייתא הדחה בלי במלח המחלוקת דעיקר שנית, במליחה איירי הסעיף עיקר דהא .23
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.ïðáøãî ÷ø øåñàå çìîðù

íãë ïäéìò áæù äæ íãì ïðéáùç úåøçàä úåëéúçä éáâìù [æè ÷"ñ] ê"ùä áúëù åîë æ"èä úðååëã [àé ÷"ñ æ"î] â"îôä øàéáå

ïðéøîà ïëì ,úåøçàì åàá íãå÷ ìåìö äùòðå çìçìúð íãäù íåùî äæã â"îôä óéñåäå ,åèìåô êë åòìåáë ïðéøîà åéáâìå äèéìô

.åèìåô êë åòìåáëå òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééà äæá

‚ ÛÈÚÒ
.äéì õéôðîå àúéðììâ àçìéîá äéì çìî éîéã áø .âé÷ óã 'îâ

:'îâä øåàéáá å÷ìçð íéðåùàøä

.àåöôðì êøåö ïéà äðåøçà äçãä úåùòì íéàá øùàëå ,äçéìîä úòùá ñîð àåäù óéãò ÷ã çìîã åè÷ð ù"àøäå é"ùø

.äçéìîä øçà åöôðéù éàðúá çåìîì øùôà ñâ çìîá íâù ì"î÷ éîéã áøå ,åøéñäìå

.á.èéìôî åðéàå øùáá òìáð àåäù ÷ã çìîá çåìîì ïéàå ,óéãò ñâ çìîù è÷ð [à"éä å"ô] í"áîøä

.âçìî äçéìîä íöò ãöîù ,åîò íéëñäå ã"áàøä úòã úà àéáä [áò óã â øòù â úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä

íã åòéìáéå øéö ïéîë íéîä úà çìîä äùòé àìù] ,äðåøçà äçãä éðôì çìîä øéñäì êéøöù ïåéë êà ,ïéåù ñâå ÷ã

.åøéñäì éãë áèéä óåùôù êéøö ÷ã ë"àùî ,øùáäî åöôðì ì÷ù ñâ çìî óéãò ïëì ,[øùáá

‰ÎÏ‰Ïíâ çåìîì éàùø øçà çìî åì ïéàùë êà ,øúåéá ñâ çìîá àìå çî÷ë ÷ã çìîá çìîé àì äìéçúëìã åè÷ð íé÷ñåôä :

.÷ã çìîá

úéðù çåìîì åúåà ïéçéøèî ïéàù ì"î÷ã â"îôä ùøéôå ,øúåî æ"ä ÷ã çìîá çìî øáë íà ãáòéãáù [æé ÷"ñ] ê"ùä áúë ãåò

.éðåðéá çìîá

ÁÏÓ ˙ˆ˜ ÂÈ·‚ ÏÚ ˘È˘ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ Á„Â‰ ‡Ï˘ ¯˘· ÁÈ�‰

òéìáéå çìî úö÷ íù àäé àìù ,øùáì ãçåéî åðéàù ïçìåù â"ò øùáä úà çéðäì ïéàù ì"ùøä íùá àéáäù [áé ÷"ñ] æ"èá ïééò

íéùéù ùéù íåùî ,øåñàì ïéà øùáá çìî úö÷ ÷áãð íà ãáòéãáù [ç ÷"ñ] úòã úååçäå [áé ÷"ñ æ"î] â"îôä åáúëå .øùáá

óàå ,çìîä íå÷îá äôéì÷ êøèöé äæ äø÷îáù äàøðù [ã"ååçä ìò åúäâäá] à"òø áúëå .íãä ïî åá òìáðù äî ãâðë øùáá

èòî ÷ø ùéù ïåéë éôè øéîç àëä ,äëéúçä ìëá íãä úà êéìåäì çìîä òáèù íåùî äôéì÷ êéøöä àìù [à ÷"ñ] ã"ååçä éôì

òìáð éáåò äæéà ãò íéòãåé åðà ïéà àëä ïë ,íãä èìôð øùáä ìù éáåò äæéàî íéòãåé åðà ïéàù ãçà ãöî çìîðá åîëå] ,çìî

.[áåøá ìåèéá ïàë ùéå ÷ôñä ììëá ìëä î"î øúåé òìáð éìåà ÷ôúñð íà óàã] éâñ äôéì÷á î"îå ,[íãä

,áèéä åôèôèé äðåùàøä äçãää ìù íéîäù ÷ã÷ãì êéøö ÷ã çìîá çåìîì àá íàã â"äðëä íùá [çò ÷"ñ] äáåùú éëøãä áúë

.åúìåòô úà ìòôé àìå çìîä ñîéé ë"ìàù

.÷ã çìîî òåøâ äæù çì çìîá çåìîì ïéàù ,íéðåøçà íùá [æò ÷"ñ] ú"ëøãä áúë ãåò

שנית. ומולח שמדיח באופן איירי שישים כשיש או מועטת בהדחה להקל אח"כ שכתב
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„ ÛÈÚÒ
.äôé äôé åçìåî ë"à àìà åîã éãéî àöåé øùáä ïéàã àúéà .[âé÷ óã] 'îâá

ïúåðå øáàä úà àéáî äùåò àåä ãöéë ,äçéìî íéðåòè çáæîä â"ò íéøè÷ðä íéøåîéàäã àä ïéðòì àúéà [.àë óã] úåçðî 'îâáå

øùá úçéìî íâã äðååëäù [ïëå ä"ã] 'ñåúå é"ùøéôå ,äøéã÷ì ïëå ééáà øîà ,åäìòîå çìî åéìò ïúåðå åëôåäå øæåçå çìî åéìò

íåùøâ åðéáøã åàéáäù 'ñåúá ù"ééòå] .øúåé åçìåîì ö"àå ,ì"ðä ïôåàá ë"â úéùòð äøéã÷á åìùáì ìëåéù éãë åáù íãäî åøéùëäì

.[éìöì ïëå åñøâ ç"øå

úîçî ìëàð åðéàù ïôåàá çìî ïúåðù äæá äì éã äøéã÷ì äçéìîù 'îâäî ÷ã÷ã ú"øù [íã ä"ã .àë óã úåçðî] 'ñåúá ò"òå

.äæî øúåé ö"àå ,åçìî

:ãçà ãöî äçéìîá éâñã åà øùáä éããö éðùî úåéäì äëéøö åæ äçéìî íà íéðåùàøä å÷ìçðå

.àéã ãáòéãá êà ,íéããöä éðùî åçìåîì øçáåîä ïî äåöîì áúë [.àò óã â øòù â úéá øö÷ä úéáä úøåú] à"áùøä

.åçìîá äìéëàì éåàø åðéàù ãò ãçà ãöî äôé åçìî íà

.á

ãò åçìåîì êéøöã áúë [ãî âî 'éñ ïéìåç ç"ô] ù"àøä.íéðôáî íâ çåìîì êéøö íéìåâðøúå íéæååàå ,çìî éìá íå÷î åá øàùé àìù

.íéããö éðùî çåìîì êéøöã øàåáîå24

.ãáòéã øåñà æ"ä ìùáúðå íéããö éðùî åçìî àì íàù [ä ïéã æ ììë] ä"åàä íùá àéáäù [å ÷"ñ] î"ã ïééòå25

‰ÎÏ‰Ïóà øåñàì âäðîä ïëã áúëå íéøñåà ùéã àéáä à"îøäå ,áëòî åðéà íéããö éðùî çìî àì íà ãáòéãáù ò"åùä áúë :

äáåøî ãñôä íå÷îáù [å úåà óåñ] î"ãá øàåáî ïëå ,äáåøî ãñôä íå÷îì äðååëäù [ãé ÷"ñ] æ"èä áúëå .êøåöì àì íà ãáòéãá

.íéøéúîä ìò êåîñì ùé úáù ãåáëì åà

.íéðôáî ÷ø åà õåçáî ÷ø çìî íà ãáòéãá éðäî úåôåò úçéìîá íâù ò"åùá øàåáîå

ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ÒÈÎ ‡Ï Í‡ ÌÈ„„ˆ‰ È�˘Ó ÁÏÓ

éìá úåîå÷î åøàùð êà íéããöä éðùî çìî íàã ,øàåáî [æ ïéã à ììë] ä"åàä éøáãîù [ë ÷"ñ] ê"ùäå [ãé ÷"ñ] æ"èä åáúë

íéìëàð ïðéà çìîá åñëúð àìù øùáä ïî åìà úåîå÷î íâù éøééî íðîà] .äáåøî ãñôä íå÷îá àìù óà ãáòéãá øúåî æ"ä ,çìî

.[ä"åàä éøáãî òîùî ïë ,íéããöáù çìîä úîçî26

.äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷éä àìù øàåáî úàèç úøåúäîù àéáä [ë ÷"ñ óåñ ã"ù] â"îôäå

והב"י בדיעבד, מעכבת צדדים מב' שמליחה סבר שהרא"ש נקט ולכאורה הרשב"א, על חולק שהרא"ש שנקט מבואר הטור מדברי .24

משני שמליחה אשכנז חכמי כמה בשם מבואר באו"ה אמנם לעיכובא, ולא לכתחילה דבריו כתב שהרא"ש די"ל פליגי, דלא די"ל כתב

מעכבת. צדדים

צדדים משני שמלח למקרה דהכוונה שכתב הגהות בחידושי עיין מעכבת, צדדים מב' מליחה דאין מהאו"ה בתחילה הד"מ שהביא ומה .25

ה] דין ז [כלל האו"ה כתב צדדים מב' מלח לא אם אך מעכב, שאינו ז] דין א [כלל האו"ה כתב שבזה מקום, בכל במלח כיסה לא רק

בדיעבד. אף דאסור

דניאל. החמודי בשם י] [ס"ק בפת"ש מבואר וכן .26
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.[àë ÷"ñ] äãåäé ãéä áúë ïëå ê"ùäå æ"èäë áúë [ë ÷"ñ] íéùåãéçá úòã úååçäå27

˙ÂÙÂÚ ˙ÁÈÏÓ

íéðôáî åðééäã íéããö éðùî äçéìî ïðéòá úåôåòá íâù [øùáä ïéàå ä"ã .áî óã] ï"øäå [ãî 'éñ ïéìåç ç"ô] ù"àøä åáúë

.õåçáîå28

ìëì çìî ñéðëäì äù÷ù íåùî ,íéðùì óåòä úà ò÷áì éåàø äìéçúëìù äãåäé íçì úéá øôñ íùá [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

.óåòä ììçá íå÷î

íéðôáî ÷ø åà õåçáî ÷ø óåòä úà çìî íàåøùë à"îøäìå ,ãáòéãá øùëå ãçà ãöî äçéìîë éåäã ò"åùá ÷ñôð

.äáåøî ãñôäá29

ò"åùäì éðäîå] ,ãçà ãöî äçéìîë æ"ä õåçáî çìîðù óåòù åøîàù äîã èåùôã [âé ÷"ñ æ"î â"îôá àáåä] ùãç éøôä áúëå

éðùä ãöä ïéà ,ãçà ãöî ÷ø õåçáî çìîð íà êà ,íéããöä ìëî õåçáî çìîðùë åðééä ,[äáåøî ãñôä íå÷îá à"îøäìå ãáòéãá

.÷éñôî óåòä ìù ììçäù íåùî íåìë èìåô30

äçéìîä ïéà íäéðéá ììç ùéå äçéôð é"ò øùáä â"òî øåòä ãøôåä äçéìîä íãå÷ íàù ììä úéáä íùá [âé ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

.÷éñôî ììçäù ïåéë øùáì äìéòåî øåòä â"ò úéùòðä31

בדיעבד. אף דאסור [שם] יהודה היד כתב מקום, בכל נמלח לא זה צד וגם אחד מצד רק מלח אם אמנם .27

ראשונים ועוד ור"ן כהרא"ש פסק השו"ע אך לכתחילה, אף מבפנים מליחה בעופות הצריך לא [שם] הקצר הבית בתורת הרשב"א .28

לכתחילה. הפחות לכל זאת שהצריכו

לכנפי מועילה זו מליחה אין מבפנים רק העוף את מלח שאם דפשוט יהודה היד וכתב החלל29. כנגד שהם למקומות ורק ולכרעיים, ים

אחד. מצד כמליחה זו מליחה מיקרי

אפשר הפליטה, נקבי נסתמו שלא המליחה אחרי הבשר הודח לא וגם מהמליחה שעות יב עברו לא דאם טו] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב .30

אחד מצד במליחה שהיקל טו) (ס"ק הט"ז לפי דאף לומר [וכוונתו אסור. ה"ז שהודח או שעות יב עברו אם אך העוף, את עכשיו למלוח

אחד מצד דמליחה והשו"ע הרשב"א שיטת צירוף בגלל הט"ז היקל דהתם להקל, אין הפר"ח של זה בנידון שהודח, אף ולמלחו לחזור

אחד]. מצד אף מליחה כאן אין לכו"ע הפר"ח בנידון אך מועילה,

.31ïåéò úôñåú:

שמועילה יח] ס"ק [חידושים דעת והחוות יג] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתבו הפנימיים, האיברים את ממנו שהוציא קודם העוף את מלח אם

צולהו]. הכבד דמו, את ומוציא קורעו [הלב כדינו אחד בכל וינהג להוציאה ויכול הפנימיים, לאיברים מועילה ואינה העוף לגוף המליחה

.åéøáãì ùùçã òîùîå íéøôà øòùä éøáã úà àéáä äááøî ìåâã úåäâäáå ,óåòä úà úåìöì äúòî êéøöå äìéòåî äçéìîä ïéà äæ ïôåàáù áúëù â"îôá àáåîä íéøôà øòù ú"åùë àìã äæå

החתיכה שע"ג דם הסמ"ק ולפי מבפנים, העוף את הדיח שלא נמצא העוף את פתח לא דאם נוסף, חשש בזה לחדש הדגמ"ר הוסיף עוד

הזה. הדם עם יבשלנו העוף את עתה יבשל שאם ונמצא פולטתו, העוף של המליחה ואין בעין כדם נידון

בבשר הדם את מבליע שהמלח קמייתא, הדחה בלי במליחה ב] בסעיף [שהובא הסמ"ק של החשש זה בציור אין דמ"מ הדגמ"ר והוסיף

דנהי בבשר, נבלע הזה שהדם אמרינן לא ובכה"ג העוף, שבתוך הזה הדם ע"ג מלח הונח לא דהכא שנית, מליחה ליה מהניא לא ותו

וכיון כט], [ס"ק בש"ך וכמבואר ממש, מלח גביו על כשיש אלא זו רתיחה ע"י נבלע בעין דם אין מ"מ המליחה מחמת כרותח שהבשר
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â"îôä íâ] .øùáì íâ äçéìîä àéðäî æàã [è ïéã â ììë á÷òé úçðîä ìòáì] äçðîì úìñ øôñá áúë åîå÷îì øåòä øæçåä íàå

úåà äçéìî éðéã õ"áòéä ìù] æåò ìãâî øôñá íðîà .[øùáäî ãøôåî øàùð øåòäù ïôåàá ì"ðä ììä úéáä ìù åðéã úà ÷éúòä

.àðéãì ò"öá úàæ çéðä äãåäé ãéäå ,åãøôåäù ïåéë íéðåù íéøáéà éðùë íéáùçð øùáäå øåòäã ì"ñã ,äæá øåñàì áúë [äë

Ï˘·˙� ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ „Á‡ „ˆÓ ÁÏÓ· ‡"Ó¯‰ È¯·„ ¯Â‡È·

øùáä úà äúòî çìîé àìà ,äúòî åìùáì øéúäì ãçà ãöî çìîù äçéìîä ìò êåîñé ìà ìùáúð àì ïééãò íàù à"îøä áúë

.åðìùáé ìàå øùáä úà äìöé éæà éðùä ãöäî øùáä úà çåìîì à"àå úåòù áé åøáò íàå ,åðìùáé æàå éðùä ãöäî

øîàð úåòù áé ìù äæ ïîæã ,øåàéá ïåòè éðùä ãöäî øùáä úà çåìîì øùôà éà úåòù áé éøçàù äæ ïéðòåæàù äçéìîä éøçà

äìéòåä àì äðåùàøä äçéìîäù ïðéùééç àäã] çìîð àì ïééãòù éðùä ãöä úà çåìîì àáù ã"ðá ìáà ,íãä úèéìô úîééúñî

.úåòù áé åøáòù êëá äîå ,øéöå íã úèìåô àéäå äøåîâ äçéìî àéåä äéðùä äçéìîä ë"à ,[äæä ãöì

øáëù ïåùàøä ãöä úîçî àåä ùùçäù [åè ÷"ñ æ"èáå î"ãá àáåäå àøåã éøòù úåäâäá] é"àøäîá øàáúð øáãä íòè íðîà

,ãçé úåëéúç äîë ïéçìåîå äæì ïðéùééç àì àîìòáù óàå ,ùãçî äúò çìîðä éðùä ãöäî íã òåìáì ìåìò äæä ãöäã ,çìîð

úåòù áé åøáòù ïåéë èåìôì ãåøè ïåùàøä ãöä ïéà ïàë êà ,åèìåô êë åòìåáë ë"à ,òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééàã íåùî åðééä

.åúèéìô ä÷ñôù ïåéë åèìåô ïë åòìåáë àøáñä åá øîàéú àì íâå ,òåìáì àåä ìåìò ïëìå øéöä úèéìô ä÷ñôå32

˙ÂÚ˘ ·È Â¯·ÚÂ „Á‡ „ˆÓ ÁÏÓ

úëùîð úåòù ãë ãòù ïðéìé÷î äáåøî ãñôä íå÷îáù [ò 'éñ] ïìäì øàåáî ,øéöä úèéìô ú÷ñôð úåòù áé øçàã àðéã êäá

ïéìé÷î ìùáúð àì ïééãòå ãçà ãöî çìîá à"îøä ïåãéðá íâ íà ê"ùäå æ"èä å÷ìçðå .ú÷ñôð àéä äæ éøçà ÷øå ,øéöä úèéìô

:úåòù ãë ãò äáåøî ãñôä íå÷îá

.àåè ììë] á÷òé úçðîä áúë ïëå .åúåìöì øúåî éøäù äáåøî ãñôä ïàë ïéàã ,ì÷äì ïéà ïàëã áúë [åè ÷"ñ] æ"èä

.[áé ÷"ñ

.àúà åéìò øåñàð íà äáåøî ãñôä åøåáò æ"ä ,ìåùéáá à÷åã ïééðåòî íãàä íàã ,ì÷äì øùôàã áúë [àë ÷"ñ] ê"ùä

.éìö ÷ø åì øéúðå ìåùéáä

,æ"èäë òîùî à"îøä éøáã úèéäøîå33,ïðéøù äáåøî ãñôä íå÷îáã ïëì íãå÷ áúëù äî ìò éà÷ à"îøä éøäù

áé ãò àìà ìùáìå çåìîì ì÷äì ïéà ìùáúð àìá ìáà ,äáåøî ãñôäá ïéìé÷î ìùáúð øáëùá à÷åãã óéñåä æ"òå

.[äáåøî ãñôä éø÷éî àìå éìöá øùôàã íåùî íòèäå] äáåøî ãñôä ìò éà÷ã òîùîå ,úåòù

הראשונה. מהמליחה שעות יב עברו לא עדיין אם מבפנים ומליחה הדחה זה לדם תועיל בבשר הבליעו לא שהמלח

שיש דכל וסובר דהכא, כדבריו שלא לכאורה שכתב כד) (ס"ק הש"ך על דגמ"ר בהגהת ה סעיף להלן ראה [אמנם

ומליחה]. הדחה מהניא לא ותו הבשר, של השני בצד שנמצא בעין הדם את מבליע ה"ז מבחוץ מלח

דבזה למטה, כשהמלח ולהניחו השני מהצד הבשר את עתה למלוח עצה דיש שהקשה כג] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין .32

שכתב [ועיי"ש הציר. שבתוך מה רק דאסרינן שא"מ לכלי שנפל בבשר כדחזינן מעלה כלפי יפעפע שהדם לחוש אין

אפרים יד בהגהת ועיין לקלוף]. היכן ידעינן לא אחד מצד הנעשה בבשר לכן מעלה כלפי כ"ק שמפעפע דכיון

אפרים היד למעשה נקט וכן הבשר], יתהפך שמא מחשש כן לעשות שאין כתב [רק למשה מהתפארת זו עצה שהביא

הבשר. יתהפך שלא וישגיח למטה המלח של הצד ויתן השני מהצד עכשיו ימלח הפ"מ שבמקום

הבשר. למליחת כלל מועילה הפמ"ג של זו עצה דאין נקטו כה] [ס"ק יהודה והיד מה] [סי' דניאל והחמודי

טעם. הברוך בעל פרנקל הגר"ב ובהגהת כא] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתבו כך .33



17

ìùáìå éðùä ãöä çåìîì åì åøéúé î"ôä àäé íà êà ,î"ôä ïéàù äø÷î ìò éà÷ã åùøôì à"îøä ïåùìá ÷çãð ê"ùä

.úàèç úøåúá òîùî ê"ùä éøáãëù [àë ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .úåòù ãë ãò34

ÁÏÓ� ‡Ï˘ „ˆ‰ ˙‡ ˜¯ Â‡ ÌÈ„„ˆ‰ '· ˙ÁÈÏÓ

,ïåùàøä ãöä úà íâ çìîé éðùä ãöä úà åéùëò çåìîì àá øùàëã øéîçäì äàøð äéä äøåàëìã [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

ïëå .çìîð àì ïééãòù ãöä úà ÷ø äúò çìåîù òîùî íé÷ñåôä úåðåùìî êà ,[øáãä íòè úà à"òø éøáãá êåîñá ïìäì äàøå]

.éðùä ãöä úà ÷ø çìåîù [ë ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä áúë

íäù äðååëä ïéà ,àéðäî àì ãçà ãöî äçéìîù ïéùùåçäì éøäù ,íéããö 'á äúò çåìîì êéøöã øáúñîã äîú à"òø úäâäáå

åéáåò éöç ãò øùáäî êåúçì øúåî äéä ë"àã ,äìéòåä àì éðùä éöçì ÷øå øùáä éáåò éöçì äìéòåî åæä äçéìîäù íéîéëñî

ãçà ãöî çìåîá ë"àùî ,øùáä éáåò ìëá èìåùå äçéìîä çë øáâúî íéããöä 'áî çìåî øùàëã àéä íúøáñ àìà ,ìåëàìå

,[÷"ë àìà äìéòåä àìù øùôàã è÷ð (åè ÷"ñ æ"î) â"îôä] ,òáöà éáåò ãò àîâåãì ,èòåî øåòéùá àìà èìåù çìîä ïéàù

.çìîð øùáä éáåò àäé àìå äæ øåòéùë ÷ø ìòôú åæä äçéìîä íâ ãáìá éðùä ãöäî åéùëò çìåîùë ë"à35

ÂË ˜"Ò Ê"Ë ,˙ÂÚ˘ ·È ÍÂ˙ ¯˘·‰ Á„Â‰

ïåùàøä ãöäù íåùî] úåòù áé êåú éðùä ãöì äçéìî äìéòåîù à"îøä áúëã àäã áúëù ç"áä éøáã úà àéáäù æ"èá ïééò

øàåáîë äèéìôä éá÷ð ïéîúñð çãåä íàã ,ïåùàøä çìîäî áèéä øùáä çãåä àì íà à÷åã àåä [íã òìáé àìå èåìôì ãåøè ïééãò

óñåð óåøéö ùéù íå÷îá ïëì ,úåòãä ìëì úîëñåî äðéà äèéìôä éá÷ð ïéîúñðã åæä àøáñäù ïåéëã øáåñå ÷ìåç æ"èäå .ò 'éñá

[íðîà ä"ã åè ÷"ñ æ"î] â"îôä åáúëå .àéðäî ãçà ãöî äçéìî ò"åùäå à"áùøä úòãì àäã óåøéö ùé àëäå ,ïéøéîçî ïéà

äæá øîàðå ,äëéúçä ìëî øéö úèìåô àäúù éãë íéããöä éðù úà äúò çìîéù ïðéòá æ"èäìã [ë ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçäå

.øçàä íãäî òìá àì èåìôì ãéøèã éãééàã

˙ÏÂÁÏÁ ÔÈ„Ó ÂË ˜"Ò Ê"Ë‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ¯Â‡È·

íé÷ñåôä åøîà ãåò .[øéö äá ùé íðîà] íã ïéà äîöò úìåçìçáù ïðéè÷ð ïëìå ,íééòî éðáá íã ïé÷éæçî ïéàã øàåáî [à"ñ] äò 'éñá

ìîå õåçáî úìåçìçì ÷åáã ïîåù ùé íàù íù øàáúðå .íãá ë"ë ÷æçåî åðéàå èòåî íã ÷ø ùé ïîåùáùïéà íéðôáî ÷ø äúåà ç

àìå ,äáåøî ãñôäá óà øåñà æ"ä ìùáúð íàå ,ú÷ñôî [íã äá ïéàù] úìåçìçäù ïåéë õåçáî ÷åáãä ïîåùì äìéòåî åæ äçéìî

.ãçà ãöî çìîðë éåä

óàå úåòù áé éøçà óà ïîåùì äçéìî äúòî àéðäî ,ïîåùäå úìåçìçä úà ìùéá àì ïééãòå íéðôáî úìåçìçä çìî íà íðîà

יאכל אם נפק"מ כ"כ לאדם שאין דבאופן אלא מעשה, לענין לט"ז הש"ך בין מחלוקת שאין שאפשר כתב כב] [ס"ק יהודה והיד .34

דוקא מעוניין והוא בזה נפק"מ לו שיש ובאופן מרובה, הפסד זה אין בצלי שאפשר דכיון לט"ז הש"ך גם יודה צלוי או מבושל מאכלו

מרובה. הפסד ה"ז לצלות אותו מחייבין דאם להש"ך הט"ז יודה בבישול,

באכילה, המתרת הבשר צליית בשיעור בקיאין אנו שאין דכהיום כב], [סעיף השלחן הערוך בשם תשובה הדרכי מש"כ להוסיף יש עוד

מרובה. הפסד ה"ז לצלות אותו מחייבין דאם הט"ז יודה הרבה, ממנו שמתקלקל עד הבשר את צולים ואנו

עדיין שהרי הראשון, הצד רתיחת פסקה לא שעדיין סובר שהוא אפשר נמלח, שכבר לצד שנית מליחה הצריך שלא הרמ"א ובדעת .35

הבשר הוציא אם [משא"כ הבשר. עובי לכל ומהניא הראשון הצד לרתיחת השני שבצד המליחה ומצטרפת שעות, יב עד ציר פולט הוא

הצדדים]. מב' מליחה והחוו"ד הפמ"ג הצריכו שבזה להלן יבואר הפליטה, נקבי ונסתמין הראשון מהמלח דמו
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ìù ãöäî äçéìîäù ïðéùééç àì èòåî íãäù êë êåúîã äðååëä äàøð] .íãá ë"ë ÷æçåî ïîåùä ïéàù íåùî ,úåòù ãë éøçà

.[úìåçìçá íã òéìáú ïîåùä

àìù ãöä íâå ,úìåçìçì àéîåã ,çìîðù ãöá íã ïéà äæá íâ éøäù ,úìåçìçì ãçà ãöî äçìîðù äëéúçä úà äîéã æ"èäå

çåìîì ìëåé ë"àå ,[äìéòåî ãçà ãöî äçéìîù íéøáåñ íäã ,ììë íã åá ïéà ò"åùäå à"áùøäì àäã] íãá ë"ë ÷æçåî åðéà çìîð

.íãá ë"ë ÷æçåî åðéàù ïåéë éðùä ãöäî íã òìåá ïåùàøä ãöäù ùåçð àìå ,úåòù ãë øçà óà éðùä ãöä úà

àìå õåçáîù ïîåùì ììë äìéòåä àì íéðôáî äúçéìîù ïðéøîà úìåçìçá íã ïéàù ïåéëã ,àéùå÷ åæ ïéàã áúë [ë"ä÷ð] ê"ùäå

àì äçéìîäù êåúî ,äáøãàã ,ë"ä÷ðä ìò äîúù [áúëå ä"ã åè ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå .ììë ãçà ãöî çìîðë ïîåù êä éåä

åðéàå ìéàåä úåòù ãë øçà óà ïîåùä ìù ãöäî äçéìî àéðäî ä"ôàã ïðéæç àäã ,æ"èä úééùå÷ éôè äù÷ ïîåùì ììë äìéòåä

.íãá ÷æçåî åðéà éðùä ãöä ð"äã ,ãçà ãöî çìîðù øùáì äçéìîä ìéòåúù ù"ë ë"à ,íãá ë"ë ÷æçåî36

èòî ÷ø ùé ïëà ïîåùáã ,úìåçìçì ÷áãä ïîåùì ãçà ãöî çìîðù øùá úåîãì ïéàã ,æ"èä úéùå÷ õøéúù à"òø úäâäá ïééòå

äáøä íù ùé àîù ïðéùééç ,øùáä éáåò ìëì äìéòåî äçéìîä ïéàù ä"åàìå é"àøäîì ïðéùééçã éàîì ãçà ãöî çìîðá êà ,íã

.íã

„Á‡ „ˆÓ ÔÓÂ˘ ˙ÁÈÏÓ

ìåëé ãçà ãöî ÷ø åçìî íàå ,íéããö éðùî åçìåîì äìéçúëì éåàø íééòî éðáá øáåçî åðéàù ïîåùáù [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

ãñôä éìá óà ãáòéãá øúåî æ"ä ìùáúð øáëå ãçà ãöî ÷ø ïîåùä úà çìî íàå] .äáåøî ïîæ éøçà óà éðùä ãöä úà çåìîì

.[øúåî ãáòéãáù áúë (àé úåà ïãéã óéòñ) à"òø íâå ,(è ÷"ñ ã"ù äò 'éñ) â"îôä ë"ë ,íãá ë"ë ÷æçåî åðéàù ïåéë äáåøî

çåøèì ö"àå ,åìùáìå ãçà ãöî åçìåîì éàùø äìéçúëì óàù [æ ÷"ñ äò 'éñ] ê"ùä áúë íééòî éðáá øáåçîä ïîåù éáâìå

.íééòî éðáäî åãéøôäìå

.øùá øàù øùàî øúåé ïîåùá ì÷äì ïéàù áúë [äò 'éñ] äãåäé ãéäå

‰ ÛÈÚÒ
äîå ,øùáäî íãä ìë úà äàéöåî äçéìîäù ì"ñã íåùî àåä à"áùøä ìù åîòèå .äñø 'éñ à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

.íã àìå ìäåî àåä ïéëñá êúåçùë åðîî àöåéù

,íãä ìë úà äàéöåî äðéà äçéìîäù è÷ðù [:áò óã â øòù â úéá] úéáä ÷ãáá ä"àøäë àì äæã [æè ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå

êåúáù íãäù íåùî ,åðòéìáéå øåæçéå øàùðù íãä úà àéöåé ìåùéáäù ïðéøîà àìå äøéã÷á çìîðù øùáä úà ïúéì øúåî ë"ôòàå

.åîîçì ùàä äìéçúîù äòùá ùáééúî íìòð øáëù øùáä

íéçúåø íéîá øùáä úà èåìçì êéøöä ïëìå ,äçéìîä éøçà íã øàùð [é"ä à"ëàî å"ô] í"áîøä éôì íâù â"îôä àéáä ãåò

.øîåàù éî ùé øåúá [èé óéòñ] ïìäì ò"åùá åúèéù äàáåäå ,ìåùéáä íãå÷

àúééøúá äçãä äùò øáë íà íðîà ,åçéãäì êéøö î"î êúçä íå÷î úà çåìîì êéøö ïéàù óàã [àë ÷"ñ íéùåãéç] ã"ååçä áúë

.êéøö ïéà

שאז מבפנים, החלחולת כשנמלחה רק אלא אחד, מצד שנמלח לבשר עצמה חלחולת דימה שהט"ז סבר שלא נראה הנקה"כ מלשון .36



19

‰ÁÈÏÓ ¯ÂÚÈ˘ ‰‰˘˘ Ì„Â˜ ¯˘·‰Ó Í˙Á

ïìäì à"îøá øàåáîëå ,åçìåîìå êúçä íå÷î úà çéãäì êéøö äçéìîä ïîæ éãë êåúá øùáä ïî êúç íàù [ãë ÷"ñ] ê"ùä áúë

.[ë óéòñ]

àìéîî ,åéáâ ìòù çìîä çëî çúåø øùáäù ïåéëã àîéð ,úéðù äçéìîå äçãä äìéòåî äîì äîú [àðééðú] äááøî ìåâã úåäâäáå

.øùáä øñàðå äçéúøä çëî òìáðå øæç íã àöéå åðîî êúçùë

Â ÛÈÚÒ
íéðåùàøäå .çìîá øùáä úà úåäùäì ùé ïîæ äîë ùøôúä àì 'îâá37øåòéùë äçéìî øåòéùã áúëù â"äáä éøáã úà åàéáä

.åúàéöåî äééìöäù ïîæä øåòéùá íãä úà äàéöåî äçéìîäã ïðéøîàå ,éìöã çúåøë àåä çéìîã 'îâá åøîà éøäù ,äééìö

:íéðåùàøä åá å÷ìçðå ,øàáúä àì øùá úééìö ìù ïîæä øåòéù íâ íðîà

.àêåìéä éãë àåä äçéìî øåòéù íâ ïëìå ,ìéî êåìéä øåòéùë àåä äééìö øåòéùù íéðåàâä íùá àéáä [.áé÷ óã] ï"áîøä

.äðè÷ äëéúçì äìåãâ äëéúç ïéá ïðáø âåìô àìå ,ìéî

.á.äéáåòå äìãåâ éôì ,øçà ïîæ øåòéù äëéøö äëéúç ìëã áúë [âî 'éñ] é"øùà úåäâäá

ìéî êåìéä øåòéùë äçéìî øåòéùã áúë í"áîøäå38.åàéáä é"áäå ,ä"éáàøá àáåä ,äøåàä øôñá é"ùø áúë ïëå

óã] íéçñô 'îâá äæ øåòéùì êîñ àöîå ,äòù øåòéù åçìîá øùáä úà úåäùäì åâäð íìåòäù áúë [èò 'éñ] ïùãä úîåøúáå

.äòùî øúåé äëøà àì çñôä úééìöù [.çð

‰ÎÏ‰Ïä"äã óéñåî à"îøäå .ìéî øåòéùá ì÷äì ùé íéçøåà åà úáù êøåöì íðîà ,äòù øåòéù ìò ãéô÷äì ùéã ã"äúá áúë :

.ìéî øåòéùá ì÷äì ùé ãáòéãáã

„·ÚÈ„· Ï˘ ¯„‚‰

.à.ùãçî åðçìîéå åðçéãé ìùáúð àì ïééãò íà êà ,ìéî øåòéù ìò ïðéëîñ ìùáúð øáë íà à÷åãã áúë [åë ÷"ñ] ê"ùä39

המציאות שגוף שנקט להדיא משמע בט"ז אמנם אחד, מצד כנמלח הוי ולא מפסקת דהחלחולת כן שאינו נקט ולכן אחד. מצד כנמלח הוי

לצד מחובר והוא דם בו אין אחד דצד אחד מצד שנמלח לבשר דומה דם, מעט בו שיש שומן בה שמחובר דם, בה שאין החלחולת של

מבפנים. נמלחה שהחלחולת מזה נובעת קושייתו ואין קושייתו, את הקשה ולכן דם. מעט בו שיש האחר

קיב]. [דף רמב"ן לג], סי' [שם רא"ש הני] ד"ה קיב. דף [חולין תוס' .37

צלייה. משיעור נובע שזה הרמב"ם כתב ולא .38

עדיין א"כ זה בשיעור די אין ואם נמלח, כבר הרי מיל בשיעור די דאם ממ"נ, מועילה מחדש דהמליחה כו] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתב .39

שהודח שבשר בנימין משאת בשו"ת כמבואר ולמלוח ולחזור הבשר את להדיח ויכול הפליטה, נקבי נסתמו ולא הדם פליטת נגמרה לא

כבר שהמליחה צד שלהך משום אחר, בשר עם עתה למולחו שאין הפמ"ג הוסיף אמנם מחדש. למולחו תקנה לו יש המליחה שיעור בתוך

מחדש. עתה הנמלח מהבשר להיאסר הבשר עלול נסתיימה

צריך מחדש, ולמולחו להדיחו וצריך המליחה זמן שנסתיים קודם המלח את שהסיר מקרה שבכל מד] ס"ק הקצר [פי' יהודה היד וכתב

הבשר נצטנן שכבר כיון הראשונה המליחה של הזמן את מצרפין ואין שעה, הוא ולכתחילה המליחה, זמן מלוא תיארך השנייה שהמליחה

נקרשה, המליחה זמן ובאמצע שנמלח בבשר והפר"ח יא] [ס"ק הש"ך מחלוקת שהבאנו א] [סעיף לעיל עיין הראשונה. המליחה מרתיחת

השהיות. שמצרפין סובר והפר"ח מחדש מליחה שיעור הצריך שהש"ך
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.áø÷éòîã äàøð äéä ïëì ,ìùáúð øáë øùàë à÷åã åáúë àì äùî éëøãäå ä"åàäù ïåéëã áúë äááøî ìåâã úåäâäá

íàù ø"îâãä áúë äùòî ïéðòì íðîà .çìîä ãñôä íåùî úéðù åçìåîìå çéãäì êéøö ïéà ìùáúäù éðôì íâ ïéãä

ùåøéô] äãåäé ãéäå äðåé éôðëäå .úéðù äçéìî áééçî äéä àì ê"ùä íâ äòù éöçî øúåé äúéä äðåùàøä äçéìîä

.úéðù äçéìî êéøö ïéà úå÷ã ãë øåòéùá äúéä äðåùàøä äçéìîä íàù åáúë [áî ÷"ñ øö÷ä

ÏÈÓ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ÔÓÊ‰

:ìéî êåìéä ìù ïîæä øåòéùá å÷ìçð íé÷ñåôä

.à.[æñ÷ 'éñ] ïùãä úîåøúá åøå÷îå ,úå÷ã çé àåä ìéî øåòéùã ÷ñô ò"åùä

.áäòù éùîåç 'á àåä ìéî øåòéùù åáúë [íéçñô â"ô] ù"îäéôá í"áîøäù åàéáä [âé ÷"ñ] éúìôå éúøëäå ç"øôä

.[èðú 'éñ ç"åà] á÷òé ÷çä äæá êéøàäå .[íù] á"òøä ë"ëå ,úå÷ã ãë åðééäã

.â.äöçîå úå÷ã áë àåä ìéî øåòéùã àéâåñá çëåî íéçñôá é"ùø úåòîùî éôìã åáúë íéðåøçàäå40

‰ÎÏ‰Ïçìîð íà ò"ö ãáòéãá óà ïëì ,í"áîøä ÷ñô úà ÷æçì åëéøàä íéðåøçàäù ïåéëã [øö÷ä ùåøéô] äãåäé ãéä áúë :

.úå÷ã çé øåòéùë ø÷éòäù åè÷ð [á ÷"ñ âé 'éñ] à"åæçäå [èðú 'éñ ç"åà] à"øâäå .úå÷ã ãëî úåçôá

Ê ÛÈÚÒ
íðîà ,úåçãä 'á äìéçúëì êéøöäì éëãøîäå ù"àøä åãîì äæîå ,äôé äôé åçéãîå äôé äôé åçìåîã .âé÷ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.áèéä åçéãäì ÷ø úåçãä äîë êéøöä àì [é"ä à"ô] í"áîøä

íéçåìîì íéîä úà äùòé çìîä àîù àåä ùùçäù úéáä úøåúá à"áùøä ïåùì úà [æë ÷"ñ] ê"ùä àéáä õôðì êøåöä íòèá

àì èìôéîì ãéøèã éãééàã â"äëá ïðéøîà àìã ,øùáä êåúì äøæçá çìîá áøåòîä íãä úà åòéìáéå ,íéçúåøë íðéã àäéå øúåéá

.èåìôì ãéøè åðéà áåùå øùáä ìù äèéìôä çë íéøáåù íéîäù ïåéë ,òìá

,äëåôä àøáñ ùéã [ç óéòñ ïìäì] øàåáî ãáòéã ïéðòì éøäù ,äìéçúëì àìà åðéà äæ ùùçã íéøáãä êùîäá ê"ùá øàåáî íðîà

.ïéçúåøë åéäé àì àìéîîå çìîä çë ïéìèáî íéîäù

ïúé íà íâ î"î ,øùáä úèéìô íéøáåùù íéîä úîçî àåä ì"ðä à"áùøä ìù åùùç ø÷éòù óàã [æë ÷"ñ ã"ù] â"îôä øéòäå

àøáñä úîéé÷ àì á÷åðî åðéàù éìëáã ,øùáá äøæçá òìáé áåæéù øéöäù ïåéë øåñéà äæá ùé î"î íéî àìì éìëá øùáä úà

.òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééàã

˙ÂÁ„‰‰ ¯ÙÒÓ· ‡"Ó¯‰Â Ú"Â˘‰ ˙˜ÂÏÁÓ

.àåçéãäì äúòî éâñå úçà äçãäë éåä çìîä õåôéð ò"åùäìã ,àåä à"îøäå ò"åùä ïéá î"÷ôðä [æé ÷"ñ] æ"èä éôì

.íéîòô 'áá éã àäéå äçãäë áùçéé æà óåèùéå õôðé íà ÷øå ,äçãäë åðéà àãéøâ õåôéð à"îøäìå ,íéîòô 'á

.áïåúð åðéàù ïåéë íéîòô 'áá éâñ ò"åùäìã ,øéåàá åôèåù ÷ø éìëá åçéãî åðéàùë î"÷ôðäã ì"é (à :íéëøã 'á ê"ùäìå
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øä ïéàã ì"é ð"à (á .éìëá ïúåð åðéàùë íâ úåçãä 'â ïðéòá éðååâ ìëá à"îøäìå ,éìë êåúá.ïé÷ìåç ò"åùå à"î

[çë ÷"ñ óåñ] ê"ùá ïééò ,ô"â åðçéãéå øùáä úà åá çéðé ë"çàå éìëä êåúá íéîä íéùé åà à"îøä ë"ùî ïéðòá

àì äðåùàø äçãäù ïåéë íéîòô 'â äçãä äúò ïðéòá î"îå ,õåôéð åà äôéèù øçà éøééî (à :íéëøã 'á áúëù

.àáéùç41.çìîäî ïéçúåø åùòéù ùåçì ïéàù íéî äáøä éìëá ïúåðù éøééîå ,õåôéðå äôéèù éìá éøééîã ì"é ð"à (á

˙Â¯ÈÙ ÈÓ· ‰Á„‰

ïéðòìå ,úåøéô éîá äæì éãå íãäå çìîä øéáòäì äø÷éò ìë éøäù ,úåøéô éîá íâ éðäîã íé÷ñåôä åîéëñä äðåøçà äçãä ïéðòá

.äæá ïåãéð åðàáäã [à óéòñ] ìéòì ïééò úåøéô éîá àúééî÷ äçãä

Á ÛÈÚÒ
øáúñîã àîòèã é"áä áúëå .çìîä çë úà ïéìèáî íéîäù àøáñä úà åáúëù øúéäå øåñéàáå øåèá àåä ò"åùä ìù åøå÷î

.äæ ïéã øàáìî àøîâá íéòðîð åéä àì ,òìáðå øæåç íãäå ïéçúåø ïéùòð íéîäù ùùç äéä àìà ïë ïéãä äéä àì íàã ãåòå ,àåä

,øùáá òìáäì íãì íéîøåâ íéîäù [æ óéòñ] ìéòì äàáåäù àøáñì ïéùùåçå ,åæ àøáñ ìò ïéëîåñ ïéà äìéçúëìù óàã àöîðå42

.çìîä çë ïéìèáî íéîäù àìå÷ì ïðéè÷ð ãáòéã ïéðòì î"î43

ïåéò úôñåú .40

בינוני. אדם של ההילוך בשיעור בסוגיא דנחלקו צג:-צד.] דף [פסחים בסוגיא הוא המחלוקת שורש

הנץ עד השחר מעלות מיל חמשה ומהן מיל, ארבעים שהן פרסאות עשר ביום בינוני אדם שמהלך אמר יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה א]

מילין. טו הוא רחוקה דרך ששיעור שנקט עולא סבר וכן הכוכבים, צאת עד החמה משקיעת מיל וחמשה החמה,

עד החמה משקיעת וארבע החמה הנץ עד השחר מעלות ארבע פרסאות, י' בינוני אדם דמהלך יהודה ר' דאמר מברייתא זה על והקשו ב]

בגמ' אחרת גירסא [ולרמב"ם בתיובתא. עולא וקם הכוכבים, á]צאת ÷"ñ âé 'éñ ç"åà] à"åæçá ïééòå ,[èðú 'éñ ç"åà] à"øâä áúë ïëכעולא פסק הוא ולכן

מילין, לב הוא שקיעתה עד החמה מהנץ אדם הילוך דשיעור היא המסקנה בגמ' גרסתנו דלפי ונמצא ה"ט]. פסח קרבן מהלכות בפ"ה

ואם הכוכבים, צאת עד השחר מעלות הן היום של שעות דיב התה"ד ונקט מיל, ארבעים מהלך הוא הכוכבים צאת עד השחר ומעלות

דקות. יח מיל שיעור נמצא מיל לארבעים אלו שעות יב ãåîòáנחלק úåìéçúî íåéä ìù úåòù áéù ã"äúä úèéùá ìéæà ìéî ìù úå÷ã çé øåòéùù àöîð äæä øåàéáä éôì

êìäî [íù] íéçñô 'îâá úàáåîä äãåäé éáøã àúééøáä éôìã ,'îâá øçà øåàéá à"øâä áúëå .äîçä õðäá úåìéçúî íåéä ìù úåòù áéã øáåñå ,äæá ÷åìçì êéøàä [èðú 'éñ] à"øâä íðîà ,øçùä

çé àåä ìéî ìëå ïéìéî 'îì íåéä ìù úåòù áé úå÷ìçúî æ"éôìå [íéáëåëä úàö ãò äòé÷ùäîå ,äîçä õðä ãò øçùä úåìòî ïéìéî 'ã êìäî ùé äæ ãáìîå] äòé÷ùä ãò õðäî àåä ïéìéî 'î íãà

.íåéä ìù úåòù áé úåìéçúî éúîéàî äìàùá éåìú äæ ïéàå íéðåîã÷ä ïéá ìáå÷î äéäù øåòéùä àåä ã"äúä è÷ðù úå÷ã çé øåòéùù áúëå [âé 'éñ ç"åà] à"åæçä íéëñä ïëå ,úå÷ã

ולפי"ז מיל, ללב מתחלקות דקות ועשרים מאות שבע שהן שעות שיב נמצא השקיעה, עד החמה מהנץ הן היום של שעות שיב ננקוט ואם

ומחצה. דקות כב שיעור הוא מיל

שלושים מהלך אדם היום של שעות שביב נמצא ועולא יוחנן כר' שפסק וכיון השקיעה, עד מהנץ הן היום של שעות שיב נקט הרמב"ם גם

שעה. חומשי ב' דקות, כד הוא מיל שיעור ולפי"ז מיל,

וצ"ע. פעמים, ב בכלי להדיח מהני ניפוץ או שטיפה דאחרי בסמוך לעיל כתב הרמ"א דהא צ"ע לכאורה אלו הש"ך דברי .41

כן לכתחילה.42. הוא ז שבסעיף דהדין כח] [ס"ק בש"ך מבואר

לעיכובא. היה לא מהבשר המלח את שניפץ דימי רב שעשה דמה בגמ' דמשמע ממה זו לקולא ראיה שכתב לז] [ס"ק בהגר"א ועיין .43

שיוכל כדי מנפץ דלהכי וכתב בזה, מחמיר הראב"ד בשם הבית בתורת אבל וז"ל כתב הגר"א שבו ליקוט הובא הגמ' דברי בהמשך [אמנם

עכ"ל]. מנוקב בכלי מדיחים היו דימי רב דעד מנוקב, שאינו בכלי להדיח
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‡Ï ˜"Ò Í"˘

ê"ùä áúë [áì ÷"ñ] ïìäìå ,äçéìîä ïîæ øåòéù éøçà øùáä ïî áæù øéö ä"ä àìà çìîä çë ïéìèáî íéî ÷ø àìù ê"ùä áúë

ò"åùäå ,ò"åùä éøáã ìò ê"ùä éà÷ [àì ÷"ñá] àìà äøéúñ åæ ïéàù ø"îâãä áúëå .ãéî øùáä øñàð øéöá éìëä àìîúð íàù

ìèáî øéöäù íåùî äæù ê"ùá òîùîå] øñàð åðéà äçéìîä ïîæ éøçà áæù øéöá äøùðù øùáäù é"ùøë [ë óéòñ ïìäì] øáåñ

çìîä çë44ïîæ øåòéù éøçà äæä øéöäù [ë óéòñ ïìäì] øáåñ à"îøäå ,à"îøä éøáã ìò éà÷ [áì ÷"ñ íù] ê"ùä åìéàå ,[

.øùáä øñàðã ê"ùä áúë ïëìå ,øùáä úà øñåà äçéìîä

·Ï ˜"Ò Í"˘

äãåäé ãéäå .øùáä øñàð æàã ùîî øéö àöîð íà ïéáì ,øùáä øñàð àì æàã äøò÷á ìäåî úö÷ àöîðù àëéä ïéá ÷ìçî ê"ùä

àø÷ øéúäù é"ùøù àìà ,äæì äæ ïéá äðçáä åðì ïéàå êä åðééä øéöå ìäåîã åù÷úä [ã ÷"ñ] ùãçä ö"ö ú"åùá ïëå [çë ÷"ñ]

ìò úéçåìçì èòî ÷ø ùéå ìæåð íù éìëá øáèöð àì íàã äãåäé ãéä áúë î"îå .øéö äæì åàø÷ åøñàù íéðåùàøäå ,ìäåî äæì

.úøñåà àéä ïéà øùáä45

ÌÈÓ ‡ÏÏ ÈÏÎ· Á�Â‰Â ÁÏÓ�˘ ¯˘·

,åá òìáðå øæåç íãä ïéàù ïðéøîà åúçãä êøåöì íéî àìì éìëá øùáä çðåä íà óàã ,àøåã éøòù øôñá åøå÷îå à"îøä áúë

.øùáá òìáðå åðîî àöåé çìîá òåìáä íãä ïéà úèòåî äòùá î"î ,çìîä çë ïéìèáîä íéî ïééãò ïàë ïéàù óàã46

‰ÙÈ¯Ë ÈÏÎ· Ô˙È�˘ ¯˘·

,íéìëì äçéìî ïéàù íåùî íòèäå ,øñàð øùáä ïéà é÷ð éìëä íà ,äôéøè éìëá ïúéðä çìîäî çãåä àìù øùáù à"îøä áúë

.øùáä ìà åá òåìáä íòèä úà èåìôéù éìëä úà çéúøî çìîä ïéàù åðééäå

:íéø÷î éðù ïéá ïéçáäì à"îøä áúë áìçá åà äôéøè ìëåàá êìëåìî éìëäù äø÷îá

.à.çìîä çë ïéìèáî íéîäù ,øñàð øùáä ïéà éìëá íéî åéä íà

.á.øùáä øñàð éìëá íéî ïéà íà

ìåìö ìôú àîèå çéìî øåäèë éåä æàã ìåìö áìç ùéùë ÷ø øîàð äæ ïéãù ì"ùøäîä íùá áúë [çé ÷"ñ] æ"èäå

המלח. כח פסק המליחה זמן שיעור שלאחר משום הוא רש"י של דטעמו נקטו הפוסקים ושאר .44

ïåéò úôñåú .45

[õîç ìù øëLá åà] áìçá çðåäå çìîäî çãåä àìù øùáÈÈÅ

מליח הבשר שאם לחלב, שנפל מליח בשר לגבי בפוסקים מבואר צא דבסי' שכתב צדק צמח משו"ת הביא לא] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

המלח כח מבטלין המים דאין הצ"צ מזה ולמד המלח. כח מבטל שהחלב אמרינן לא למה הצ"צ והקשה אוסרו, החלב בו נבלע ממש

המים יבלעו אם גם כי איסור אין במים נתינה ולגבי הבשר, לתוך מהמים קצת להבליע גורם הוא הרי כוחו מבטלין שהם ועד אחד, ברגע

מלוח בשר נפל שאם הצ"צ כתב [ולכן אוסרו. בבשר ממנו שנבלע כל חלב אבל אוסר, ואינו משהו אלא זה אין בהן המעורב דם קצת עם

במשהו]. בפסח וחמץ מהשכר משהו בו שנבלע כיון הבשר נאסר שכר, מעט בהן שנתערב מים לתוך בפסח

וכתב צונן, אלא רותח נחשב הבשר ואין כוחו פסק מהמליחה דם שנתמלא אחרי שהמלח הראבי"ה בשם כתב תשכה] [סי' ובמרדכי .46

כסברת פוסקים אינם והרמ"א דורא והשערי מים. עליו נותנים ואח"כ בצלי הבשר את נותנים אחרונה שבהדחה הורגלו דלכן המרדכי

במלח. הבלוע מהדם הבשר שיבלע מועטת בשעה חוששים אין ומ"מ כרותח, הבשר את דנו אלא המרדכי
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çéìîä àîèä ïéà ìëàî éøåøéôá òåìá áìçä íà ìáà ,ìåìöä áìçäî òìåá øùáäù [ä"ñ àö 'éñ] à"îøá øàáúðù

.øñàð åðéàù ìôú øåäèå çéìî àîèë éåäå ,ìåìö áìç åðéàù ïåéë åðîî øñàð47

Ì„‰Ó Â‡ ·ÏÁ‰Ó ¯Ò‡�‰ ¯˘·‰ ¯ÂÚÈ˘

éâñ àìå åãâð íéùéù åá ïéà íà áìçäî øùáä ìë øñàð ,çãåä àìå çìîðù øùá åëåúá ïúðå ïéòá áìç êåìëì åá ùéù éìë

÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë êë ,äôéì÷ éãëá ïéøéúî äáåøî ãñôä íå÷îá íðîà ,äôéì÷á.[âì

óéòñ] ïìäì à"îøä øéîçäã àäá ïëå .äôéì÷ éãë ô"ëò øåñà æ"ä íã éåçéî ùé íàã [àì ÷"ñ] ê"ùä áúë íã øåñéà éáâì íðîà

.äôéì÷ éãë åøåòéùù à"îøá ù"ééò ,øéö óñàúðå î"àù éìëá åçìîá ääùå çãåä àìå çìîðù øùáá [ë

.î"ôä íå÷îá àìù óà äôéì÷á éâñ ïëìå ,éôè åì÷ä íã øåñéàáù [âì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

,à"îøäå ò"åùä äæá å÷ìçðù [ä"ñ àö 'éñ] øàåáî ,äçéìîá éøééàã óà áìçä ìë úà òìåá øùáäù ïðéøîàã äæ ïéã ø÷éòáå

à"øâä áúëå ,íéùéùá ïéøòùîã áúë à"îøäå ,äôéì÷ éãë ÷ø úåðéîù úåëéúçä ïéà íà äðéáâå øùá ìù äçéìîá øñà ò"åùäù

.ïîù åäîå ùåçë åäî òãéì ïéàé÷á åðà ïéàù íåùî àåä íòèäù [íù]

.ïéàé÷á åðà ïéàù íåùî íéùéùá ïéøòùîã à"îøä áúëù [äçéìî ïéðòì è óéòñ] íùå [éìö ïéðòì ä"ñ] ä÷ 'éñá ò"òå

úøåúä íùá [çì ÷"ñ] ê"ùä áúë î"î ,ïéàé÷á åðà ïéàã ïðéøîà àì úéðåðîù åá êééù àìù øáãáù [íù] à"îøä áúëù óàå

íàã ç"åúä áúë äæáù ïðáøã øåñéàì èøô ,íéùéù ïéëéøöî éøîâì ùåçëá íâ àìà ÷ìçì àìù âäðîäù [çì ììë óåñ] úàèç

.ì÷äì ùé éøîâì ùåçë àåä

øåñéà àåäù [æè ÷"ñ ä÷ 'éñ] ê"ùä áúë íã ïéðòì àäã äîúù [çì ÷"ñ ä÷ 'éñ] ì"ðä ê"ùä ìò äááøî ìåâãä úåäâäá ïééòå

àìà åðéà åçìîù íã éøäå ,íã çìîðùë äëéúçä ìë úà éúëåã äîëáå ò 'éñá åøñà äîì ò"ö ë"àå ,úéðåðîù åá ïéàù ùåçë

.ïðáøãî

Ë ÛÈÚÒ
ãâðë àìå çìîä ìë ãâðë ïðéòáã íòèä áúë ÷"îñá äðäå .åàéáä øåèäå ,÷"îñá àåä çìîä ãâðë íéùéù ïðéòáã ïéãä øå÷î

ïëúé àìã [ãì ÷"ñ] ê"ùä áúë øáë êà .[èé ÷"ñ] æ"èä åàéáäå ,äìéáð äùòð çìîäù ð"ðç ïéã íåùî àåä åá òìáðù íãä

.òìá íã äîë ïðéòãé àìã íåùî íòèäù ì"ö ïëìå ,ð"ðç ïéã íéøáåñ íðéàù ò"åùäå øåèä úòã úà êë øàáì

ËÈ ˜"Ò Ê"Ë

åðîî úòìåá àéäå ,äëéúçì ÷åáã øãâá àåä çìîäù øáñù íåùî àåä äëéúçä ìë ãâðë íéùéù êéøöäù ì"ùøäîä ìù åîòè

áùçð åðéà çìîäù íé÷ñåô øàùå éëãøîäî [äì ÷"ñ] ê"ùä àéáäù éôë àåä íé÷ìåçä íòèå .úøñàðå äøéã÷á øæôúîù íãå÷

.äøéã÷ì ñðëð íãäå çìîä ñîð íéîì äëéúçä äàá øùàë ãéîù ïåéë ,÷åáã

.äëéúçä ìë ãâðë äøéã÷á íéùéù ïðéòáå ììë çìîð àìë åðéã äçéìî øåòéù ääù àìù øùáù íé÷ñåôä åáúë

עסקינן לא דהא [וקצ"ע בכלי. וייבלע מהמאכל יפלוט שהמלח חיישינן לא מועטת לשעה הוא, שהטעם כתב יח] ס"ק [מ"ז והפמ"ג .47

כטהור דהוי ליה תיפוק טעמא, הך לי למה א"כ בבשר, שייבלע חיישינן דלא ונאמר בפמ"ג נגיה ואם הבשר, בכשרות רק הכלי בכשרות

לעיל]. וכמש"כ נאסר הטהור שאין תפל וטמא מליח
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úåëéúçä øàùå íéîä úåîë íàù åúðååë ,éøù ìëä äçãåä àìå äçìîðù äëéúçä åîë êë ìë äøéã÷á ùé íàù à"îøä áúëù äîå

ùé ììë êøãáù ä"åàä íùá î"ãá øàáúð íòèäå .çìîä ãâðë íéùéù ùéù ïåéë ,øúåî ìëä æà äëéúçä ìãåâì äåù äøéã÷áù

.íéùéù ùéù àöîð äæì äåù úåîë äøéã÷á ùé íà ïëìå ,äá ÷åáãä çìîäî íéùåìù éô äëéúçá48

È�˘ ÈÏÎ· ÁÏÓ‰ ÌÚ Ô˙È�˘ ¯˘·

åøå÷î .ìùáî éðù éìëá íâ åúåôéøç úîçîù ïðéøîàå øéöå çìî íù ùéù íåùî ,øåñà ìëä éðù éìëá ïúéðá óàù à"îøä áúë

.åøñåàì åâäðã áúë [à ïéã àé ììë] ä"åàäå ,ïë øîåì ÷ôúñäù [åëùú 'éñ] éëãøîá àåä à"îøä ìù49

,äæá ì÷äì áúëù ì"ùøä éøáã úà àéáä [âë ÷"ñ] æ"èäå÷éñî êà ì"ùøä éøáã úà ë"â àéáä ê"ùäå .àðéãì æ"èä è÷ð ïëå

.äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷äì ïéàù50

ì"ùøä äãåé á"åéëå õîåç åîë íéôéøç íéøáã øàùá êà ,åçåë ÷ñôù çìîá ÷ø ì÷éä ì"ùøäã øîåì ïã [æì ÷"ñ ã"ù] â"îôäå

,éðù éìëá óà øñàð øùáäù51.[áé ÷'"ñ] úòã úååçäå ,[âë úåà] à"òø åáúë êëå52

בדרכי ועיין המלח. נגד שלושים בה שאין חתיכה לך ואין המלח כנגד שישים בה שיש חתיכה לך דאין ד] דין לב [כלל החכמ"א וכתב .48

אם ודקה רחבה בחתיכה שבודאי שכתב לג] [ס"ק יהודה מהיד והביא החוש, כנגד שזה שתמהו אחרונים כמה שהביא קמב] [ס"ק תשובה

הציר, עם וזה נימוח מהמלח והרבה מליחה שיעור ששהתה חתיכה בנידון ורק המלח, כנגד שלושים בה יהא לא מקום בכל כדין מלח יתנו

שנשאר. המלח כנגד שלושים בחתיכה יש שבסתמא כנ"ל נקטו בזה בבשר, נבלע הרבה וגם

פליג. דת"ק הגר"א וציין מתבשל, ה"ז וציר מלח יש דכאשר סובר יהודה שר' מ:] [דף פסחים לגמ' ציין מא] [אות הגר"א בביאור .49

כלי שהיא בקדירה קמח נתינת לגבי איירינן בפסחים וגם ראשון, בכלי רק דבריו אמר יהודה שר' מפורש מב:] [דף שבת בגמ' דהא וצ"ע

בספר וכן הש"ס על חבר רי"א בהגהת כן הקשה וכבר צ"ע, הדברים שני, בכלי דמיירי כתב לכל) ד"ה (שם בפסחים שרש"י [ואף ראשון,

מ"ז]. שבת פ"ג שלמה מלאכת

מפליט שני דכלי לו] [סי' הבשר כל בפרק סובר עצמו הרש"ל דהא כג], ס"ק [מ"ז הפמ"ג כן הקשה וכבר צ"ע, לכאורה הרש"ל דברי .50

(ס"ק יהודה ביד [ועיין במים. מעורב והדם נימוח המלח שהרי מהמלח הדם את לפלוט א"צ והכא כפולה, פעולה עושה אינו ורק ומבליע,

וחתיכות רוטב עוד בה שיש שבקדירה ל) (סי' בפ"ז שכתב מה על נסמך דהרש"ל שכתב עיי"ש הרש"ל, שיטת את לבאר שהאריך לה)

שמא הוא הרש"ל של חששו ועיקר שישים, שיש כיון אוסר כ"ש אין מיד נימוח שהמלח כמה עד וא"כ גווני, בכל המלח כנגד שישים יש

ואם כאחת, ומבליע מפליט שאינו שאני שני דכלי הרש"ל השיב וע"ז החתיכה, כל כנגד שישים וניבעי דבוק הו"ל וא"כ מיד נימוח אינו

הבש אין נימוח לא המלחהמלח רתיחת דמשום לחוש נבוא ואם בבשר, ומבליעו מהמלח הדם את מפליט אינו שני שכלי כיון נאסר, ר

המלח]. כח פסק דכבר הרש"ל הוסיף לזה ויבליענו, הדם את יפלוט

ïåéò úôñåú .51

ומבליע, מפליט רק אלא מבשל חריף דבר בו שיש שני דכלי לומר נתכוין לא הרמ"א שגם דאפשר לומר דן לז] ס"ק [ש"ד הפמ"ג

הפליטה. נקבי נסתמין שני בכלי עכשיו וניתן דמו כל פלט שכבר דכיון משום הוא עתה, שנבלע הדם להוציא שנית מליחה תועיל דלא והא

רק אסור ובדם בהנאה, יאסר בחלב בבשר א"כ בישול דיש לשונו כפשטות כוונתו שאם הרמ"א, דברי בביאור נפק"מ שיש הפמ"ג וכתב

מהתורה. אסור ובדם בהנאה אסור אינו בחלב דבשר מבשל, אינו אם משא"כ דרבנן, שבישלו דדם מדרבנן

הקדירה רוב אם [אלא חריף דבר זה אין הבשר, חתיכת שניתנה לפני שבקדירה במים ניתן החומץ דאם שכתב יב] [ס"ק דעת בחוות עיין

כחריף. דינו אז החתיכה עם ביחד ניתן אם ורק חריפה],

שהרש"ל כתב ולכן חריף, דבר משאר גרע לא מ"מ דם, ולהבליע מלהפליט כוחו שפסק מלח שגם דמסתבר כתב לה] [ס"ק יהודה והיד .52

קודמת. בהערה נתבאר המלח כח דפסק הרש"ל שכתב ומה בחומץ, מחמיר אינו
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˘‡‰ ÏÚ Â�È‡˘ ÔÂ˘‡¯ ÈÏÎ· Ô˙È�˘ ¯Â˘ ¯˘·

øùáã 'îâá åøîàù óàã ,ùàä â"ò åðéàù óà ïåùàø éìëá øñàð øåù øùá íâù áúë úàèç úøåúäã àéáäù [âë ÷"ñ] æ"èá ïééò

ð"äå ,úìùáúî øùááù úéçåìçìäù [çéù 'éñ ç"åà] øåèäå [äøéë ÷øô] ù"àøä åáúë î"î ,ùàä â"ò àìà ìùáúî åðéà øåù

çìî åéáâ ìò ùé íà åà ,ùàä â"òù ø"ëá àìà íã òìåá øåù øùá ïéàã åéøáã óøåúå ,÷åìçì êéøàî æ"èäå .øùáá íãä òìáð

øåèäå] ,íãä íò òìáðù çìîä úà øéëæä ù"àøä ïëàå ,åòéìáäì úòééñî çìîä úçéúøùïéðòì éøééà àì ,ììë çìî øéëæä àìù

øåñéàá ì"ùøä áúë ïëã æ"èä àéáäå ,[çìî éìá óà äæå úéçåìçìä ìåùéáá éâñ ïëà äæ ïéðòìå ,úáù ïéðòì ÷ø øúéäå øåñéà

.[àøåã éøòùä ìò] åìù øúéäå

äçãä éìá çìîðá àäã à"òø äù÷ä ,íãäî òìåá åðéà ïë ø"ëá ìùáúî åðéà øåù øùáù íùëã æ"èä ìù äçðää ø÷éò ìò

ù"ë òéìáî çìî íàå ,øåù øùáá íâ äæå ,[á óéòñ ìéòì] äëéúçä â"òù ïéòá íã òéìáî çìîäù íåùî ÷"îñä øñà àúééî÷

.òéìáé çúåø ïåùàø éìëù53

,äøéã÷á íòè ïúåð àåä î"î ,ùàä ìò åðéàù ïåùàø éìëá ìùáúî åðéà øåù øùáù óàã áúëù [åë ÷"ñ ã"ù çñ 'éñ] â"îôá ïééò

.òìåá åðéàù ïðéøîà àìå íéùéùì øåù øùá óøèöî ïëìå ,åá èùôúî øçà øáã ìù íòè íâå

‰ÎÏ‰Ïøåù øùá íâù ç"åúäë áúëå ,äæá øéîçä éúìôå éúøëäù àéáäå ,æ"èä éøáã úà àéáä [ã ïéã áì ììë] íãà úîëçä :

,äáåøî ãñôäá ì÷éäù á÷òé úçðîä úà à"îëçä àéáä ãåò .æ"èäë äøåîù éîá øåòâì ïéàù óéñåä êà ,çìî éìá óà øñàð

.åúòã äèåð äæìù òîùîå

¯˘· Â· ÁÏÓ˘ ÁÏÓ· ˙ÙÒÂ� ˙Â˘Ó˙˘‰

äæ ïåãéðáù [ë ÷"ñ åè ììë] úàèç úøåúä áúëå ,øçà øùá åá çåìîìå øåæçì øùôà íà øùá åá åçìîù çìîá åðã íé÷ñåôä

:úåùùç éðù ùé

.à.åøñåàå éðùä øùáá åëåúáù íãä úà òéìáî äæä çìîä íàä54

.á.çìîð àìë éåäå ,øùáä ïî íãä úà èéìôî åðéàå åçåë ÷ñôã øùôà î"î øñåà åðéà çìîäù ì"úà óà

:íé÷ñåôä äæá å÷ìçðå

åè ììë] úàèç úøåúäî àéáä [î ÷"ñ] ê"ùäå ,ãáòéãá ïéãä úà ùøéô àì êà ,äæä çìîá øùá çåìîì øåñàù áúë à"îøä

àì ïééãò íà êà ,äæä çìîá äçéìîä éøçà ìùáúð øáë íà à÷åã åðééäã ê"ùä øàáîå .øúåî æ"ä åá çìî íà ãáòéãáù [ë ïéã

ùùåç àåä ïéà ìùáúð øáëù ãáòéã ïéðòìù ê"ùäî øàåáîå .øçà çìîá åðçéìîéå äæä çìîäî åðçéãéå ãáòéã äæ ïéà ìùáúð

ïðéùééç àì íâå ,øùáä êåúì åëåúáù íãä úà òéìáî çìîäù ïðéùééç àì ãáòéã ïéðòìù åðééäå ,ìéòì øéëæäù úåùùçä éðùì

.øçà øùá åá çåìîìî åçåë ÷ñôù

איסורים. דשאר והפלטה הבלעה כללי כשאר שלא בפ"ע, ענין הוא דם להבליע שטבעו שאני, דמלח אפשר א] [ס"ק החוו"ד ולפי .53

מכלי. יותר לבלוע קשה שור בשר דאטו שור, בבשר יבליע ולא בכלים מבליע ראשון שכלי יתכן דאיך הט"ז על תמה יהודה והיד

בדם רק והרי בתוכו, הדם את מבליע שהמלח ניחוש דמהיכ"ת התו"ח על תמה הספר] בסוף [נדפס חטאת התורת על רע"א בהגהת .54

בלע. לא למיפלט הבשר דטריד דאיידי שנבלע חיישינן לא פליטה בדם אך ב], סעיף לעיל [כמבואר וסיעתו הסמ"ק חששו בעין
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,øåñàì ïéà ãáòéãáù áúë íãä úòìáä ìù ùùçä ïéðòì ÷øù úàèç úøåúá ùøôî àåäã ê"ùä ìò ÷åìçì áúë á÷òé úçðîäå

,ãáòéãá óà äæì ùåçì ùé çìîä çë ÷ñôù ùùçä ïéðòì êà55,øåñà æ"ä äæä çìîá çìîðù éøçà éðùä øùáä ìùáúð íà ïëìå

ììë çìîð àìë éåäã56.øéàî úéáä íâ áúë ïëå

,çìîä çë ÷ñôã àøáñä ìò úáù áøòå äáåøî ãñôäá ïðéëîñ [íù] ê"ùäå [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä éôìã áúë [èì ÷"ñ] ç"øôäå

óà ãáòéãá øéúäì ùé åúòãì ïëìå ,çìîä çë ÷ñôã åæ àøáñ øáåñ åðéàù áúë åîöò ç"øôä íðîà .÷ôúñäì íå÷î ïéà ë"àå

.ìùáúð íà

à"îëçä àéáä [áé ÷"ñ] äùî úáöî ñøèðå÷á íðîà ,øúåî æ"ä ìùéá íà ãáòéãáù ê"ùäë áúë [àé ïéã ì ììë] íãà úîëçä

úáù áøòå î"ôä íå÷îáù ê"ùäå à"îøäë [àö 'éñá] ì"éé÷ ïðàã ïåéëã ,ç"øôä úäéîúë ê"ùä ìò äîú äùî 'ø áøä åðáù

.ãáòéãá óà äæ çìîá úéðù çåìîì ì÷äì íå÷î ïéàå àéä úéø÷éò åæ àøáñ ë"à ,çìîä çë ÷ñôã ïðéè÷ð

.úéðù çìî àìå ìùéá íà ãáòéãá éðäî àìã [æì ÷"ñ] äãåäé ãéä è÷ð ïëå

¯˘· Â· ÂÁÏÓ˘ ÁÏÓ‰ ˙ÏÈÎ‡

ä"ã .áé÷ óã] ï"áîøä íùá ê"ùäë àìãå ,íé÷ñåôä áåø åáúë ïëã øùá åá åçìîù çìîä úà ìåëàì øåñàù à"îøä áúë

.íãä úà óøåù çìîäù áúëã [úåëìäá

,àðéãì ò"öã æ"ò áúë ê"ùäå ,åìëåàì øúåîã éáøáø éôàä íùá [àî ÷"ñ] ê"ùä àéáä áèéä ùáééúðù çìî éáâìå57ç"øôäå

.øñà [àé ïéã ì ììë] íãà úîëçä íâå ,øñàù ä"åàä íùá àéáä [à ïéã åè ììë] á÷òé úçðîä íâ .øñà

הב"ח. לזה ציין וכבר חטאת התורת בסימני מדוייק וכן .55

יאסור, שלא במלח הבלוע הדם משום הוא חששו שעיקר משמע הרמ"א דמלשון יעקב המנחת על שתמה כד] [אות רע"א בהגהת ועיין .56

[כשיטת המלח את לאכול דמותר די"ל כ"ש, אינו א"כ המלח כח שפסק משום חששו עיקר דאם המלח", את יאכל שלא "וכ"ש מדכתב

אלא המנח"י על רק אינה רע"א הערת [אמנם כוחו. שפסק משום שנית בו למלוח אסור אך הדם] את שורף שהמלח בר"ן המובא הרמב"ן

החששות]. שני את להדיא הביא התו"ח שהרי הרמ"א, על גם

איסור שבלעה דחתיכה והיינו אסור, לסוחטו דאפשר נקטינן הרי דם בו ואין המלח שנתייבש בכך דמה תמה ח] [ס"ק ופלתי הכרתי .57

דאפשר תרי] ד"ה קיב. [דף תוס' כתבו דכבר קושיא, זו דאין יג] [ס"ק דעת החוות וכתב האיסור. ממנה נפלט אם אף להיתירה חוזרת אינה

הניתנת גללי-מלחא תרי לענין בגמ' שם דאמרינן וכמו מותר, ה"ז הכל לסחוט אפשר אם אך מהאיסור, קצת כשנשאר היינו אסור לסוחטו

דוגי. בבי



 שאלות לחזרה 
 תשפ"ב טשבעל החומר הנלמד בחודש 

  ט-סט סעי' אסימן  מליחהיו"ד הלכות 
 מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

 ----------------------------------------  
 סעיף א

 ?אלו טעמים כתבו הראשוים בצורך הדחת הבשר קודם המליחה) 1  .א

  כמה פק"מ מציו בין הטעמים? ) 2
  ם, לכתחילה ובדיעבד?במקומות הקרים, האם צריך הדחה במים חמי) 3

 אם צריך שוב להדיחו?ה -העברה בעלמא או הדחה היטב ב -) מה הדין אם הדיחו הטבח 1  .ב

 ) והאם בעין שישרה הטבח בכלי?2

 ? ) האם צריך להשרות הבשר במים לפי המליחה, וכמה זמן, ומה הטעם1  .ג

  ) ומה הדין אם שרה בכלי במים וחצי חתיכה היה למעלה מהמים?2
  דחה מועטת או הדחה היטב?ה -) ומה הדין אם לא שראו רק הדיחו 3
  ) ומה הדין אם הדיחו היטב מצד אחד ומצד שי הדיחו הדחה מועטת?4
  ) והאם צריך להשהות הבשר קצת אחרי השריה לפי המליחה, וכמה זמן, ומה הטעם? 5

 השרו בו הבשר לפי המליחה פחות מעת לעת;כלי ש  .ד

  ) האם הכלי אסר?1
להשתמש בו אח"כ לדבר לח בצון או לדבר יבש ברותח או לשרות בו והאם מותר ) 2

 הבשר שית, לכתחילה ובדיעבד?

 ומה הדין אם שתהה הבשר בשרייתו מעת לעת;  .ה

  צלי?לקדירה או ל -) האם הבשר אסר 1
  ) והאם הכלי אסר?2
) והאם מותר להשתמש בו אח"כ לדבר לח בצון או לדבר יבש ברותח או לשרות בו 3

 הבשר שית, לכתחילה ובדיעבד? 

כל תח לשים או לשלשה, האם צריך  -בסכין או לא  -) מה הדין אם אחר המליחה חתך 1  .ו
 לחזור ולהדיחם, ומה הטעם?

  הדיח?ל) ומה הדין אם חתול אכל קצת מהחתיכה, האם צריך לחזור ו2
 והדיח?) ומה הדין בדיעבד כשלא חזר 3

  
 סעיף ב

 ;הטור הביא ב' דעות בדין בשר שמלח ולא הודח בתחילה  .ז

 מהם טעמיהם?) 1

  ) מה הכריע הבית יוסף לעין הלכה?2
  ) איך פסק בשלחן ערוך וברמ"א?3
  מה הדין בהפסד מרובה?) ו4
  "ה לצלי?) באופן שמותר ע"י הדחה ומליחה שית או שאסור, האם ה5

 ליחה שית?) אם מלח רק מעט כדרך שמולחין לצלי, האם מועיל הדחה ומ1  .ח

  ) ומה הטעם?2
) ואם לא שהה במלחו שיעור כדי מליחה, האם מועיל הדחה ומליחה שית, לקדירה או 3
  צלי?ל

 כתב הרמ"א דבמקום הפסד מרובה יש להתיר מלח בלא הדחה תחילה.  .ט

  "י הדחה ומליחה שית?דוקא ע) האם ההיתר הוא כמות שהוא או 1
) האם ההיתר הוא אפילו כששהה במלחו שיעור מליחה או דוקא בשלא שהה, או דוקא 2

  מה הטעם?בשהה, ו

) מה הדין אם הודח רק מעט קודם שמלחו, לפי ב' הטעמים דהדחה, ואיך הכריע 1  .י
 "א, ומדוע?הרמ

  ר מלחה או דוקא כשכבר תבשלה?בכ ם) מתי מיקרי בדיעבד, א2
) ומה הדין כשמלח בלא הדחה, ויש ששים בחתיכה גד דם שעליו, האם מותר או אסור, 3

  ה?בהדחה ומליחה שית או בלא"ה, והאם בעין קליפ

 הטעם? מה הדין אם מלחה חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות, ומה  .יא

 

  



  סעיף ג

 לדעת הרא"ש, הרמב"ם והטור, ומהן טעמיהם? –) האם מולחין במלח גס או דק 1  .יב

  ) ואיך מכריע הבית יוסף?2
איו מוקב, ומה ) כשמולח במלח דק, האם צריך לשפשפו או להדיחו כשמיחו בכלי ש3

  הטעם?

 ) איך פסק בשו"ע, באיזה מלח ימלח השבר לכתחילה, ומה הדין אם אין לו אותו מלח?1  .יג

  שלחן שאיו מיוחד לכך, ומה הטעם? ) האם מותר להיח בשר שלא הודח על2
) והאם מותר להיח מלח על מקום המיועד לתת שם בשר כשמביאין אותו מבית הטבח, 3

  ומה הטעם? 
  

  סעיף ד

 ) כשמולח הבשר, כמה מלח צריך לפזר עליו, והאם צריך למולחו משתי צדדיו?1  .יד

  אם צריך לחתכה לשים?) כשהחתיכה עבה, ה2

 א מלח אלא מצד אחד, וכבר תבשל כך?) מה הדין בדיעבד, כשל1  .טו

  ) ומה הדין בזה כשהוא לצורך או במקום הפסד מרובה?2
  קום?) ומה הדין אם מלח משתי צדדיו רק שלא תפשט המלח בכל מ3
לחו, לכתחילה באותו מקום אכל מחמת מש - ) ומה הדין כשהמלח מעורב בגרויפין 4

  ובדיעבד?

 תבשל; וכשלא מלח רק מצד אחד, ועדיין לא  .טז

, כשהודח אחר המליחה או כשלא הודח -) מה יעשה אם הוא תוך י"ב שעות משמלח 1
  ?ומה הטעם

  לח, ומה הטעם?ומה יעשה אם הוא אחר י"ב שעות משמ) 2

 במקום שאסרו לבשל הבשר והתירו משום הפסד מרובה, האם במקום שאפשר לצלותו  .יז
 לא מיקרי הפסד מרובה? לא התירו לבשל, דכיון שאפשר לצלותו 

 האם מותר לצלות או לבשל עוף שלם שלא פתח כלל ומלח כך?   .יח

דאחר י"ב שעות אי אפשר לחזור ולמלוח שית. האם הרמ"א סותר עצמו כתב הרמ"א   .יט
ממה שכתב בסי' עה גבי חלחולת שיש שם שומן, דכל שלא תבשל, אפי' אחר י"ב שעות 

 אפשר לחזור ולמלוח? 

  
  סעיף ה

 ) חתיכה שמלחה כראוי, ואח"כ חתך ממה, האם צריך לחזור ולמלוח מקום החתך?1  .כ

  ) ומה הדין אם חתך ממה תוך שיעור מליחה?2
  

  סעיף ו

, והאם יש במלחהבשר כמה זמן צריך שישהה סכם השיטות שהובאו בטור ובב"י ) 1  .כא
 פק"מ בין חתיכה קטה לשור שלם וכדו'

  ?בשיעור השהיה במלח ) איך פסק השו"ע2
  ) לפי הגהת הרמ"א, כמה זמן הוא המהג להשהות, ובאלו אופים אפשר להקל?3

) אם שהה רק שיעור מיל והודח, האם כבר מיקרי בדיעבד, או כיון שאפשר למלחו שית 1  .כב
  לא מיקרי בדיעבד?

  וכאשר תבשל? ) במקרה כזה, מתי אפשר להקל כאשר עדיין לא תבשל2
  

  סעיף ז

אחר שמלח הבשר במלח, כמה פעמים צריך להדיח הבשר לכתחילה, והאם שטיפה ) 1  .כג
 וץ המלח מועיל כמו הדחה פעם אחת?במים או יפ

  ) בדיעבד בכמה פעמים הדחה אפשר להקל? 2
) כשהיח מים תוך הכלי כתב הרמ"א שאח"כ ייח בו הבשר וידיחו ג' פעמים. האם 3

  ושטיפה?מיירי בלא יפוץ ושטיפה או עם יפוץ 

 ומה הטעם?ומלן, האם מותר להדיח הבשר הדחה ראשוה או שיה במי פירות,   .כד

  
  סעיף ח

 ) מה הדין אם לא יפץ המלח ולא שטף במים תחילה, האם אסר, ומה הטעם?1  .כה

) ומה הדין אם לא היה בכלי רק מים מועטים או שלא היו כלל מים בכלי או שהיה שם 2
  ציר או מיחוי דם איסור?

האם אפשר להדיח בכלי טריפה או חולבת, קיה או מלוכלכת, כשיש בה מים או כשאין   .כו
 בה מים, בן יומו או איו בן יומו? 



  
  סעיף ט

 ?בששים אפשר להתירהכל הבשר אסר, או בשר שמלח ולא הודח ותבשל כך, האם ) 1  .כז

  ) והאם צריך ששים גד הדם או גד המלח, ומה הטעם?2
  אמרין דכל מילתא דלטעמא עבידא אפילו באלף לא בטיל?) ומה טעם לא 3

 ) האם הקדירה עצמה או כל מה שיש בקדירה מצטרף לששים?1  .כח

  ) ומה הדין אם יש בקדירה כל כך כמו החתיכה שמלח ולא הודח?2
  ) ומה הדין אם אין בקדירה ששים גד המלח, בכלי ראשון ובכלי שי, ומה הטעם? 3

 בשר יבש;  .כט

  הודח רק פעם אחת ותבשל, ומה הטעם? מה הדין אם) 1
) אם לא הודח באחרוה כלל, האם לכתחילה צריך ליזהר לא לבשלו או להדיחו במים 2

  שהיד סולדת בהם?
  ) ומה הדין בדיעבד, כשבישלו בכלי שי או בכלי ראשון?3
  ) ומה הדין אם הודח והוכשר כדיו קודם שתייבש? 4

 מלח שמלחו בו פעם אחת;  .ל

  מותר למלוח בו פעם שית?) האם 1
  ) ומה הדין בדיעבד אם מלח בו שית ועדיין לא תבשל או שכבר תבשל?2
  ) והאם מותר לאכול המלח אחר שמלחו בו כשתייבש היטב? 3
4ג שיבשו האם מותר למלוח בו בשר?) מלח של הערי" 



30
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סססס""""יויויויו סימןסימןסימןסימן מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות טטטט""""דדדד ---- אאאא סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים טטטט

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שלו.אאאא....שאלהשאלהשאלהשאלה החיצוני הצד את הדיחו ולא עור עליו שיש הדיחו שלא עוף

אותו. הדיחו שלא חלק שלו שהדופן בשר חתיכת וכן (2 בדיעבד? דינו מה (1,æ"÷ñ à"òø ,ã"é÷ñ ê"ù ,é"÷ñ æ"è ,à óéòñ]
[æ"é÷ñ æ"è ,á"ñ 'ì ììë à"îëç.

ביד.בבבב....שאלהשאלהשאלהשאלה להדיחו גם אפשר או הבשר את להשרות דוקא צריך האם

מים עם דלי בתוך הבשר את כשמשרה והאם (2 היטב? שמשפף או ביד, מדיחו רק אם בין בזה חילוק יש והאם (1

המליחה. לפני ועדיין השרה, ולא שפשף שפשף, ולא השרה אם הדין ומה (3 היטב? לשפשף גם שצריך או מספיק,

ובישל. מלח או מלח, כבר אם הדים ומה (4,å"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,ä"÷ñ à"øâä øåàéá ,ã"é÷ñå ,ä"÷ñå ,á"÷ñ ê"ù ,à"îø á"ñ]
[òãå ä"ã óåñ äçéúôáå ,ä"÷ñ ã"ôù ,à"é÷ñå à"÷ñ à"òø.

שוב.גגגג....שאלהשאלהשאלהשאלה להדיחו צריך האם לשתים אחת חתיכה שבר ההדחה אחרי

להדיחו צריך האם העור את הפשיט ההדחה אחרי ואם (2 במים? שוב להשרותו צריך האם בסכין חתכו ואם (1

לא אם בדיעבד הדין ומה (4 הדחה? מספיק או שריה שוב צריך האם מסוים במקום ההדחה אחרי חתך שוב?

ã"÷ñ]הדיחו? ú"ô ,â"÷ñ ã"ôù ,á"÷ñ à"òø ,å"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,â"÷ñ æ"áùî ,à"ë÷ñ ã"ôù ,â"÷ñ íéøåàéá ã"åç ,â"÷ñ ê"ù ,á"ñ].

לחכות.דדדד....שאלהשאלהשאלהשאלה בלי מיד אותו והכשיר הוציאו אח"כ למקפיא הכניסו למלוח זמן לו היה לא מהמשחטה הבשר הגיע

הדיחו. לא שעדיין נזכר ומיד הבשר על מלח קצת להניח התחיל .

יעשה? מה לשבת אחר בשר לו ואין ער"ש וזה הדיחו שלא אח"כ ונזכר היטב מלחו ואם (2 שנית? ולמלחו לחזור יועיל האם (1á"ñ]
[â-á"é÷ñ à"øâä øåàéá,á"é÷ñ ê"ù ,íù æ"áùî ,è"÷ñå ,ç"÷ñ æ"è.

אחר.וווו....שאלהשאלהשאלהשאלה לו ויש דק במלח מלח

והאם (3 אחת? בבת הרבה ממנו והניח דק במלח להשתמש יכול לכתחילה והאם (2 שוב? למלוח צריך האם (1

והמלח רטובה קערה בתוך בלח השקית את הטעות שהניח ומי (4 לכתחילה? רגיל שולחן במלח להשתמש אפשר

המלח? ונפל חזק ניערו להכשירו הבשר את כשהפך אם הדין ומה (5 בו? להשתמש יכול האם æ"é÷ñ,נרטב ê"ù ,â"ñ]
[å"ë øö÷ äãåäé ãé ,'é äçéìî ìàéðã éãåîç.

ומלחו.זזזז....שאלהשאלהשאלהשאלה המליחה לפני העוד את ניפח

ו (3 הסירו? או וניפחו בעור חור עשה רק אם חלוק והאם (2 ? הבשר דין מה כולו1) את למלאות מבלי מלחו אם

י עבר כבר אם הבדל יש והאם (4 ? מהדינו הדיחו"במלח כבר אם הבדל יש והאם (5 לא? או מהמליחה שעות ב

והאם (8 אחד? בצד רק מלחו אם הדין ומה (7 לא? או נתבשל כבר אם הבדל יש והאם (6 לא? או מהמליחה אותו

זמן כל אם הבדל יש והאם (9 ממלח? פנויים מקומות קצת שנשאר או ממש כולו מלחו השני בצד אם חילוק יש

צריך האם ומולחו וכשחוזר (10 המליחה? זמן שיעור באמצע אותו הפכו או נמלח שלא הצד על שכב המליחה

נמלח. לא שעדיין בצד למולחו מספיק או הצדדים בב' å"èYã"é÷ñ,למולחו æ"è ,ë"÷ñ êåøà äåãäé ãé ,â"é÷ñ æ"áùî ,ã"ñ]
[à"é÷ñ ú"ô ,â"ë÷ñ ã"ôù ,ã"ì÷ñ øö÷ äãåäé ,ë"÷ñ íéùåãéç ã"ååç ,å"è÷ñ æ"áùî ,å"è÷ñ à"òø ,á"ë-ë"÷ñ ê"ù.
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עופות.חחחח....שאלהשאלהשאלהשאלה כשמכשירים

סגור אותו מלחו אם הדין ומה (3 אותו? פתחו לא אם בדיעבד הדין ומה (2 לגמרי? אותם לפתוח צריך האם (1

מספיק או לגמרי לפותחו צריך האם למולחו כדי העוף את וכשפותח (4 אותו? פתחו המליחה זמן שיעור ובאמצע

והריאות? הלב בפנים היו המליחה בשעת אם הדין ומה (5 היטב? פנימה מלח æ"áùîלזרוק ,ç"é÷ñ íéùåãéç ã"åç ,ã"ñ]
[ë"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,å"è÷ñå ,â"é÷ñ.

הדלי.טטטט....שאלהשאלהשאלהשאלה לתוך ישר הבשר את הכניסו המליחה אחרי

הבשר את שמכניס לפני (3 מים? היה לא שבכלל או בכלי, היה מים כמה חילוק יש והאם (2 הבשר? דין מה (1

המלח את שניפץ אחרי (4 מהם? אחד שמספיק או להדיח וגם המלח לנפץ גם צריכים האם אותו, לשטוף לכלי

אפשר והאם (6 לברז? מתחת באויר או כלי בתוך שוטף אם בין בזה חלוק והאם (5 אותו? לשטוף צריך פעמים כמה

השניה אחרי אחד בשר חתיכות כמה להדיח אפשר האם וכן (7 מים? באותו והשלישית השניה הדחה את לעשות

המים. או הבשר לדלי קודם להכניס צריך ומה (7 מים? באותם הדחה מספר øåàéáאותו ,ç"ë÷ñ ê"ù ,æ"é÷ñ æ"è ,ç"ñ]
[ã"ì÷ñå ,è"÷ñ à"øâä.
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תשפתשפתשפתשפ שבטשבטשבטשבט בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות לשאלותלשאלותלשאלותלשאלות בבבב""""תשובותתשובותתשובותתשובות

סססס""""יויויויו סימןסימןסימןסימן מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות טטטט""""דדדד ---- אאאא סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים טטטט

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה ועודאאאא....תשובהתשובהתשובהתשובה הר"ן לדעת ביניהם, נפק"מ וכמה המליחה לפני הדחה שצריך טעמים כמה נאמרו בראשונים

ההד ולדעתסיבת שראוי. בו תפעל שהמליחה הבשר לרכך כדי היא כדי[ï"øä]חה היא הראשונה ההדחה שסיבת

א הבשר לא."לרכך או חלק הוא הבשר של הדופן אם בין חילוק כל אין כ

בצד אותו הדיחו ולא עור עליו שיש עוף וכן לגמרי חלק הדופן אם שעליו, הדם מחמת הוא ההדחה טעם אם אבל

הדחה. בלא מהני בדיעבד שלו, æ"÷ñ]החיצוני à"òøä åàéáä â"îôá äàøð ïëå].

מבואר"וברמ ê"ùäå]א æ"èä åøàéáù äî éôì]הדחה שצריך הטעם שעיקר מפני מועטת, הדחה מהני שבדיעבד שהטעם

וא שעליו, הדם מפני הדחה."זה ללא מהני בדיעבד החיצוני, הצד הדיח שלא עור עם בעוף כ

בחכמ á"ñ]א"אבל 'ì ììë].בעין דם עליו יש גם עור, עליה שיש או שלימה דופן שאפי' להדיא כתב

בט נראה סקי"וכן תחילה."ז הדחה צריך מליחה שצריך שכל כלל שזה ז

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה מהניבבבב....תשובהתשובהתשובהתשובה לא ומ"מ היטב להדיחו וגם במים, שעה חצי לשרותו גם צריך שלכתחילה מבואר ברמ"א

לשפשפו צריך אלא המים בתוך שריה á"ñ]סתם 'ì ììë à"îëçá øàåáî ïëå]הרמ של כונתו זהו צריך"ובפשטות שגם א

היטב. להדיחו וגם שעה, חצי במים לשרותו לכתחילה

ולהדיח. לחזור צריך אינו במים, כלל להשרותו מבלי ביד זה כל את עשה אבל ושפשף, היטב הדיחו [øàåáîëואם
[á"÷ñ ê"ùáå à"îøá.

ובשפ[á"÷ñ]ך"ובש המים, בתוך קצת ישרה הבשר שגם צריך לכתחילה אופן שבכל הנכון"נראה שהמנהג כתב שם ד

היטב. ולשפשו במים שעה חצי להשרותו הוא

הש בדברי מבואר הגר"ובפשטות בביאור נראה וכן סק"ך טעם"א אם שאפי' כלומר הטעמים, כל לפי מהני שזה ה

מ הבשר, לרכך כדי הוא שריה,"בהדחה ללא ביד היטב ושפשוף הדחה מהני å"÷ñ]מ êåøà äãåäé ãéá ë"ëå].

ברמ מבואר נמלח כבר אם בדיעבד אבל לכתחילה, לענין זה עיקר[á"ñ]א"וכל ולהלכה מאחר מעט רק הדיח שאפי'

סגי. קצת בהדחה שעליו הדם להסיר זה הדחה שצריך ê"ùäåהטעם ,åúòãá à"÷ñ à"òøä ë"ùî éôì æ"èä åéøáã åùøéô ïë]
[ã"é÷ñ.

ברע הש[à"é÷ñ]א"אבל על והט"חולק מש"ך שגם האחרונים שהסכמת וכתב הרמ"ז, הדחה"כ מהני שבדיעבד א

אח שמועיל רק זה הדם"מועטת, את שהסירה ראשונה להגחה גם יש נפשך ממה דאז שנית, ולמולחו להדיחו כ

אסור, שוב ומליחה הדחה בלי אבל שניה, למליחה הריכוך את גם ויש ä"÷ñ]שבעין, ã"ôùá øàáúî ïëå]ובהפס מ".

בצ בזה נשאר נתבשל ע."וכבר

òãå]ג"ובפמ ä"ã óåñ äçéúôá]שס במים,"נראה ולשרותו לחזור שוב צריך שריה שללא ä"÷ñ]ל óåñ ã"ôù åúòã äàøð ïëå].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה לגגגג....תשובהתשובהתשובהתשובה כאילו זה הרי זה ובלא ולהדיחם לחזור צריך לשנים, בשר חתיכת ההדחה אחרי חתך הודחאם א

á"ñ]כלל. à"îøå øáçîá øàåáîë].

וע מחמת רק המרדכי, לדעת לשנים, מהעוף חלק שבר שהדיח אחרי אם אבל בסכין, חתך אם רק דוחקא"זה י

לא, ביד בשבר אבל להדיח, וצריך דם מפליט â"÷ñ]דסכינא ê"ùá øàåáîë]החוו להלכה נקטו וכן â"÷ñ]ד". íéøåàéá]
ס"ובחכמ ל' כלל והח"א ל"ד ישראל בנדחי כהפר"ח דלא ה', להחמיר."א שיש שכתב ח

בשפ כתב מהבשר, השומן חתיכות חתך ההדחה שאחרי או העור, את הפשיט ההדחה אחרי שאין[à"ë÷ñ]ד"ואם

כ מוחזק מקום שא"אותו שנוטה שם מדבריו ונראה בדם, וכ"כ ולהדיחו, לחזור בידים."צ הסירו אם ש

אח חתך שאם הסיבה וכל החתיכה,"מאחר בשעת שיוצא הדם מחמת רק זה להדיחו שוב צריך לשנים חתיכה כ
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וחתך כשחזר לכן שלמה, בעודה חילוק כל ללא כולה החתיכה כל נתרכך דכבר ריכוך, שוב צריך מקום שאותו ולא

סגי בלבד בהדחה íäøáà]לשנים, ãéáå ,â"÷ñ æ"áùîá ë"ùîëå]יהודה ביד כתב להתיבש שעליו הדם הספיק כבר אם ורק .

[å"÷ñ êåøà].ולשרותו לשוב שצריך

בהפס ואפילו אסור, אותו בישלו כבר אם אפילו הדחה ללא שנמלח בשר שסתם מ"ואפילו שחתך"מ, אחרי אם מ

הדם מחמת זה הדחה שצריך הטעם כל וכאן מאחר ובישלו, ההדחה בלי ומלחו הדיחו לא חתיכות לשתי הבשר את

הרע כתב בהפס"שבהפס[á"÷ñ]א"שעליו, כי להתיר אפשר משא"מ בלבד, ריכוך של הטעם על גם סמכינן אם"מ כ

שמהרמ אלא הבשר, את כלל הדיח כן."לא נראה אינו א

מ הודח, ללא שוה דינו אם הפמ"ואפילו לדעת â"÷ñ]ג"מ ã"ôù]מקום אותו רק החתך, במקום שוב הדיח שלא כל

ע שנוצר לדם ביחס ולכן הבשר, שאר ולא הודח ללא נחשב החתך של כנגדו,"עצמו ס' יש מקום, באותו החיתוך י

שאם ההדחה שטעם אומרים יש כי מקום באותו נמלח שלא נחשב הודח ולא מאחר שנחתך מקום שאותו וביחס

בהפס שבדיעבד אחד בצד כנמלח זה הרי מלהפליט, המלח את דוחה מקום שבאותו הדם מדיח וכ"אינו מותר, ש"מ,

קטן. חתך רק בו עשה אם

בש ובפ[â"÷ñ]ך"אבל כלל, הודח ללא שוה דינו החתך במקום הדיחו לא שאם סק"נראה בצ"ת בזה נשאר ע."ד

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה הש"ךדדדד....תשובהתשובהתשובהתשובה דברי מתוך מבואר אותו, מלחו ומיד אח"כ והוציאו למקפיא, הכניסו הבשר כשהגיע אם
[à"é÷ñ]ת מליחה אותה אחרי האם בזה דן מרבבה בדגול אבל היא, מליחה לא קרוש בעודו ישמליחה שעות"וך ב

מרככו אינו אם כי זה לפני ההדחה טעם שאם בטעמים תלוי זה והאם שוב, וימלחנו מועטת הדחה שיעשה יועיל

יל אמנם מהני, שכן אפשר פולט אינו להקפאה,"היטב קרח מחמת קרוש בין חילוקים יש אלו שבדברים שאפשר ע

ע."וצ

אמרינן דלא שנית, ושימלחנו שוב שיחזור מהני הב"ח לדעת הבשר, את להדיח ששכח נזכר מיד מלח, קצת ושפך להכשיר כשהתחיל אם .

הט"ז לדעת אבל מליחה, זמן שיעור וגם מליחה, מהו שיעור גם בקיאים אנו אין הפליט[ç"÷ñ]תרי זו מועטת שמליחה חישינן

שניה. במליחה עוד יצא ולא שוב, ונבלע דם קצת

אח"ומ ורק גמורה, מליחה מלחו אפי' בשר"מ להשיג לו אין שכבר וזמן במצב וזה הבשר, את הדיחו שלא נזכרו כ

הרמ לדעת גם וחשוב, גדול בשר חתיכת שזה או שבת, לכבוד שנית"אחר ולמלחו הבשר את להדיח יכול [øàåáîëא
[á"é÷ñ ê"ùå ,íù æ"áùî ,è"÷ñ æ"èá.

הרמ ושריה שפשוף ללא בשטיפה רק הדיחו שאם וא"ואפי' בדיעבד, מתיר ע"א הרמ"כ שלדעת לעיקר"כ נוקטים א

בדיעבד גם מהני היה לא ריכוך דלטעם לרכך כדי ולא שעליו, הדם להסיר כדי הוא ההדחה שטעם כדעה להלכה

מועטת, ã"é÷ñ]הדחה ê"ùå ,é"÷ñ æ"èä ë"ùîëå]בש להדיחו"וכמבואר צריך אינו ומלחו מועטת הדחה הדיח שאם שם ך

מ שוב, שע"ולמלחו שדם הסוברים לדעת מצרפים כי ומולחו, ומביאו שחוזר מהני כלל הדיח לא אם נבלע"מ אינו ג

שוב, מליחה לו מועיל דם שם שהיה אפילו ולכן שריק â"é]דמישרק -á"é÷ñ à"øâä øåàéáá øàåáîë].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה צריךוווו....תשובהתשובהתשובהתשובה אין אחר מלח לו יש ואפי' כשר, בדיעבד זה וגם כקמח, דק במלח ימלוח שלא בשו"ע מבואר

שוב, íù]למלוח ã"ôùå æ"é÷ñ ê"ùá øàåáîë]לכתחילה אפי' ומותר לדק נחשב אינו מקמח יותר עבה שהוא כל אבל

להכשיר."ולפי לכתחילה אפי' אפשר כיום שמצוי הרגיל הדק במלח ז

בבשר שנבלע מפני הוא דק במלח למלוח אסור שלכתחילה שהטעם æ"é÷ñ]ומאחר ê"ù á"é÷ñ æ"èá øàåáîë]כתב

דניאל é']בחמודי äçéìî]דראשון מלח, הרבה ויניח דק במלח שישתמש מהני לא גם אחר מלח בנמצא לו שיש שכל

ומ מפליט, ואינו בבשר נבלע קצת."ראשון עב שיהיה עד הרבה יניח כקמח, דק מלח רק לו יש אם מ

ה[â"ò÷ñ]ת"ובדרכ בבשר, שנבלע מפני דק במלח למלוח אין שלכתחילה טעם שמאותו שנרטב,"הביא שמלח ה

ע המלח חבילת את הניחו אין"כלומר נרטב המלח של התחתון והחלק רטובה שהיתה בקערה או רטוב, שיש ג

מפליט. ואינו בבשר יבלע הרטוב המלח כי בו להשתמש

אין שלכתחילה עבה יהודהומלח ביד כתב בו, å"ë]למלוח øö÷],המלח נופל אותו כשהופכים אם במציאות שתלוי
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למלוח. אפשר נופל אינו ואם בו, למלוח אין

ה ולכאורה כולו, נפל כשהפכו מצד"ואם רק כנמלח דינו המלח, כל ונפל חזק ניערו הבשר את שהפך בשעה אם ה

אחד.

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה מהרש"אזזזז....תשובהתשובהתשובהתשובה ובגליון סקי"ג במשב"ז וכתב מלח, בלי מקום ישאר שלא שצריך בשו"ע [ë"ëåמבואר
[æ"ò ïîéñ ç"øôáå æ"ò ïîéñ ììä úéááע להפרידם כלומר והבשר, העור בין לנפוח עשה"שאסור ואם אויר, בהם שמכניס י

אסור. שבישלו אחרי בדיעבד גם המליחה, לפני ונדבק העור חזר לא אם כן

ע אותו ניפח אלא העור, הוסר לא אם זה ע"וכל שוכב ונשאר העור, רוב את הסיר אם אבל וכדו', חור ומלח"י ג

המליחה"ע מהני לא שבדיעבד ודאי זה ÷"ë]ג êåøà äãåäé ãé].

הרמ לדעת במלח, ממש כולו מילא ולא מלח ë"÷ñ]א"ואם ê"ùá åúòã øàåáîù äî éôì]ורק אסור, הבשר בדיעבד גם

הט"בהפס דעת אבל להתיר, אפשר שלא[ë"÷ñ]ך"והש[ã"é÷ñ]ז"מ ואפי' מתירים, בדיעבד מלח כולו מילא שבלא

הפס לכו"במקום אחד בצד רק מלחו ואם בהפס"מ, רק להתירו."ע אפשר מ

הט בהפס"ולדעת גם לצלותו,"ז אפשר שעדין מה עצם כך בישלו לא אם אבל כך, בישלו כבר אם רק זה שמתירים מ

הפס נחשב אינו מ."כבר

י עבר כבר אם רק זה כל י"אמנם עבר לא עדין אם אבל שעות, הפס"ב במקום שלא אפי' מותר שעות, למלחו"ב מ

הש לדעת אבל י[à"ë÷ñ]ך"שוב, אחרי מעל"גם תוך שהוא כל שעות הפס"ב במקום ולא"ע שוב, למלחו אפשר מ

לצלי. רק בו להשתמש צריך

י ברע"ותוך כתב שמהני שעות למלחו.[å"è÷ñ]א"ב שוב יכול בשניהם לבשר, עוף בין חילוק בזה שאין

הט"ומ לדעת י[å"è÷ñ]ז"מ תוך עדין שזה כל מהמליחה, הבשר את הדיחו כבר אם ולמלחו"גם לחזור יכול שעות ב

הש לדעת אבל י[á"ë÷ñ]ך"שוב, תוך גם ממליחתו הבשר את הדיחו כבר מליחה."אם לו יועיל לא כבר שעות ב

אינו[å"è÷ñ]ז"ובמשב הפוסקים מלשונות אמנם צדדים, מב' שוב למולחה צריך ומולחה שכשחוזר היה שסבור כתב

כן. נראה

ë"÷ñ]ד"ובחוו íéùåãéç]הט לדעת הדיחו, כבר אם אבל אחד, בצד למולחו יכול עדין הדיחו לא שאם שמ"כתב מ"ז

צדדים. מב' למולחו צריך מליחה מהני

יהודה ביד ã"ì]וכתב øö÷]מל מקום אותו כנגד יש שנמלח בצד אם רק זה להקל שנוהגים מה לאשכל אם אבל ח,

מהני. לא מלח כנגדו בצד ,êéøöùהיה ÷éìçî äæ éë çìî íù çéðäì äù÷ù 'åãëå íéôðëä óåñá ïåâë óåòáù íé÷ãä íå÷îá î"÷ôðå]
[çìî äéäé éàãå ãçà ãöáù úåçôì ãéô÷äì.

זמן[â"ë÷ñ]ד"ובשפ כל אותו הניחו אם רק זה אחד מצד נמלח אם בדיעבד שמהני שמה יהודה, לחם מהבית הביא

בדיעבד, גם אסור שנמלח, הצד על אותו הפכו המליחה זמן שיעור במשך אם אבל נמלח, שלא הצד על המליחה

והשפ דמו, לפלוט שלמעלה לצד מפעפע אינו המליחה בפ"דכח גם כתב וכדבריו עליו, חולק שם .[à"é÷ñ]ת"ד

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה בשו"עחחחח....תשובהתשובהתשובהתשובה ומ[ã"ñ]מבואר העופות, את לפתוח צריך לכן צדדיו, מב' למלוח וצריך זה"שמאחר כל מ

החוו כתב המליחה, לפני העוף את פתחו לא אם בדיעבד אבל לכתחילה, ç"é÷ñ]ד"לענין íéùåãéç]שהעוף עוד שכל

מועלת המליחה ולכן חלקים, לשני לחתכה צריך שאין עבה כחתיכה נחשב העולם, לאויר חלל לו ואין לגמרי, סגור

כאילו דנחשב אסורים הם ולכן מהעוף, לחלק ולא בתוכה כמונחים סתם נחשבים שבפנים והראות הלב אבל לה,

נמלחו â"é÷ñ]לא æ"áùîá ë"ëå].

בפמ כתב זמן"אמנם שיעור באמצע אם אבל המליחה, זמן כל סגור ונשאר סגור, כולו נמלח אם רק זה שכל שם ג

ג בפנים שוב למלוח צריך פתחו, בדיעבד."המליחה מעכב כן עשה לא ואם כ

הלל"ומ בבית כתב מבפנים, גם ומכשירו העוף את כבר שפתח אחרי å"è÷ñ]מ æ"áùî â"îôä íâ àéáä]לבקוע צריך שלא
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שכשהופכו ואפי' הצלעות, בתוך העומק בפנים מלח וזורק שמולחו מה מספיק אלא חתיכות, לב' לגמרי העוף את

במשב אבל ושרי, שם נתפס כבר המלח, וא"נשפך שמאחר כתב שם והריאות"ז הלב בגלל וגם היטב, בפנים למלוח א

בפנים. ולמלוח לפתוח צריך שם שנמצאים

יהודה ë"÷ñ]וביד êåøà]כחלק הוא הרי בפנים, גם העוף את ומלחו בפנים המליחה בשעת היו הלב אם שבאמת כתב

ולהוציאו. לפותחו צריך ולכן להוציאו, מליחה מהני לא לזה דם צרורות בו יש שאם אלא כנמלח, הכל ונחשב ממנו

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה כחטטטט....תשובהתשובהתשובהתשובה יחלישו המים המלח, עם במים יניחו שאם והטעם ישטפנו, או המלח, שינפץ כתב במחבר

הדם. שוב ויבלע המלח,

מבואר כלי, לתוך אותו הכניסו הבשר את שהדיחו לפני בטעות אם כלומר בדיעבד, אבל לכתחילה, רק זה כל אמנם

בבשר.[ç"ñ]במחבר ליבלע חוזר אינו בכלל הדם ולכן המלח, כח לגמרי מבטלים שהמים

הציר כח לבטל בכוחו גם מים קצת רק היה à"îøá]ואפי' øàåáîë]בש מבואר מים קצת ð"÷ñ]ך"ושיעור ïîéñ]'שאפי

במי אין מהני.אם כנגדו רוב שהוא כל הציר, כנגד ס' ם

ראו"וברמ כבר אם ואפי' מועט, זמן שיעור רק בכלי שהה אם בכלי, מים בכלל היה לא אם אפי' להתיר כתב א

דם של מוהל קצת øéö]בכלי ïéàù àåäå].

הגר שמש[è"÷ñ]א"ובביאור מהני"מתבאר גס שלמלח כלומר חלוקים, אופנים ב' זה שישטפנו או שינפץ המחבר כ

שישטפנו צריך אלא ניפוץ, מהני לא דק במלח מלח אם אבל מעליו, המלח להסיר ã÷ניפוץ çìîáù ç"é÷ñ ç"øôá ë"ëå]
[äìéçú áèéä óåùôù êéøö.

בש מבואר הדחה, פעמים ב' שצריך הניפוץ אלא[ç"ë÷ñ]ך"ואחר מהני, באויר שטיפה גם אלא בכלי, דוקא שאינו

פעמים, ב' עוד לשטוף øæòéìà]שצריך ÷ùîã ,è"éåúä ìòáì çìî úéøá ,äðåé éôðë ïéò ,éðäî àìù åáúë íé÷ñåôá ìáà].

הש הראשונה[ç"ë÷ñ]ך"ולדעת כשההדחה ורק שטיפות, בב' מהני ביד שוטף אלא בכלי הדיח לא אם המחבר לדעת

שטיפה עוד רק צריך ולכן הכל, להסיר בכוחה ביד דשטיפה פעמים, ב' עוד וצריך להצטרף בכחה אין בכלי היא

משא הראשון, של לכלוך הרמ"להסיר ולדעת והמלח, הדם כל להסיר הראשונה השטיפה בכח שאין בכלי גם"כ א

פעמים. ג' צריך ביד שטיפות עושה אם

בשו מבואר כלי, באותו פעמים מדיח רק אם גם אם אלא מים, באותם פעמים להדיח יכול שלא רק שצריך"ולא ע

להדחה. הדחה בין הכלי את להדיח גם

[æ"ñ á"ô 'ã ïîéñ] ùãçä ò"åù øåöé÷á áúë î"îå]מותר וגם הכלי, להדיח צריך שאין מסתבר לשלישית שניה הדחה שבין

ומים כלי באותו שניה, או ראשונה, הדחה בשר חתיכות כמה להדיח יכול כלומר הדחה, אותו פעמים כמה להדיח

שניה]. או ראשונה כלומר הדחה, אותה אחר בשר כן לפני בו שהדיח

הפר והגר"ולדעת הרמ[ã"ì÷ñ]א"ח במש"לדעת ע"א מצטרף"כ ולא הדחות, ג' עוד צריך הניפוץ שמלבד זה ישטפנו, כ

כהש דלא לזה, ראשון ך."ניפוץ

הט הרמ[æ"é÷ñ]ז"ולדעת רק"לדעת עשה אם אבל הדחות, ב' בעוד מספיק ביחד, שטיפה עם ניפוץ עושה אם א

אח צריך שטיפה רק או הדחות."ניפוץ ג' עוד כ

בט מבואר בכלי ואח"וכשמניחו מים להכניס תחילה שצריך הציר,"ז כח את יבטלו שהמים כדי הבשר, את להכניס כ

פ שטף לא עדין אם רק בפשטות באויר."וזה בחוץ א




