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ËÈ ÛÈÚÒ
:äçéìîä ïéã ø÷éòá å÷ìçð íéðåùàøä

.àù"áéøäå [æ"èä å"ô] î"îäå [ó"éøä éôãî .áî óã] ï"øäå [êåøàä úéáä úøåú] à"áùøäå ã"áàøä ,íéðåùàøä áåø

.åìùáì øùôà ïéãë øùáä çìîðù éøçà ïëìå íãä ìë úà äàéöåî äçéìîäù åè÷ð [äñ÷ 'éñ]1

.áë"àà äçéìîä éøçà øùá ìùáì ïéà ïëìå íãä ìë úà äàéöåî äðéà äçéìîäù è÷ð [æ"èä à"ëàî å"ô] í"áîøä

åðîî àöåé íãä ïéàå øäî íëåúáù íãäå øùáä úà íéúîåö íäù ,íéçúåø íéîá åúåà ïúéù åðééäå ,äìéçú åðèìçé

.ìåùéá é"ò óà23

‰ÎÏ‰Ï.åäåìùáéù íãå÷ äçéìîä øçà ïéçúåøá øùáä úà èåìçì êøåö ïéàù íéðåùàøä áåøë åè÷ð à"îøäå ò"åùä :

ùåçì ùé øùôàã àëéäù úåøåäì åæ äòã àéáä ò"åùäù [çò ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,à"é øåúá í"áîøä úòã úà àéáä ò"åùä íðîà

.åæ àøáñì ììë ùåçì ïéàù à"îøä úòãå ,åæ àøáñì4

Î ÛÈÚÒ
çðåäå åúçéìî éøçà çãåä àìå ïéãë çìîðù øùáá ,[íéâãå ä"ãåñ :áé÷ óã 'ñåúá àáåä] é"ùøã äùòî àåä äæ óéòñáù ïåãéðä

ìù åîòè úà åáúë 'ñåúå ,øùáä úà é"ùø øéúäå ,øéöá øùáä äøùðå øéö åðîî áæå ,á÷åðî åðéàù éìëá äçéìî ïîæ øåòéù øçà

[èé÷ óìà ïîéñ] ä"éáàøä íðîà .éëãøîäå â"îñä ë"ëå ,øåñéà íòä åâäð øáë éë ì÷äì ïéà äùòîìã åîééñå ,ïìäì øàåáîë é"ùø

.øúåî øùáäù é"ùøë åáúë øåèäå [çì ïîéñ] ù"àøäå

אין מ"מ המליחה], בשעת היוצא מהמוהל אדום יותר שהוא הר"ן [וכתב אדום, מוהל מהבשר יוצא מליחה זמן שיעבור אחר שגם ואף .1

עליו. עובר אינו שמלחו שדם שקיי"ל כיון כ"כ, בדבר להחמיר חכמים רצו שלא די"ל הר"ן כתב ועוד בשר. חמר אלא דם זה

והלבוש אסור. הוא הרי חליטה בלי הבשר את בישל ואם בדיעבד, אף מעכבת החליטה שלהרמב"ם עג] [סי' למשה התפארת וכתב .2

ברוב. בטל והוא דם מעט רק שנשאר כיון דיעבד מעכבת החליטה אין להרמב"ם שגם כתב עו] [סי'

אלא רותחים], במים מתחילה הבשר את שיתן [פי' חליטה מצריך אינו הוא אך הדם, כל את מוציאה אינה שהמליחה הרא"ה דעת גם .3

לפלוט כח בהם אין פושרים עדיין שהמים שבשעה משום וטעמו ומתבשלים, מתחממים והם בצוננים שנותנו כדרכו הבשר את לבשל מתיר

הבשר. את חולטים הם רותחים וכשהן דם,

החתך. במקום ולמולחו להדיחו וצריך אסור היוצא הדם המליחה, זמן שיעור אחר הבשר את חתך שאם היא הרא"ה שכתב והנפק"מ

הפמ"ג ודן הרמב"ם. דעת את שהביא כפי לכתחילה לה לחוש י"א בתור שיטתו את כלל הביא ולא כהרא"ה, דלא פסק ה] [סעיף והשו"ע

במקום למלוחו א"צ המליחה אחר הבשר את חתך אם שגם הראשונים לשאר מודה אלא כהרא"ה סובר אינו שהרמב"ם דאפשר לומר

בחליטה. סגי אלא החתך

ששומן משום המנטף השומן את ולקבל כלי להניח אסור מליחתו אחרי בשר צולה אם הרמב"ם שלפי הט"ז] מאכ"א [פ"ו המ"מ וכתב .4

[סי' השו"ע פסק וכן דם, בו אין כבר הבשר את שמלח דמשעה השומן את לקבל כלי להניח מותר הראשונים רוב ולפי בדם. מעורב זה

ס"ו]. עו

הרמב"ם שלפי לעת, מעת במים נכבש כדין שנמלח שהבשר במקרה [בפתיחה] הפמ"ג כתב הרמב"ם לבין הראשונים רוב בין נוספת נפק"מ

דמו. כל את הוציאה שהמליחה כיון כלל דם בבשר אין הראשונים רוב ולפי ונאסר, בו ונבלע וחזר שבבשר הדם ויצא כמבושל כבוש
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‰ÎÏ‰Ïïëã áúëå íéøñåàä úòã úà àéáä à"îøäå ,íéøñåàä úòãì äìéçúëì ùåçì ùé êà ,øéúäì ùé ïéãä ïîã ò"åùä ÷ñô :

.é"ùøë ì÷äì ùé äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäáã à"îøä óéñåä êà ,íéâäåð5

:íéðåãéð äîë ãöî ïåãì ùé é"ùøã äùòîá äðäå

.àøùá øîç àìà åðéàù åà ,íã àåä [àúééøúá äçãä íãå÷] äçéìîä ïîæ øåòéù øçà øùáä ïî àöåéä ìäåîä íàä

.íéîë åðéãå

.áøæåç øùáä â"ò çåèä íãäå çìîá òåìáä íãä íàä ,íéîë ìäåîä ïéãù ì"úà.øùáá òìáðå

.â.íéçúåø íðéàù åà ,çúåøë çéìîã íäá ïðéøîàå íéçúåø íéáùçð çìîäå ìäåîä íàä

ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÚË:

.íéîë åðéãå ,øúéä àåä äçéìîä ïîæ øåòéù øçà àöåéä ìäåîäù àåä é"ùø ìù åîòèã åáúë [íéâãå ä"ã :áé÷ óã] 'ñåú

:íéðôåà 'á 'ñåúä åáúë çìîá òåìáä íãä ïéðòìå

.à.ìäåî åúåà êåúá äçîðù ô"òà åîå÷îá ãîåò àåä àìà øùáá òìáäì çë åá ïéàå åëåúá ùáééúî çìîáù íãä

.á.çúåøë áùçð åðéà áåùå øùáä ïî íãä úà èéìôäù øçàî çìîä çë ÷ñô äçéìî ïîæ øåòéù øçàì6

øåèä åáúëù åîëå ,çúåøë áùçð åðéà åúå çìîä çë úà ìèáî ìäåîäù íåùî øúéää íòèã áúë [åî ÷"ñ æ"èá àáåä] ç"áä

.íéî àìî éìëá åáù çìîä íò ë"çà çðåäå çìîðù øùá éáâì [ç óéòñ ìéòì] ò"åùå7

êëå .á÷åðî åðéàù éìëá çãåä àìå çìîðù øùá ïúéì ïéà äìéçúëì êà ,ãáòéãá àìà øéúä àì é"ùøù [.âé÷ óã] à"áèéøä áúëå

.[áð ÷"ñ æ"î] â"îôä íâ áúë8

ÌÈ¯ÒÂ‡‰ ÌÚË:

.àé"áá åæë äòã äàáåä øáëå ,íã àåä äçéìî øåòéù øçà àöåéä ìäåîäù íéøáåñ íéøñåàäã áúë [äô ÷"ñ] ê"ùä

.[ì óéòñå ë óéòñ áì ììë] íãà úîëçáå [äð ÷"ñ] ô"åëáå [é ÷"ñ ò 'éñ] î"ãáå [è"ñ é"ñåñ]9

מרובה, בהפסד שהקלו מהאחרונים [דיש שם ובפוסקים ס"ו] ע [סי' רמ"א עיין שנבלע הדם את להוציא שנית מליחה מהניא אי ולענין .5

שנית]. מליחה ע"י מרובה הפסד בלא אף בפשיטות היקל מא] ס"ק ע סי' הקצר [פי' יהודה והיד

מליחה שיעור דלאחר קצת משמע דרש"י דממעשה שכתב יא] ס"ק צא [סי' ש"ך עיין המלח.6. כח פסק

שנשרה בשר לדמות דאין הב"ח על הקשה מו] [ס"ק והט"ז בו. בטל בציר הנמחה שהמלח כהב"ח, לכאורה כתב עט] [ס"ק הש"ך גם .7

הט"ז]. בדברי דעת החוות פירש [כן ציר במעט השרוי לבשר המלח, כח מבטלין שהמים ס"ח] [לעיל השו"ע כתב שבזה מים, מלא בכלי

לכתחילה. גם שרי דלרש"י שכתב הט"ז על שתמה עיי"ש .8

שהוא או בשר, חמר אלא אינו השאר [וכל שבבשר הדם כל את מוציאה שהמליחה יט] סעיף [לעיל הסוברים וסיעתו הרשב"א לפי ולכאורה .9

(בסעיף להאוסרים דאף כתב עד) (ס"ק דהש"ך להעיר יש [עוד דם. הוא עצמו שהמוהל זו טענה קיימת לא בו], החמירו שלא דם מיעוט

ע) סי' ובסוף כ (סעיף אוסרים הם אין מ"מ למקום, ממקום פירש שהדם דחיישינן הציר, שמעל מה גם שא"מ בכלי שנמלח בשר יח)

דאף כאן הש"ך מש"כ לכאורה סותר דזה וצ"ע דמה, כל החתיכה פלטה שכבר מליחה שיעור אחר איירי דהתם משום הציר, שמעל מה

דם]. נפלט המליחה אחר

שבזה משום הוא חליטה, ללא המליחה אחר בשר לבשל מותר דבעלמא דהא צ"ל דם, הוא היוצא שהמוהל הסוברים האוסרים ולפי

הוא ציר ההדחה אחרי שיוצא [ומה יוצא. הזה הדם אין בבישול ואף הדם פליטת של הנקבים נסתמים המליחה אחר הבשר את שמדיחין

הציר]. פליטת נקבי ולא נסתמין הדם פליטת נקבי דרק דם, ולא
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.áíéøñåàä íéøáåñå ,çìîáù íãä úîçî àåä øåñéàä î"î íã åðéà àöåéä ìäåîäù éäðã áúë [äô ÷"ñ ã"ù] â"îôä

.øùáá òìáäì åçåëá ùéå ùáééúð àì çìîáù íãäù

,øùáá òìáð àåäå çúåø øéöä ïëìå ,äçéìî ïîæ øåòéù éøçà óà çìîä çë ÷ñô àìã é"ùø ìò íé÷ìåçä íéøáåñ ,úåòãä 'á éôìå

.øùáá åá áøåòîä íãä úà òéìáî àåäù åà

ÂÁÏÓÓ Á„Â‰˘ ¯˘·

øùáä úà çéãä íàã åéúåáøî ìáé÷ù [à ïéã ãé ììë] úàèç úøåúä áúëê"ùá àáåäå] åðîî áæù øéöäî øñàð åðéà áåù åçìîî

.[ô ÷"ñ

àëéì åúã àéðäî äçãäù èåùô ,åá òìáð øùáä â"ò àöîðäå çìîá òåìáä íãäù íåùî íéøñåàä íòèã è÷ðù â"îôä éôì äðäå

÷øå íãä úèéìô éá÷ð åîúñð øùáä úà çéãä øùàëã ì"ö ,íã åîöò àåä äçéìîä øåòéù øçà äæä ìäåîäù íéøáåñäì êà .íã

.íã àìå áæ øéö

¯Ò‡�˘ ¯Èˆ· ‰¯Â˘‰ ¯˘·‰ ¯ÂÚÈ˘

:øñàð øéöá äøåùä øùáäî äîë å÷ìçð íé÷ñåôä

.àøåñàì áúë ä"åàäù óàã [î ÷"ñ] î"ãä áúëå .[ãé 'éñ] àøåã éøòùá åøå÷îå ,äôéì÷ éãë ÷ø øñàðã áúë à"îøä

.÷"ë øåñàð íà åðì éã ,ììë øñàð øùáä ïéàù é"ùøë íéøáåñ íé÷ñåô äáøäù ïåéë î"î ,øéöá äøùðù äî ìë10

.áù"ùé] ì"ùøä ÷ñô ïëå ,äôéì÷ éãë åðîî äìòîì èòî íâå øéöá éåøùä øùáä ìë úà øñà [æ"èñ é ììë] ä"åà øôñá

.åéøáãë åè÷ð íäù òîùîå ,[àô ÷"ñ] ê"ùáå [çî ÷"ñ] æ"èá åéøáã åàáåäå [åò 'éñ ç"ô

.äôéì÷á éâñã à"îøäë ì÷äì ùéã áúë ãñôä íå÷îá êà ,ì"ùøäîë øéîçä [èé óéòñ áì ììë] íãà úîëçäå11

¯Èˆ‰ „‚�Î ÌÈ˘È˘ ¯Èˆ‰ ÍÂ˙·˘ ¯˘·· ˘È˘ ‰¯˜Ó·

à"îøä éôìã ,ì"ùøäîäå à"îøä ú÷åìçîá éåìú øáãä øéöä ãâðë íéùéù øéöä êåúáù øùáá ùé øùàëã [àô ÷"ñ] ê"ùä áúë

ìë úà ïéôøöî åìåë øñàðã ì"ùøä úòãìå ,íùì òôòôî åðéà øéöä éøäù ìèáì ìéòåî øùáä øàù ïéà äôéì÷ éãë ÷ø øñàðù

סגי הדין דמן וי"ל כ"ק. לאסור זו היא פשרה ומה כ"ק, גם נאסר לא איסור אין ואם כולו, נאסר איסור יש אם דממ"נ צ"ע ולכאורה .10

כחוש בין בקיאין אנו דאין דאמרינן משום הוא הבשר כל את והרש"ל האו"ה דאסרו והא מכ"ק, יותר נבלע ואינו כחוש שהדם כיון בכ"ק

כו]. ס"ק קה סי' ט"ז [עיין ושומן, בציר מעורב שהוא משום כשמן זה דם דנים לחומרא [א"נ לשמן,

.11ïåéò úôñåú

øéöá äùéáë øåòéùî úåçôá ääùùë ì"ùøäîä éôì øùáä ïéã

יד [כלל יעקב המנחת אמנם הבשר. כל נאסר בציר מועט זמן שהה אם דאף ומשמע בסתמא, המהרש"ל דברי את העתיקו והש"ך הט"ז

דהא וירתיח, האור על שיתננו דהיינו בציר, כבישה בשיעור בציר שהה כשהבשר אלא אסר לא עצמו שהמהרש"ל דפשוט כתב ב] דין

שאנו אף ולכן כבישה, שיעור שהה לא אם כ"ק אלא נאסר אינו מליחה שיעור תוך של גמור לציר בשר דבנפל סובר עצמו המהרש"ל

לציר שנפל בשר שנגמרהאוסרים אחר שיצא זה בציר מ"מ כ"ק, רק ולא הבשר כל את ואוסרין מועט, זמן שיעור שהה אם אף גמור

להקל. יש המליחה

להקל סברא אין בציר שנכבש דכיון בציר, כבישה בשיעור אלא אסרו לא והש"ך והט"ז המהרש"ל שגם שכתב ז] ס"ק י [סי' בחזו"א וע"ע

בכ"ק]. דסגי כתב פב) (ס"ק בש"ד אך קליפה, בכדי כבישה משיעור בפחות להקל אם דצ"ע כתב נ) ס"ק (מ"ז [והפמ"ג כולו. יאסר שלא
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.[á ïéã ãé ììë úàèç úøåúá íâ áåúë ïëå] .øéöä êåúáù äî

àì ì"ùøä àäã ãåòå ,òôòôîä ïîù øáãá óà äôéì÷å íéùéù ïðéòá äçéìîáù ïðéè÷ð ä÷ 'éñá àäã ,åìà íéøáã ìò äîú à"òøå

.äôéì÷ä äøúåä àì åìåë øñàðå øùáä ùáëð øùàë íâ ë"àå ,÷"ë ÷ø øñàð ïëì íãå÷å øéöá øùáä ùáëðù øçà àìà øñà

¯˘·‰ ¯Ò‡È˘ ÈÏÎ·˘ ¯Èˆ‰ ˙ÂÓÎ

íåùî íòèäå ,øùáä â"òù àîìòá úéçåìçì àìå øñåà éìëáù ïéòá ìäåî ÷øã [àé ÷"ñ íù] ê"ùäå [å ÷"ñ ò 'éñ] æ"èä áúë

.[à ïéã âé ììë] ä"åàä àåä äæì øå÷îäå ,øéîçäì åâäð àì äæáù

åéìò ïúéì î"ò á÷åðî åðéàù éìëá åçéðä íà ,åéìòù çìîäî øùáä úà çéãäì àá íãàäù ïîæáã à"îøä áúë [ç óéòñ] ìéòìå

ì ÷"ñ] ê"ùä áúëå .ùåçì ïéà åçéãäìå íéîàìã äøò÷ä êåúá ìäåî úö÷ àöîð íà óà åðééäã [è"é 'éñ é ììë] ä"åàä íùá [á

.åøéîçä àì ïëìå äçãäá ÷ñåòù íåùî åðééäã òîùîå ,äæá øéîçäì åâäð12

ÁÏÓ‰ ÁÎ ˜ÒÙ„ ‡¯·Ò‰ ÔÈ�Ú· ‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙ

äáåøî ãñôä ïéàù íå÷îáù àöîð ,ïéìé÷î äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øå øùáä úà øåñàì ïéâäåðù à"îøá øàåáîä éôì

çë ÷ñôã øîåì ïéìé÷î äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îáå ,äçéìî øåòéù øçà óà íéçúåø íéáùçð øéöäå øùáäù ïðéè÷ð

,.çìîä13.[ä"ñ àö 'éñ] à"îøä ë"ëå

çë ÷ñôã ,øùá åá åøéùëäù çìîá ÷ø úøîàð åæ àøáñã áúëù [èð÷ 'éñ] ã"äúä éøáã úà àéáäì êéøàäù [æî ÷"ñ] æ"èá ïééòå

óà çìîä çë ÷ñô àì ,ïéãë çãåäå çìîðù éøçà øùá çìîù åà ,øùá åá çìî àì íà êà ,øùáä úà èéìôäù øçàî çìîä

.[æî ÷"ñ æ"î â"îôä ë"ë] øéö èìåô àåäù

.[çì 'éñ] ù"àøáå ,[íéâãäå ä"ãåñ :áé÷ óã] 'ñåúá úàöîð çìî øàùì íã èìôù çìî ïéá ÷ìçì åæ àøáñå

íãä ïéàù ÷ø àìå ,çìîä çë ÷ñôù øîåì ïéìé÷î äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îáã [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä éøáãî øàáúîå

åîò çìîðù äî øåñàé àì äôéøè àåä çìîðä øùáä íà ä"äå ,äðéáâ øñåà åðéà øùáä íâ àìà øñåà14,øñåà åðéà øéöä ïëå ,

.[ãô ÷"ñ ê"ù ïééò] åçë ÷ñôù íåùî ,éøùá àåä øéöäù óà éìëáù áìç éëåìëì

ציר נמצא אם דמ"מ בהדחה] שעוסק כזה מועט בזמן שרי מוהל קצת נמצא דאם [שכתב האו"ה לשון על הוסיף לב] [ס"ק והש"ך .12

לחלוחית בין לחלק הש"ך שכוונת כח] [ס"ק יהודה היד וכתב ממש, ציר לבין מוהל בין דמה צ"ב זו ולשון מיד. נאסר ה"ז בכלי ממש

דאוסר. מכונס ציר ובין אוסר, שאינו האו"ה כתב שע"ז הבשר תחת טופחת ציר

האחרת הסברא משום הוא דאולי המלח, כח דפסק זו כסברא דנקטינן משום הוא הפ"מ במקום דמקילין דהא לומר הכרח שאין ואף .13

וסעודת הפ"מ דבמקום כתב ס"ה] צא [סי' ברמ"א אך בבשר, להבלע כח לו ואין המלח בתוך נתייבש דהדם היש"ש של בטעמו שנאמרה

פד]. [ס"ק זה בסעיף הש"ך וכ"כ המלח, כח פסק דאכן נקטינן מצוה

הבית בזה העיר וכבר הרש"ל דברי בהבאת קיצר הט"ז והנה המלח. לבין הבשר בין שחילק הרש"ל דברי את הביא מז] [סוס"ק והט"ז .14

שיעור אחר אף רותח נשאר עצמו שהבשר נקט המהרש"ל כדבריו. פוסק אינו הט"ז כי אם הרש"ל דברי את להביא לנכון ראינו ולכן מאיר,

מחמת מליחה שיעור אחר הבשר נאסר שלא ומה בו. שנגעה גבינה אוסר הודח ולא שנמלח הבשר ולכן רותח, אינו המלח ורק המליחה

כיון נבלע, ואינו שריק דמישריק אמרינן פליטה דם רק בעין דם שאינו דמתוך בדם, מיוחדת סברא היא שבו, בגומות שנתאספו והציר הדם

צוננים. נחשבים זה וציר שדם

מעתה נחשב והמלח בבשר נבלע המלח רתיחת שכח משום המלח, כח שפסק אמרינן מבשר דם שפלט במלח שדוקא הרש"ל הוסיף עוד

מלחו. מחמת נאכל היה לא אם כרותח חשיב הוי בכותח, שניתן מלח כגון מלח בשאר אבל צונן,

צונן. נחשב הבשר גם מצוה וסעודת מרובה הפסד שבמקום כהרמ"א, להקל מסיק הט"ז אמנם
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˙ÂÓÂ‚· ÛÒ‡˙�˘ ¯Èˆ

àìã ,øùáä úà øñåà äæ øéö ïéà ,íéîé äîë ääùå åáù úåîåâá øéö óñàúðå äçéìîä øåòéù øçà á÷åðî éìëá øàùðù øùá

.[î ÷"ñ] î"ãá àáåäå [à"ëñ é ììë] ä"åàä ë"ëå ,á÷åðî åðéàù éìëá çðåîù øùáë ïåãéð úåéäì åá åøéîçä15

¯Èˆ‰ Â· ‡ˆÓ�˘ ÈÏÎ‰ ÔÈ„

éãë øñàð õò éìëã [áô ÷"ñ] ê"ùä áúëå .øåñà [äçéìî øåòéù øçà øùáäî áæù] øéöä åúåà åá ìôðù éìëäù à"îøä áúë

õò éìëì ÷øã åéøáãî ÷ééåãîù [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä éøáãì ê"ùä ïééöå ,åìåë øñàð ñøç éìë ë"àùî äôéì÷ äéì àéðäîå äôéì÷

.åìåë øñàðù ñøç éìë ë"àùî ,äôéì÷ àéðäî

.äçéìîá åìåë øñàðã ì"éé÷ã ìëàîë éåäå êø àåäù íåùî àåä åìåë øñàð ñøç éìëù íòèäã [áô ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå16

øéîçî â"îôäù òîùî äëìäì êà ,äôéì÷ éãë àìà äçéìîá øñàð åðéà ñøç éìë íâã è÷ð [àé ÷"ñ äô ììë] á÷òé úçðîäå

.åìåë øñàðã ê"ùäë17

·˜Â�Ó Ò¯Á ÈÏÎ

â"îôä ì÷éä ïëìå ,äôéì÷ éãë àìà øñàð åðéàù äãåé ê"ùä íâù øùôàã [áô ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë á÷åðî ñøç éìëä íà

,úáù ãåáëì ìéùáúä úà åá ïéîèäì øçà éìë äéä àìå ,úáù áøò äéäå õåçáî ñøç éìë ìò øéö óèðù íå÷îá ÷çãä úòùá

áúë íðîà .á÷åðî éìëë ì"åä õåçáî éìëä ìò ìôðù ïåéëã äôéì÷ë åæ äøéøâ áéùçå ,äôéèä úìéôð íå÷îá éìëä úà áèéä øåøâì

ç"ë íâ àðéãìã [àé úåà äô ììë] á÷òé úçðîä úòã ä"àìáù óàå ,á÷åðî éìëë éåäã óà ì÷éî äéä àì úáù áøò äéä àì íàù

.ìéòì àáåäù éôëå ÷"ëî øúåé øñàð åðéà18

˙ÚÏ ˙ÚÓ ÈÏÎ· ‰‰˘˘ ¯Èˆ

.õò éìëá óà éìëä ìë øñàð úòì úòî éìëá ääù øéöä íàã [è ïéã ãë ììë] ä"åàä íùá [áô ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë

שהרי לעולם מותר בשר לך אין דאל"כ מדבריהם, שהוא האיברים בדם מדאי יותר חכמים הטריחוהו שלא משום הטעם האו"ה וכתב .15

ציר. לחלוחית יש בשר בכל

ואיך קליפה, כדי אלא המליחה שיעור אחר שזב בציר ששהה המאכל נאסר דלא הרמ"א דעת דהא צ"ע זה דין הרמ"א לפי אמנם .16

א"ש, בציר השרוי המאכל כל דנאסר כהמהרש"ל פא] [ס"ק והש"ך מח] [ס"ק הט"ז דהחמירו למאי אך חמור. יותר יהא חרס שכלי יתכן

הכלי. עובי כל הש"ך לפי נאסר דה"נ

רק הכלי שנאסר סוברים הפוסקים דרוב כתב מנוקב שאינו בכלי מליחה לענין א] [דין יג שבכלל סתירה, בזה יש חטאת תורת ובספר .17

מהרא"י דברי הביא דרש"י] [מעשה מליחה שיעור אחרי הבשר מן שזב ציר לענין ב] [דין יד בכלל ואילו בהגש"ד. כמהרא"י ודלא כ"ק,

ד]. [אות המנח"י בזה תמה וכבר חולקין, שיש כתב ולא הכלי כל שנאסר

כולו, נאסר ולכן וירתיח, האור על שיתננו כדי ציר כבישת שיעור בשהה איירי יד] [בכלל שהתו"ח לומר דן פא] ס"ק [ש"ד והפמ"ג

חמור. יותר יהא שהכלי יתכן ולא ציר כבישת שיעור בשהה אף כ"ק רק נאסר שהמאכל משמע הרמ"א מדברי דהא תמה אך

יג]. בכלל ולא יד בכלל הוא הכלי כל דנאסר מהתו"ח שהביא דמה ט"ס בדבריו [ויש בזה. מש"כ דגמ"ר בהגהת ועיין

הכלי גב על בנטף גם דהא מט] ס"ק [מ"ז הפמ"ג ותמה לצאת, מקום לו שאין כיון הכלי את אוסר דהציר כתב מט] [ס"ק והט"ז .18

בכלי ורק בדיעבד, נאסר אינו שהכלי טז) סעיף (לעיל נתבאר ובזה מנוקב, לכלי דמי הכלי גם דלכאורה צ"ע [והדברים הכלי. את אסרינן

בדיעבד]. אף ע) (ס"ק הש"ך החמיר חרס
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ÁÈ˙¯ÈÂ ¯Â‡‰ ÏÚ Â��˙È˘ È„Î ÈÏÎ· ‰‰˘˘ ¯Èˆ

,äôéì÷ éãë ÷ø øñàð éìëäù [æè óéòñ] à"îøá òîùî ïëã ,[õò éìëá] äôéì÷ éãë àìà øñàð åðéàù äàøðã [íù] â"îôä áúë

.[åð ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä áúë êëå ,øéö úùéáë éãë ääùá óà éøééàã òîùîå

·ÏÁ ˙ÂÈ¯‡˘ Â· ˘È˘ ÈÏÎ

òîùîã [âô ÷"ñåñ] ê"ùä áúëå .øùáä úà øñåà æ"ä áìç úåéøàù åá ùéù éìëá äçéìîä éøçà çðåä øùáä íàù à"îøä áúë

.øéöì õåçîù äî ìò íâ àåä øåñéàäù òîùî äøåàëìå ,øåñà øùáä ìëù à"îøäî

øáåñä é"ùøì óàù àåä íù øàáúðù äîå ,[ä ïéã ãé ììë] úàèç úøåúá øàåáî øùáä ìë úà øåñàì íòèäã ê"ùä áúëå

áìçä åá òìáð çúåø øéöäù ïåéëã åúðååë äøåàëìå .øùáä øñàð ïëìå çúåø àåä î"î ,íã àìå àîìòá ìäåî àåä àöåéä øéöäù

ê"ùá øàåáîë äëéúçä ìëá òôòôì áìçä òáèã íåùî ,åìåëá òôòôîåïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á ïéàù ïãéãì ù"ëå ,[â ÷"ñ áö 'éñ]

.åìåëá òôòôîù ïðéùééç

ÔÈÎÒ· ÍÂ˙ÈÁ ÔÈ�Ú·

ùåçì ò"åùä ÷ñôã éàîìã áúëù [åô ÷"ñ] ê"ù ïééòå .äìòâä ïåòè ïéëñá êúç íà é"ùøã äùòîá íéøñåàä éôìã ò"åùä áúë

.ïéëñä úà ìéòâäì ö"à êúç àåä íà êà ,êåúçé àìù åì ïðéøîà äìéçúëì ð"ä ,äìéçúëì ÷ø íéøñåàäì

êéøö äìéçúëìã ÷ñôù ì"ùøä úòã úà àéáä [æô ÷"ñ] ê"ùäå .÷éøù ÷øùéî íãã äìéçúëì óà ïéëñá êåúçì øéúä à"îøäå

.á"òú äìòâä éìá øåñàì øéîçîäå ,äù÷ øáãá åçðé÷ íà éâñ ãáòéãáå åìéòâäì

íå÷îá øùáä ìò ïéòá íã àöåéù ïåéë íðîà ,äìòâä äëéøö ïéëñä ïéà ïéëñá êúç íà äçéìî øåòéù êåúá óàã à"îøä áúë

.åçìåîìå äæ íå÷î çéãäì êéøö ïëì ,êåúéçä

ïéòá íãå äçéìîä ïîæá çúåø øùáä éøäå ,êåúéçä íå÷îá äçãä àéðäî éàîã à"òøå [çô ÷"ñ ã"ù] â"îôäå ø"îâãä åù÷äå

.øñàð äçéìîä ïîæ êåúá øùáä â"ò ïéòá íã ìôð íàã ò 'éñ óåñá øàåáîëå ,ãéî åá òìáð åéìòù

òéìáî ïéòá çìî à÷åã [èë ÷"ñ ò 'éñ] ê"ùá øàåáîä éôìã áúëù [ã óéòñ ìéòì] à"îøä ìò åúäâäì ïééöù ø"îâã úäâäá ïééòå

.äçéìîä úîçî úçúåø äìåë äëéúçäù óà ,òéìáî åðéà êúçä íå÷îá àìù äëéúçä ìò àöîðä çìî ìáà ,äëéúçá íã

‡Î ÛÈÚÒ
.øåèáå èî 'éñ øùáä ìë ÷øô à"âäá àáåîä òåøæ øåàá ïéãä øå÷î

áúë ïëå ,éàñåøã ïá ìëàîë åúåìöì éãù áúë [øëë ä"ã :àî óã] ï"øäã ,à"áùøäå ï"øä å÷ìçðã àéáîù [ãð ÷"ñ] æ"èá ïééò

àäéù ãò åúåìöì êéøöä [ïîçð ø"à ä"ã .áé÷ óã] à"áùøäå ,øåèä åàéáäå åúééìö éöçá éâñã àúáéúî íùá [æ 'éñ æ"ô] ù"àøä

.íãà éðá áåøì äìéëàì éåàø

.âåäðì éåàø ïëã æ"èä áúëå ,ùáééúéù ãò øùáä úåìöì ïä úåìéâø úåàé÷á íéùðä ïéàù éðôîã áúë ã"ùâäáå
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åìùéáå åçìî íàå ,øëåñá øùá çåìîì ïéàù íéôñåð íéðåøçà íùáå [äö ÷"ñ] äãåäé ãéä íùá [çëù úåà] äáåùú éëøãä áúë

.íéìëä úà íâå åøñåàì ùé19

מלח. שאין במקום בסוכר למלוח שהתיר לו] ס"ק יד סי' [או"ח הד"ט עיקרי דעת את בעלמא לסניף אף לצרף שאין וכתבו .19



 שאלות לחזרה 
 על החומר הנלמד בחודש אדר ב' תשפ"ב

 ת מליחה סימן סט מסעי' יטיו"ד הלכו
  מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

---------------------------------------- 
  סעיף יט

 אחר המליחה, לפי שרוצה לבשל הבשר;  .א

  רותחים, לדעת הרמב"ם ולדעת הטור?) האם צריך להכיס הבשר למים 1
  ) מה הטעם שתן הרמב"ם לדבריו?2
  ) איך ביאר הר"ן סברת הרמב"ם?3
  ) ומה טעם חלקו עליו?4
  א על כך?) כמאן קט המחבר ומה כתב הרמ"5

  
  סעיף כ

 בשר שמלח ושהה כדי מליחה ואח"כ הכיסוהו לכלי בלא הדחה ותמלא הכלי מציר;   .ב

  ובב"י האם הבשר מותר או אסור? בטור) אלו דעות הובאו 1
  ) באר הטעמים לשיטות האוסרים? 2
  ) ולשיטות המתירים, מה הטעם שהציר איו אסור, ומה הטעם שהמלח איו מבליע?3

והש"ך למעשה, ) בידון ה"ל, מה פסק בשו"ע, ואיך פסק הרמ"א ואיך פסקו הט"ז 1  .ג
  לכתחילה ובדיעבד?

  וקב ותמלא אח"כ ציר?שתו לכלי שאיו מ) ומה הדין אם הדיחו קודם 2
  ש ששים בתוך הציר לבטל?והאם מהי אם י) 3
  אחרות?) ומה הדין אם תערבה אותה חתיכה בחתיכות 4

 בהדחה או צריך הגעלה? סגיאם חתך הבשר בסכין אחר שיעור מליחה, האם   .ד

שר, האם אסר ) אחד שמלח אווז ומצא טריפה ואחר ששהה שיעור מליחה תו עם בשר כ1  .ה
 הבשר הכשר, בהפסד מרובה ובאין הפסד מרובה?

) ומאי שא מבשר וגביה שגעו זה בזה דאם שיהם מלוחים שיהם אסורים, ומשמע 2
  דאפי' אחר שיעור מליחה, ולא אמרין דפסק כח המלח?

דם או ה) הא דפסק דאחר ששהה שיעור מליחה אין עליו שם רותח, האם הכווה לעין 3
   ן הבשר? ואיזה פק"מ לדיא איכא בזה?לעי

  סכם השיטות המובאות בזה בט"ז, והכרעת הט"ז?) 4

 ציר, ומה הטעם?) מה דין הכלי שפל בו אותו ה1  .ו

  ?, בכלי מתכת או בכלי חרס, ומה הטעםלא האם מועיל קליפה או) ו2

 ;מה הדין אם הכלי הוא כלי חלבי  .ז

 יש בו לכלוך?) כש1

  ?והוא בן יומואם אין בו לכלוך ) 2
  ו בן יומו, ומה הטעם?אי אם אין בו לכלוך והוא) 3
  רך סעודת מצוה?) ומה הדין אם הוא הפסד מרובה ויש בה צו4
  האור ויתחיל להרתיח? ) ומה הדין אם שהה שיעור כבישה כדי שיתן על5

כתב המחבר: ולפי דבריו אע"פ ששהה הבשר המלח כשיעור אסור לאכול ממו עד שידיחו   .ח
 פה יפה.י

  רי השו"ע?שבמחבר ה"ל, ומה הכווה בדבאר האם דבר זה הוא רק לשיטות האוסרים ב

 אחר ששהה הבשר שיעור מליחה;  .ט

  ) האם מותר לכתחילה לחתוך ממו בסכין קודם הדחה? 1
, האם צריך הגעלה או סגי מה הדין בדיעבד אם חתך ממולשיטות האוסרים לכתחילה, ) 2

  ? ו או לאחריםבקיוח בדבר קשה, לעצמ
ם אוסרים מחשש שמא ישכח ) לשיטות המתירים לחתוך, מה דין הסכין? ואמאי אי3

  להדיחו?
  אסעיף כ

 ותו לפי שיבשלו כדי שיזוב דמו.במקום שאין מלח מצוי, יכול לצל  .י

  כמה זמן צריך לצלותו?) 1
 ריך הדחה אחר הצליה?) והאם צ2
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יויויויו בבבב'''' אדראדראדראדר בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות יטיטיטיט""""שאלותשאלותשאלותשאלות מסעימסעימסעימסעי'''' סטסטסטסט סימןסימןסימןסימן מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות דדדד

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

עופות.אאאא....שאלהשאלהשאלהשאלה של גדולה כמות מולחים

משעה יותר עבר (3 ביחד להניחם אפשר האם עופות וגם בקר בשר גם וכשמולחים (2 ביחד להניחם אפשר האם (1

אח כשממשיכם באמצע, הפסקה גם ועשו הראשונה, הערימה את שמלחו להכשיר"ממתי להמשיך אפשר האם כ,

אח להוציא יכול האם עליהם, והניח עוד מלח זמן, עבר עופות כמה שמלח אחרי (4 ערימה באותה מלמטה"ולהניח כ

מליחה שיעור זמן שיעבור עד להמתין שצריך או המליחה, זמן שיעור עליהם עבר וכבר תחלה שנמלחו העופות את

[äòù äìéçúëì]הניח שלמטה אלו את שמלח אחרי זמן כמה הבדל יש האם (5 השני החלק את עליהם שהניח ממתי

והורידם נזכר העליונים את כשהניח מיד אם הדין ומה (6 שמעליהם אלו â"÷ñå,את á"ì÷ñ ê"ù ,á"÷ñå æ"è÷ñ æ"è ,à"ñ]

[à"ë á"ì à"îëç ,à"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,à"÷ñ íéøåàéá ã"ååç.

עופות.בבבב....שאלהשאלהשאלהשאלה כשמכשירים

מה שלהם הפנימי הצד בתוך דם והתקבץ שלהם החיצוני הצד על הניחם (2 להניחם צד איזה על משנה האם (1

מצאו (4 דינו מה שלהם הפנימי בצד ציר, דם, שיש ראו בבוקר שלם, לילה העופות את כזו בצורה השאירו (3 דינו

בתוך שקועה נמצאה זו חתיכה על שהיתה מחתיכה שחלק או קטנה, בשר חתיכת הציר את בו שהיה הפנימי בתוך

דינה מה הפנימי, שבצד è"ñ÷ñ]הציר êåøà è"ñ ïîéñ äãåäé ãé ,á"÷ñ æ"è ,à"îø ,øáçî à"ñ]

אחת.גגגג....שאלהשאלהשאלהשאלה פעם אותה מלחו שכבר חתיכה

מיד ואם (2 שוב למולחה אפשר האם בטחון1) ליתר שרוצה או דיו, נמלחה האם מסתפק אותה, שמלחו אחרי

אח לו נודע אותו, הכשירו הוכשר, שלא סבר בצד, חתיכה מצא אם (3 יכול האם שוב מי"למלוח יותר שלפני ב"כ

לא או נמלח כבר אם כשמסתפק לעשות לכתחילה העצה מה (4 דינו מה הודח, ולא הוכשר קודם æ"èשעות ,à"ñ]

[å"ì äçéìî ìàéðã éãåîç ,à"ë ïéã á"ì ììë à"îëç â-á"÷ñ ê"ù ,á"÷ñ.

המליחה.דדדד....שאלהשאלהשאלהשאלה שבאמצע בשר עם ביחד בטעות אותו שעירבו הוכשר לא שעדיין בשר

החתיכות בין החתיכה את עירבו אם (3 והוציאו הטעות את גילה זמן כמה אחרי חילוק יש האם (2 דינו מה (1

מדמה תחלה הודחה כבר שנמלחה לפני ביניהם שהניחה החתיכה אם בין חילוק יש האם (4 דינה מה המלוחות,

לרגע להניח המליחה באמצע ורוצה מקום לו חסר (6 בה שנגעו המלוחות החתיכות דין ומה (5 עדיין הודחה לא או

המליחה שבאמצע הבשר בערימת להניחו יכול האם נמלח, לא שעדיין שבידו à"ñ,בשר ,è"ë÷ñ ê"ù ,ç"é÷ñ æ"è ,å"ñ]

[æ"è÷ñ ê"ù ,à"é÷ñ íù æ"è ,á"ñ è"ñ ïîéñ.

שעכשיוהההה....שאלהשאלהשאלהשאלה החתיכות של לערימה אותם והעבירו מקום חסר היה מהמליחה, משעה יותר כבר ועבר בשר מלחו

המליחה. שעת באמצע ועדיין נמלחו,

עדיין הודחו לא או מהמליחה הודחו כבר אם חילוק יש האם (3 שנמלחו ממתי שעות י"ב עבר וכבר במקרה שונה והאם (2 דינם מה (1

המליחה. שעת באמצע ועדיין עכשיו שנמלחו חתיכות בין אותם ועירבו אותם הדיחו וכבר שעה עבר לא עדיין אם הדין ומה (4,å"ñ]

[î-è"ì÷ñå ,á"ì÷ñ ,è"ë÷ñ ê"ù ,æ"è÷ñ ,á"÷ñ æ"è.

מהמליחה.וווו....שאלהשאלהשאלהשאלה ומלח ציר של הצטברות שם שיש הכיור לתוך לו נפלה להכשירו בשר חתיכת החזיק

אם חילוק יש האם (3 סתום או פתוח הכיור אם או נפלה, בכיור מקום באיזה חילוק יש והאם (2 דינה מה (1
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מעל אחרי רק שגילה או שעה, חצי אחרי רק זה את שגילה או מיד, חילוק"והוציאו יש האם (4 לשם נפל שזה ע

כדי ותוך הבשר את להכשיר שהתחיל מי וכן (5 לציר שמחוץ החלק לבין הציר בתוך ששכבה בחתיכה החלק בין

ע שהניחו אחרי מיד או והאם"ההכשרה (6 כשעה. לאחר הוציאו או מיד, והוציא האמבטיה, לתוך נפל מיד הקרש ג

שעל החתיכות שאחד שראה מי וכן (7 פתוח או סתום היה הכיור אם או נפל, זה באמבטיה מקום באיזה בזה חלוק

ושקוע החורים בין חלקו נמצא מליחה הנהקרש האופנים בכל (8 שבכיור והציר המלח אם"בהצטברות הדין מה ל

אח ורק שלם לילה הקרש על שהה הבשר אם הדין ומה (9 שנמלחה אחרי שעה רק לכיור נפלה נפל"החתיכה כ

הנ והדוגמאות האופנים בכל (10 הנ"לכיור בכל הדין ומה (11 שוב. ולמולחו להדיחו ויועיל, צריך, האם אם"ל ל

הנ האופנים בכל (12 מליחה. ללא או הדחה, ללא והציר"בישלם המלח עם ביחד הכיור בתוך אם הבדל יש האם ל

הנ בכל הדין מה וכן (13 וכדו', מההדחה מים. הרבה, או קצת- גם המלח"הצטבר עם שביחד בודאי ידוע אינו אם ל

ציר. יש ð"÷ñ,שבכיור ê"ù ,ç"ë÷ñ êåøà äãåäé ãé ,å"ë÷ñ éúéøë ,è"÷ñ à"òø ,î"÷ñå ,è"ì÷ñ ,å"ì÷ñ ê"ù ,æ"é÷ñå æ"è÷ñ æ"è ,å"ñ]

[íù à"òø.

להדיחו.זזזז....שאלהשאלהשאלהשאלה עכשיו זמן לו אין בשר של גדולה כמות הכשיר

אח וראה מחר עד השאירו ואם (3 למחר השאירו אם הדין מה (2 להדיחו מחר עד להשאירו יכול האם שחלק"1) כ

דינו מה ציר הצטבר הפנימי ובצד החיצוני הצד על שכבו ã"ë÷ñ]העופות ê"ù ,ë"ñ è"ñ ,å"ñ ,ä"ñ].

וכדו'חחחח....שאלהשאלהשאלהשאלה סכין מזלג, בשר, בו שהכשירו בכיור מצאו

הבדל יש האם (4 זמן לאחר או מיד זה את גילה אם הבדל יש האם (3 לכפית סכין בין הבדל יש האם (2 דינו מה (1

הסכו את שמצא לפני הבשר על להניח שהספיק המלח כמות כמה הסכו"בין אם הבדל יש האם (5 מתחת"ם היה ם

אח עירב אם (6 שהצטבר והציר המלח בתוך בכיור סתם או הבשר, מהכשרת שנוטף הסכו"למקום עם סיר"כ ם

זה אם הבדל יש האם (4 המלח. בתוך סתם או הציר שנטף למקום מתחת היה זה אם בין הבדל יש האם רותח

מים קצת בתוכו והיה כוס, íùהיה ê"ù ,å"ñ ò"ñ ,è"÷÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,å"ð÷ñ íéùåãéç ã"ååç ,á"ô÷ñ ê"ù ,è"î÷ñ æ"è ,ë"ñ]

[ä"÷ñ ä"÷ ïîéñ ã"ôùå ,è"é÷ñ ç"ö ïîéñ ã"ôù ìò à"òø ïééòå ,æ"è÷ñ.

בשרי,טטטט....שאלהשאלהשאלהשאלה בכלי שהונחו חריפים, חמוצים, סלטים,

סכו בו הכניסו אבל פרוה בכלי שבת לשולחן הביאום ואם (2 בחלבי אותם לאכול אפשר האם למשך"1) בשרי ם

אח אותם לאכול אפשר האם אח"הסעודה, אותו הוציאו בשר חתיכת בסעודה לתוכו נפל ואם (3 חלבי. עם כ"כ

והחזיר בשרי, סכין עם חמוץ מלפפון שחתך מי וכן (4 בחלבי. השאר את לאכול אפשר האם שנפל, המקום סביב עם

חמוץ מלפפון של קופסא לתוך חלב או גבינה, קצת ניתז אם הדין ומה (5 בשרי כולו האם הקופסא לתוך השאר את

אח גילה לפסח, חמוצים או חריפים, שהכין במי הדין ומה (6 שעה אחרי שהכ"והוציאו חמץכ בכלי בטעות [ë"ñ,ינם

[â"ô÷ñ ê"ù ,è"î÷ñ æ"è.

להדיחו.יייי....שאלהשאלהשאלהשאלה ובא הבשר את להכשיר גמר

ואח לדלי הבשר את להכניס יכול האם והצטבר"1) הבשר את קודם הכניס אם הדין מה (2 לא או מים למלאות כ

ציר קצת והצטבר אחת חתיכה שהכניס אחרי אם (4 הציר בתוך היה מהבשר כמה חילוק יש האם (3 ציר קצת

(5 כולם דין מה המים, לפני היה בשר איזה יודע אינו ועכשיו הבשר שאר את לתוכו והכניס מים, הדלי את מילא

הדיחו, מים בלי בדלי הבשר את שהכניס לפני אם (6 בכלי, נמס המלח רק ציר, כלל יצא לא בהתחלה אם הדין ומה

אח דינו"ומצא מה בדלי ציר è"ò÷ñå]כ ,à"ô÷ñ ê"ù ,ç"î÷ñå ,æ"î÷ñ æ"è ,ë"ñ].




