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Ú ÔÓÈÒ

‡ ÛÈÚÒ
óã .àðù àì àìà ãò 'åëå àîøâ àîøâ çìî úùù áø .âé÷ óã ïéìåç 'îâäæ íò äæ ïçìîù úåôåòå íéâã ïîçð áø øîà :áé÷

.íéâãå ä"ã 'ñåú .äéðéî éòìá øãäå ãò 'åëå

úåðåéìòä úåëéúçäî áæä íãäù íéùùåç ïéà éàîàã ,åæ â"ò åæ úåëéúç äîë çåìîì øúéää íòèá íéîòè äîë åøîàð íéðåùàøá

.íøñåàå úåðåúçúá òìáð

íéèìôðå íäá íéòìáð øéöäå íãä íäéôìù íéîòèäî ùéå ,úåðåúçúä úåëéúçá ììë òìáð åðéà áæä íãäù íéàéáîä íéîòèäî ùé

:ïìäìãëå àðéãì î"÷ôð äæá ùéå ,äçéìîä é"ò

.àúåëéúçä éãéøèã éãééàã íåùî àåä íòèäã åáúë [æì 'éñ øùáä ìë ÷øô] ù"àøäå [íéâãå ä"ã :áé÷ óã] 'ñåú

.úåðåéìòä úåëéúçä ìù íãäî úåòìåá ïä ïéà ïîöò ìù øéö èåìôì úåðåúçúä1

.ò"åùáå øåèá àáåä äæ íòè2,úøñàð àéä éøä äøéöå äîã ìë úèéìô éãë äðåéìòä äëéúçä øáë äúäù íà äæ íòè éôìå

.øéö èåìôì äãåøè äðéàã

.áé"ò àöåéå øæåç àåä êà úåðåúçúá òìáð úåðåéìòä ìù íãä íðîàã ,î"é íùá [:áé÷ óã] 'ñåúá àáåä øçà íòè

.åèìåô êë åòìåáëã åòìáù íã éèìô åäãéã øéö èìôéîì éãéøèã éøééàã ,ïäéáâ ìòù çìîä

.äæ íòèë øáåñ [å óéòñ] à"îøäù [à ÷"ñ] æ"èä áúëå3

úåðåúçúä úçéìî úà êéùîäì êéøö ,äçéìî é"ò ïäî àöåé àåäù àìà úåðåúçúá òìáð ïëà íãäù äæ íòè éôìù íé÷ñåôä åáúëå

.úåðåéìòä ìù íãä úèéìô óåñ ãò4

הן פולטות מ"מ דם, פולטות הן ואין התחתונות החתיכות של המליחה זמן שיעור שכלה לאחר דאף והיינו .1

מלהבלע. העליונות של בידם אין זו דיעה ולפי מונעת, הציר פליטת וגם שעות, כד או שעות יב עד ציר

זמן שיעור דבתוך א] סוס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב אמנם זו. סברא על חולקים להלן שיובאו האחרים והטעמים

בהן נבלע מהעליונות הבא הדם שאין מסכימים האחרים הראשונים גם עצמן, של דם פולטות שהתחתונות המליחה

עצמן. של דם למיפלט דטרידי כ"ז

דלכתחי דמה, כל ופלטה נמלחה שכבר חתיכה גבי על חתיכה ימלח לא שלכתחילה כא] דין לב [כלל אדם החכמת כתב אמנם אין2. לה

דם. בלע לא ציר דפליט דאיידי הסברא על סומכין

השו"ע אין זו סברא שעל אלא מעלמא, שבלע דם פלט דידיה דם דפלט איידי של הסברא את גם סובר שהשו"ע א] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב

לכתחילה. אף חתיכות כמה למלוח מתרת בלע לא למיפלט דטריד איידי של הסברא ואילו שם, כמבואר בדיעבד רק לכתחילה סומך

מהניא וצירו דמו כל פלט שכבר אחרי בדם מעורב ציר שבלע בשר שגם יונה רבינו סברת על בדיעבד סומך שם דהשו"ע הפמ"ג [והוסיף

דידיה]. דם לו שאין אף מליחה, בו

דבמקום מהציר, ובלעה מנוקב שאינו בכלי לציר ונפלה דמה, כל ופלטה מליחה שיעור ושהתה שנמלחה דחתיכה שכתב ברמ"א עיי"ש .3

הרמ"א כתב [ולא שבכלי. מהציר שבלעה הדם את תפלוט דידה ציר שתפלוט דאיידי וימלחנה, ויחזור שידיחוה ע"י להתירה יש גדול הפסד

האלו הרמ"א מדברי ראיה שאין כתב זה] בסימן [להלן הש"ך אמנם דידה]. ציר לפלוט דטרידא משום מהציר כלל בולעת אינה שהחתיכה

יבלע. שלא לגרום דטריד איידי סברת מהניא לא בתוכו שנשרה דכיון טפי גרע לציר דנפל די"ל דטריד, איידי סברת סובר שאינו

אחרי מליחה זמן שיעור להמתין יצטרך אלא העליונות של הדם פליטת סוף עד להמתין סגי דלא צ"ע ולכאורה .4

מקרים: שני בין להבחין שיש כג] ס"ק סט וסי' ג ס"ק הארוך בפירוש סז וסי' א ס"ק הקצר [פירוש יהודה היד וכתב העליונות. פליטת סוף

מליחה. זמן של נוסף שיעור להמתין וא"צ העליונה מן שזב הדם את מיד פולטת היא הרי דמה, את פולטת עדיין התחתונה החתיכה אם א]
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äì ïéà [úåòù ãë åà áé øçàì åðééä] äøéöå äîã ìë äðåúçúä äëéúçä äèìô øáë íàã [ç ÷"ñ æ"è ïééò] íé÷ñåôä åáúë ãåò

íã äìëù øçàì óà äèéìôä úëùîð î"éäì íâù áúë [íù æ"èä ìò] óñëä úåãå÷ðá íðîà ,äãéã øéö úèìåô äðéàù ïåéë øúéä

.äãéã øéöå

.åæ â"ò åæ úåëéúç úçéìî øúéäì íéðåùàøä åáúëù íéôñåð íéîòè åðáúëù äøòäá äàøå5

éáâì àìå [äçéìîä úòùá øùáäî èìôðä íãä 'éô] äèéìô íã éáâì ÷ø íéøîàð ì"ðä íéîòèä ìëù [à ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

íà óàå ,äôéøè øùá ìù øéö ïåâë ïéøåñéà øàù.[íéàîè íéâã ìù øéö ïåâë] ïðáøã íéøåñéà íä

.åèìåô êë åòìåáëå ,òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééàã ì"ðä íéììëä åøîàð àì ïéòá íã éáâì íâù à"îøá øàåáî [å óéòñ] ïìäìå

äðéà ïëìå øéö èåìôì äãåøè äëéúçäù íåùî åðééäå ,øúåî æ"ä úåëéúçä ïéáù àîåâá øéö äáøä õá÷úî åìôàù ò"åùä áúë

.úåîåâáù äîî úòìåá

àìéîîã 'ñåú åôéñåäå ,äçéìîä çëî åðîî èìôðå øùáá òìáð úåîåâáù íãäã î"éä ìù àøáñä úà åáúë [:áé÷ óã] 'ñåúáå

ääù åìéôàù äùîì úøàôú øôñá áúë æ"éôòå .é"áá åæ ïåùì àáåäå ,àîìòá øéö àìà íã åðéà úåîåâá øàùðù äîã ïðéè÷ð

åðéà úåîåâá àöîðù äîã íåùî ïéìé÷î î"î ,'åëå ãéøèã éãééà åá øîåì êééù àìå øéö èìåô åðéà øáëù úåòù áé åçìîá øùáä

.øéö àìà íã

ÌÈÓÚÙ '· ‰ÁÏÓ�˘ ‰ÎÈ˙Á

.[åñ 'éñ] é"àøäî é÷ñôá àåä ïéãä øå÷î6:é"àøäî áúë äëåú ìà äëéúçä â"òù íãä úà òéìáî éðùä çìîä ïéàã àä íòèáå

.òéìáî éðùä çìîä ïéà àëä ïë ,åòéìáäì àìå íã åéìà êåùîì çìîä òáèù [æì 'éñ] ù"àøä áúëù íùë .à

.úòìåá àéä ïéà øéö èåìôì äãåøè äëéúçäù ïîæ ìë .á

.úéðù äðçìîé ë"çàå äëéúçä úà äìéçú ç÷é íåé÷ì çåìîì àá íà àìà ,äìéçúëì ïë úåùòì ïéàù íãà úîëçä áúëå

[á"ñ] èñ 'éñá éøäù ,åéìà êåùîì ÷ø íã òéìáäì çìîä òáè ïéàù ïåùàøä íòèë ïðéè÷ð àì äëìäìã áúë [á ÷"ñ] æ"èä äðäå

,øùáá åòéìáî çìîä ïëìå ïéòá íã àåäù íúä éðàùù áúë [â ÷"ñ] ê"ùä íðîà .àúééî÷ äçãä éìá çìîðá à"îøä øéîçä

â"îôä áúëå .òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééà ìù àøáñä úà ê"ùä áúë ãåò .äæ õåøéúì [ãî úåà åè ììë] á÷òé úçðîä íéëñäå

כדי מליחה שיעור להשהות צריך העליונות של מהדם תבלע עכשיו אם ציר, פולטת היא ועכשיו דמה כל פלטה התחתונה החתיכה אם ב]

זה. דם שתפלוט

אפילו זה טעם ולפי התחתונה. בחתיכה כלל נבלע ואינו שריק מישרק דם דאמרינן ר"ת דברי הובאו ודגים] ד"ה קיב: [דף בתוס' א] .5

לענין [רק מליחה לענין זה כטעם להלכה פוסקים אין להלכה אמנם מהעליונה. בולעת אינה ג"כ וצירה דמה כל התחתונה פלטה כבר

ס"ק ט"ז סט סי' [לעיל עליו, הזבים והציר מהדם נאסר אינו המנוקב דכלי הא לענין זה טעם הובא וכן קיא.]. דף בגמ' שנתפרש צלייה

סט]. ס"ק וש"ך מב

גמרה לא שעדיין בזמן בתחתונה להבלע החל העליונה החתיכה של הדם דאם מאורליינ"ש, הר"י בשם [שם] בתוס' הובא נוסף טעם ב]

נ אין דמה פליטת את מ"מהתחתונה ציר פליטת זמן שיעור וגם התחתונה של מליחה זמן שיעור יעבור ואפילו נסתמים, הפליטה קבי

גמר לאחר העליונה של הדם נבלע אם זה טעם ולפי הבליעה. פסקה שלא זמן כל שמעליה מהחתיכות בה הנבלע הדם את היא פולטת

מארורליינ"ש. הר"י כסברת קיי"ל דלא [שם] והפמ"ג ח] [ס"ק הט"ז וכתב נאסרת. היא הרי התחתונה של הדם פליטת

בזה. שהחמיר סנ"א] ו [כלל כהאו"ה ודלא .6
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,øéöä úèéìô äúìë øáëã úòì úòî øçàì éðùä çìîä úà ïúð íà óàù åðééäå ,ãéñôä àì à õåøéúë ì÷éîäù [â ÷"ñ ã"ù]

.äæá øéîçäù æ"èäë àìãå ,ïåùàøä íòèä çëî ïðéøù î"î

ïéàù ïðéøîà àì éàîàå ,åøñåà àåä éøä øùáä â"ò ïéòá íã êôùð íàù [å óéòñ] à"îøä éøáãî ãåò äù÷ä [á ÷"ñ] æ"èäå

.åëåúì åúòéìáî åîöò øùáä úçéúø àìà íãä úà òéìáî çìîä àìã æ"èä õøéúå .øùáá íãä úà òéìáäì çìîä òáè

ïåùìîù áúë [á ÷"ñ æ"î] â"îôäåãéøèã éãééà øîåì ïéìé÷î ïéà åéáâìå ,ïéòá íã àåäù íåùî øéîçäù òîùî [å óéòñ] à"îøä

.åèìåô êë åòìåáëå òìá àì

ÌÈ‚„ ÌÚ ˙ÂÙÂÚ ÁÏÓ

åøîâù øçàå ,èåìôì íéøäîî íðéà úåôåòäå ,éèìôå éîã÷å åäééîø÷ åôøã íåùî íòèäå ,íéøåñà íéâãäù àúéà [:áé÷ óã] 'îâá

àì èìôéîì éãéøèã éãééàù àøáñä úà íéâãá ïðéøîà àì äæ íòèîå] .íéâãá òìáð àåäå íîã úà úåôåòä ïéèìåô èåìôì íéâãä

.[éòìá

òìáð íãäå åäééîø÷ åôøå åäðéð éëéëø íéâãù ì"ö ,äçéìîá íâ ÷éøù ÷øùéî íã ïðéøîàã øáåñä ú"ø éôìù [åì 'éñ] ù"àøä áúëå

.íäéðô ìò ÷éìçî åðéàå ïäá7

,ð"îîã ,øéö åèìô íéâãäù åðéàø àì íà óàå ,åøñàð øö÷ ïîæ åìéôà úåôåòä íò íéâãä çéðä íàù [àé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

òìáð àìéîîå ïøéö ìë åèìôù ïðéùééç ë"à åèìô íàå ,ãéøèã éãééà ïàë ïéàã ïäá òìáð úåôåòä ïî àáä øéöä ë"à ,åèìô àì íà

.úåôåòä íã ïäá

˙ÂÙÂÚ‰ ÏÚ ÌÈ‚„‰ ÂÁÏÓ�

.[é ÷"ñ ïìäì] ê"ùá øúåé äæ ïéã ùøôúðå ,äôéì÷ éãë íéøåñà íä éøä úåôåòä ìòî íéâãä íàù [ã ÷"ñ] ê"ùä áúë

÷øå äìòîì òôòôì íãä òáè ïéà äìòîì íéâãäùë î"î ,åúôéì÷á ÷ø àìå âãä ìëá òôòôî úåôåòä íãù øåáñä à"îøäì óàå

.øñàð ÷"ë

óà] ÷"ë åøñàð äìòîì íéâãä øùàëù åáúë àì úàèç úøåúäå ä"åàä àäã ê"ùä ìò äîú [áë úåà ë ììë] á÷òé úçðîäå

äëéúçá ÷øã øîåì é"ðîä ïã ïëìå .[øéöä êåúáù äî ìòî ÷"ë íâ øñàðù äèéùä úà åàéáä øéöä êåúá äúö÷îù äëéúç ïéðòìù

ïåâë úåëéúç 'áá ìáà ,êúçä íå÷î úà íöîöì à"àã íåùî ð"à ,÷"ë äìòîì òôòôî íãäù ïðéùééç øñàð äúö÷îù úçà

åéäù åìàä íéâãä úà ìùéáå óì÷ àì íà ãáòéãáã [ã ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .ììë òôòôî íã ïéàã ì"é ,íéâãì úåôåòäî

.äôéì÷ä ãâð íéùéù ïéàùë óà úáù áøò êøåöì ì÷äì ùé ,úåôåòä ìò íéçðåî

ÌÈ¯Ò‡� Ì�È‡ ˙ÂÙÂÚ‰˘ Ú"Â˘‰ È¯·„·

ïäî àöéù íãäù íåùî íéøñàð úåôåòä íâù í"áùøä úèéù úà àéáäù [åì 'éñ øùáä ìë ÷øô] ù"àøä éøáã úà àéáä é"áä

.ç"áä ÷ñô ïëå ,úåôåòá òìáðå øæåç íéâãä ìà

תועיל ה"נ וצירה, דמה שפלטה אחרי פליטה דם שבלעה בשר לחתיכת גם שנית מליחה דמהניא יונה רבינו שלפי הקשה והרשב"א .7

בש"ך הדברים והובאו ביותר. בהן נסרך הדם קרמייהו שרפו דמתוך דצ"ל ותירץ העופות. מן שבלעו מה מהן לפלוט אלו לדגים מליחה

ו]. [ס"ק
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.éòìá àì ïëìå øéö åà íã èåìôì éãéøèã íåùî íòèäå ,íéøñàð úåôåòä ïéà äëìäìã áúë [ã ÷"ñ] ê"ùä íðîà

äùòîá åîëå ,äáåøî ãñôä ïéàùë ô"ëò úåôåòä úà íâ øåñàì ùé úòì úòî øçà ô"ëò åà úåòù áé øçàì æ"ôìã â"îôä áúëå

.íãä úà òéìáî àåäå çúåø ïééãò çìîäù ïðéùééç î"ôä ïéàùëã [ë óéòñ èñ 'éñ ìéòì] é"ùøã8

‰ÎÈ˙Á‰ ÏÎ· ÚÙÚÙÓ Ì„‰˘ ‡"Ó¯‰ ˙ËÈ˘·

åðà ïéàã íåùî íòèä àèäéø íåôìå ,íéùéùá äçéìîá ïéøòùî åðàã ,äôéì÷ éãë ÷ø àìå íéâãä ìë ïéøñåà ùéã à"îøä áúë

íå÷îáù à"îøä áúë [è"ñ] ä÷ 'éñá àäã äù÷ä [àì úåà] íãà úðéáäå .[çé ÷"ñ ä÷ 'éñ] ê"ùä ë"ëå ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á

ë"àå ,ùåçë øåñéàë ïåãéð íãù íéîòô äîë áúë ê"ùäå ,[äçéìîä] ÷"ëî øúåé øñåà åðéàù ùåçëá åðà ïéìé÷î äáåøî ãñôä

.äôéì÷á éâñã î"ôä íå÷îá ì÷äì à"îøì ì"åä

øùáäù åðééäå ,ïîù åîòù øùáä î"î ùåçë íãäù óàã áúëù [çì ÷"ñ] ê"ùä ìò [ä÷ 'éñ] ø"îâãä éøáã ìéòì åàáåä øáëå

.äçéìîá íåèéô ïéàã [çë ÷"ñ íù] ê"ùäì íéàúî åðéà äæã ø"îâãä äù÷ä êà ,íãäì íèôî

,ïîåùå øéö úåáåøòú íéîòôì åá ùéù íåùî àåä äëéúçä ìëá òôòôî íãäã àäì íòèäù áúë [åë ÷"ñ ä÷ 'éñ] æ"èä íðîà

.['áä ä"ã çì ÷"ñ ä÷ 'éñ] â"îôä íâ áúë ïëå

ÌÈ˘˜˘˜ Ì‰ÈÏÚ ˘È˘ ÌÈ‚„

.íéøúåî íä ïëìå úåôåòä ïî øúåé èåìôì íéøäîî íä ïéà ,íéù÷ù÷ íäéáâ ìò ùéå íéîìù íéâãä íàù [åì 'éñ] ù"àøä áúë9

øáåñä à"îøäì æ"éôì íðîà .øúåî âãä øùá ïëìå äôéì÷ éãë øåòéù íéáùçð íä éæà íéù÷ù÷ ùé øùàëù òîùî øåèä ïåùìáå

.[ä ÷"ñ] ê"ùä áúë êëå ,ì"ðä ù"àøä ìù åîòèë èå÷ðð íà àìà íéù÷ù÷ä åìéòåé àì ,÷"ë ÷ø àìå íéøñàð íéâãä ìëù10

˙ÂÙÂÚ È"Ú ÂÁÏÓ�˘ ÌÈ‚„· ‰�ÎÒ ˘˘Á

[æè ÷"ñ ïìäì] ê"ùá íâ àáåäå ,[â ììë] øúéäå øåñéà øôñá åøå÷îå ,äçéìîá äðëñ ïéàã [â"ñ] æè÷ 'éñì ïééö [â ÷"ñåñ] æ"èä

.úàèç úøåúä íùá

çéðäå ,äðëñ íåùî äæá ùé íà øùá íò íéâã åùáëðù äø÷îá ÷ôúñä [æë úåà ë ììë] á÷òé úçðîäù àéáä [à ÷"ñ] ù"úôäå

äãåäé ãéä áúëå .çéúøéå øåàä ìò åððúéù øåòéùá øéöá åùáëðá ïã àìå ,úòì úòî ùáëðá à÷åã å÷éôñ úà áúë ù"úôäå .ò"öá

ובפרט הכא, משא"כ שריק, מישרק הבשר פני שעל ומה במלח בלוע הדם דהתם דרש"י, ממעשה חמיר דאולי לומר הפמ"ג דן ואח"כ .8

פיטום, אין שבבלוע יט] ס"ק קה [סי' מהש"ך הפמ"ג על שלום] [משמרת האחרונים תמהו אמנם להדם. מפטם דהשומן שמן הדג אם

בש"ך וכמבואר רוטב, בלי לחתיכה מחתיכה יוצא בלוע דאין אחרת, בחתיכה ולהבליעו מחתיכה בלוע להפליט במלח כח דאין תמהו ועוד

שם. ובפמ"ג יח] ס"ק קה [סי'

כלשון חתוך, בדג ולא שלם הדג כאשר רק היא דקשקשים דמעליותא כתבו שלא והרמ"א השו"ע על תמה אברהם יד בהגהת .9

והתו"ח. והאו"ה והטור הרא"ש

הדגים פליטת מתעכבת הקשקשים דמכח הנ"ל הרא"ש סברת דלפי דכב] אות כ [כלל יעקב מהמנחת שהביא ה] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין .10

ונפק"מ בקשקשים, גם נבלע העופות של הדם שאין והיינו כ"ק, גם הדגים נאסרים אין א"כ פלטי לא דטרידי דאיידי בהם גם ואמרינן

דם, בולעים הקשקשים דלכו"ע לומר דן והפמ"ג הטור. של טעמו לפי משא"כ הקשקשים, נגד שישים לשער א"צ לקדירה הדג נפל שאם

לדינא הפמ"ג וכתב הקשקשים. בין פולט שהדג די"ל דטרידי, איידי דנימא עצמם הקשקשים דרך נעשית הציר שפליטת לן לימא דמאן

נאסרים. אם צ"ע מליח הוא ואם הקשקשים, נאסרים תפל הדג דאם
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é ÷"ñ øö÷ä 'éô].øéö úùéáëá àìå ò"ìòî ùáëðá àìà ÷ôúñäì íå÷î ïéà ïëàã [ç

äæá àäé éìåà [ãøôðá ãçà ìë] äúò ïìùáé íàã ,äæî äæ íéâãäå øùáä åòìáù øçàù ïôåàá ÷ôúñä [æè ÷"ñ ã"ù] â"îôä

.àåä ìåùéá äúòîã ,äðëñ íåùî

øùá ìùéá åìéôàå ,øåñàì íå÷î ïéà ,äçéìî é"ò íéàöåéä íòèå øéöá äðëñ ïéàù ïðéè÷ðã ïåéëã áúë [íù] äãåäé ãéä íðîà

.øúåî ë"â íéâã ìù øéöá

· ÛÈÚÒ
óà âãä úà øñåà àåä ïéà ìôú øùáä íàù [:á óã à øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä áúëù ïéãä úà àéáä ò"ùä

.çåìî âãä íà11

åìéàå ,åá òâåð çéìîä âãäùë óà äæù òîùîå ,ìôú óåòäùë úåèéùôá ò"åùä øéúä äæ óéòñá äîì äù÷äù [æ ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.øåäèä úà øñåàå ìôúä àîèä íâ çìîð òâîä íå÷îáù øáåñä ï"øä úòã úà à"éë ò"åùä àéáä â óéòñá

:íéöåøéú 'á ê"ùä õøéúå

íã úèéìô ïéðòì ïðéøééà äæ óéòñá êà .øñåàå øéö èìôð òâîä íå÷îáù ï"øä øáåñ äæáå ,àîè øùá åà âãá éøééà â óéòñá [à

.íã àéöåîå çìîð ìôúäù ò"åùä ùùç àì äæáå ,óåòä ïî

.âãä ìù øéöäå íãä úèéìô éøçà øåñàéù äáøä èìôð àì î"î íã èòî óåòäî èìôðù óà [á

ïåùàøä õåøéúä éôìã ,óåòá òâðå çìîð ë"çàå åøéöå åîã ìë èìô âãäù äø÷îá íéöåøéúä ïéá î"÷ôðã [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.åøéöå åîã èìåô âãä ïéàù ïåéë åá òìáð äæ íãå óåòäî íã èìåôã ,øñàð éðùä õåøéúä éôìå ,óåòäî íã èìåô åðéàã øñàð åðéà

˙ÂÙÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÁ�ÂÓ‰ ÌÈ‚„

øàáúðå ,äôéì÷ ïéëéøöã [é ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,ãçé åçìîð åìéôà íéøúåî íä éøä úåôåòä ìò íéçðåî íéâãä íàù à"îøä áúë

.à óéòñ ìéòì

íåùî åîòèå [âò 'éñ ç"ô] ù"ùéá àåä ïéãä øå÷î .øåñàì ùé úåôåòä ìò íéçðåî íéâãä åéä íà ÷ôñáã [ä ÷"ñ] æ"èä áúë

äéä ìå÷ù ÷ôñ äæ äéä íàã] .ììë ìå÷ù ÷ôñ äæ ïéà ïëìå ,íéîòô äîë úåôåòäå íéâãä åëôäúð äçéìîä ïîæáù éàãåì áåø÷ã

.[â"îô ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéãî äæá ïåãì íå÷î

.11ïåéò úôñåú

ועיין דם. ממנו שיפלוט כדי עד התפל העוף את לחמם כח לו אין כרותח והוא מליח שהדג דאף הרשב"א מדברי הביא ד] [ס"ק הט"ז

הוא זה דטעם שכתב ד] ס"ק [מ"ז הראשוןבפמ"ג כטעם שהעיקר נראה הקצר] הבית [תורת הרשב"א מדברי אך שברשב"א, השני הטעם

דם לפלוט טרוד הוא אשר בדג להבלע דם מעט באותו כח אין דם, מעט ממנו ופולט העוף את מעט מחמם שהדג דאף הרשב"א, שכתב

וציר.

ויאסור מהעוף טעם מעט יפלט תפל בעוף שיגע מליח חלב יהיה שאם בחלב, בשר דיני לענין אלו טעמים בין נפק"מ דיש הפמ"ג ◌ָוכתב

ס"ה]. צא סי' ברמ"א המובאת הפמ"ג סברת כעין [וזה ואוסרו. הטעם בו מתערב נוזלי שהוא דכיון החלב, את
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éôë ïàöîå àá óåñáìå úåôåòä ìò íéâã çéðä íà ïëìå ,úåëôäúî úåëéúçä ïéà íåéäë äìéâøä úåàéöîáã äãåäé ãéä áúëå

.íééúðéá åëôäúðù ùåçì ö"à ,ïçéðäù

ÚÏ·˘ ÌÈ‚„˙ÂÙÂÚ‰ Ì„Ó Â

:úåôåòäî åòìáù íãä úà íéâãäî èåìôì äçéìî àéðäî íà å÷ìçð íé÷ñåôä

.àäéãéã íã âãä èåìôéù áâàã ,äçéìî åì àéðäî ,úåôåòäî àöåéä íãäî òìáå çìîð àìå ìôú âãä íàù è÷ð à"îøä

.áî óã ïéìåç] ï"øáå à"áùøá øáë øàáúð äæ ïéãù áúëù [å ÷"ñåñ] ê"ùá ïééòå .úåôåòä ïî òìáù íãä úà èåìôé

.[ó"éøä éôãá

.á:øåñàì íéîòè äîë áúëå êéøàä [ç ÷"ñ] æ"èä

ïééãòù óåò àîìùáã åúðååëå .íã øåñéà åìáé÷ùë íøéúð êéà ,íäéìò øúéä íù íéâãäù ïåéëã áúë äùéøôä íùá [àÅ

ìáà ,äçéìîä é"ò åøúéäì øåæçé óñåð íã òìá åìéôàã ïðéøîà øéôù ,åëåúáù íãä íåùî åéìò øåñéà íùå çìîð àì

.äçéìî é"ò íéîëç åäåøéúéù øáúñî àìå ,øñàð óåòä íãî òìáù âã

.ááâàã ïðéøîà àìã ì"ùøä øáåñå ,àîìòá øéö àìà íã åðéà íéâã íãù áúë [âñ 'éñ ç"ô ù"ùé] ì"ùøäîä íùá

ç ÷"ñ æ"î] â"îôäå .[äæ ïåãéðá íé÷ñåôä úòã äæ óéòñá ïìäì äàø] .àîìòî òìáù íã èåìôé äéãéã øéö èåìôéù

.àîìòá øéöë àìå íãë íéâãä íãì ïðéáùç àìà ì"ùøä ìù åæ äðòèë ì"éé÷ àìã áúë [íéîòè 'á éôìå ä"ã

.âóàå ,úåôåòä íã èåìôì åøîâéù éðôì íèìåôì íéâãä åøîâéù ïëúé ,èòåî íøéöå íéâãä íãù êåúîã áúë åîöò æ"èä

.[à"òø äîú ïëå ,ïðáøã åçìîù íã àä óñëä úåãå÷ð ä äîúå] .àøîåçì àúééøåàã à÷éôñ ,÷ôñ àåä íà

.óñåð íòè æ"èá ò"òå

äéì ïðéøù éà ,çìîðä óåò ìöà åéù÷ù÷á ìôú âã çðåä íà àåä íéîòèä ïéá î"÷ôðäã à"òøå [ç ÷"ñ óåñ æ"î] â"îôä åáúëå

èåìôé øéö èéìôã éãééà [åúèéùì] ïðéøîà àìå øéöë éåä ð"ä ,øéöë ïåãéð íéâãä íãù ù"ùéä ìù åîòè éôìã ,äçéìî é"ò ë"çà

.ïøéöå ïîã èåìôì íéøäîî íðéàå éèéî÷ íäéù÷ù÷á íéâãù ïåéë éøùã ì"é æ"èä éôìå ,àîìòî íã

.ò"åùä úòã åæù äàøðã ê"ùä áúëå ,àéðäî àì äçéìîù ïè÷ð ì"ùøäîäå ç"øôäå [å ÷"ñ] ê"ùä íâ

‰ÎÏ‰Ï[èë ïéã áì ììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,äáåøî ãñôä íå÷îá à"îøä ìò êåîñì ùéã [êåøàä åøôñá] ê"ùä áúë :

.à"îøä ìò êåîñì ùé ãñôä íå÷îáã

ë"çàå íéâãä úà äìéçú çìîéå ,äôéì÷å äçéìî êéøöäì ùéã áúëù ø"àäë äàøð ø÷éòäù áúë [å ÷"ñ êåøàä 'éô] äãåäé ãéäå

.íúåà óì÷é

Á˙Â¯Î ˙·˘Á�˘ ‰ÁÈÏÓ‰

øùáä çìîð àì åìéôàã [íù] ïðéè÷ðã àäì åúðååëã ê"ùä áúëå ,"çúåø éåä äçéìî äæéàá [ä"ñ] àö 'éñ ïî÷ì ïééò" à"îøä áúë

:íéøáãä úà øúåé ùøéôù [æè ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå .çúåøë åðîî áæä øéöì ïðéáùç éìö úçéìîë àìà

.àíòèäå] .åðîî áæä øéöä ÷ø àìå ,çúåø åîöò øùáä íâ áùçð éìö úçéìîá óàù ïðéè÷ð äáåøî ãñôä íå÷îá àìù

.[äøéã÷ úçéìîì éìö úçéìî ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéàù ä"åàá áúë

.áêà ,åçìî úîçî ìëàð åðéàù äøéã÷ úçéìîá ÷ø ,éìö úçéìîá çúåø áùçð øùáä ïéàù ïðéè÷ð äáåøî ãñôä íå÷îá
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.äáåøî ãñôä íå÷îá óà çúåø áùçð øúåé çåìî àåäù åðîî áæä øéöä12

‚ ÛÈÚÒ
.ìôú øåäèå çéìî àîè àôéñ éîð àðú .âé÷ óã ãò 'åëå ìçø øá éøî áø :áé÷ óã 'îâ

äìôú àéä íâ íà ïéá úøçàä äëéúçá òìáð äæ øéöå ,øéö èìåô àåäå çúåøë áùçð çéìîäã àåä äæ óéòñá øàåáîä ïéãä ãåñé

óéòñ] ìéòì åøîàù åîëå ,äúøáç ìù øéö òìáú àì äîöò ìù øéö èìôéîì àãéøèã éãééàã ïðéøîà àìå ,äçåìî àéä íà ïéáå

òìáð äôéøè àåä íà ïëìå òìáäì çåð øùáä ìù øéö êà ,÷éøù ÷øùéîã òìáäì çåð åðéà íãã ,íã äàéöåîä äçéìî ïéðòì [à

úéáä úøåú] à"áùøäå [øåñàì ä"ã :áé÷ óã] é"ùø åáúë êë ,äîöò ìù øéö àéöåäì äãåøè àéäùë óà úøçàä äëéúçá øéöä

.[çé ÷"ñ] ê"ùá åàáåäå [:á óã à øòù ã úéá

:åøñåàå çéìîä øåäèá åòâî íå÷îá àåä íâ çìîð ìôúä íà ,ìôú àîèá òâåðä çéìî øåäèá íéðåùàøä å÷ìçðå

.àçìîá éã ïéàå ,òâîä íå÷îá íâ çìîð åðéà ìôúäù åè÷ð [.á óã à øòù ã úéá] à"áùøäå [áî 'éñ ç"ô] ù"àøä

îî èåìôì éãë åá òâåð àåäù.øåñéà ìù øéö åð

.á.åøñåàå çìîð ïë ìôúäù è÷ð [øåäè âã ä"ã .áî óã] ï"øä

‰ÎÏ‰Ïè÷ð ò"åùäù [èé ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,íéøîåà ùéë ï"øä úòã úàå ,àîúñá à"áùøäå ù"àøä úòã úà àéáä ò"åùä :

.[ä"ñ àö 'éñá] ò"åùä íúñ ïëå ,ï"øäë àìã àðéãì

åðééäå ,äáåøî ãñôäì äðååëäù ùøéô [ë ÷"ñ ïàë] ê"ùäå ,ï"øäë øéîçäì ùé ãñôä íå÷îá àìùã è÷ð [é"ñ ä÷ 'éñ] à"îøäå

[ä÷ 'éñ] à"îøä ïåùìîã ê"ùä ìò âéùä [æ"èñ é"á úäâä àö 'éñ] â"äðëäå .ï"øäë àìã ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øã

.à"òø åàéáäå ,úö÷ ãñôäá éâñã òîùî

ÏÙ˙ ‡ÓËÂ ÁÈÏÓ ¯Â‰Ë‰ ˙Á„‰

.[àö 'éñ ïìäì] äæá äæ åòâðù íéððåö äðéáâå øùá ïéãëå ,äçãä ïåòè øåäèäù é"áä áúë åæá åæ åòâð úåëéúçäù äø÷îá

áæä øéöäù äìéçúëì óà ùùåç åðéàã åðééäå] ,äçãä êéøö åðéà øåäèäù äàøðã [èé ÷"ñ] ê"ùä áúë ,åæá åæ åòâð àìù äø÷îáå

.äçãä êéøöäì øéîçä [ãë ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéäå ,[àîèä ìù úéðåðîùî úö÷ øåäèä ìà àéáé àîèä ìà øåäèä ïî

¯Èˆ ˙ÚÈÏ·· ˙Â˜ÈÙÒ

ïøåñéàù íéöøù ìù øéöá ïëå äìéáðå äôéøè ìù øéöá éæà ,øåäèá àîèä ìù øéö òìáð íà ÷ôñ ùé íàù [çé ÷"ñ] ê"ùä áúë

.å÷éôñá ì÷äì ùé ïðáøãî åøåñéàù íéâã øéö êà ,íéøéîçî äøåúä ïî

.äøåúä ïî íøéö øåñà úéðåðîù íäá ùé íà êà ,íéùåçë íäù íéçåìî íéâã íúñá äæ ìëã [ä"ñ âô 'éñ] à"îøä áúë íðîà13

ואף לחוץ, ינטף לא אם אף שבחתיכה, הדם להרתיח מועטת מליחה גם מהניא מדמו הוכשר שלא בשר שלענין דאפשר דן הפמ"ג .12

הבשר. מן ציר כשמנטף אלא אסר ולא בו חזר טו] ס"ק ש"ד צא [סי' שהפמ"ג הביא ט] ס"ק הארוך [פי' יהודה והיד מרובה. הפסד במקום

יוצא דאז התורה מן אסור בישול או כבישה ע"י הדג מן היוצא אבל מליחה, ע"י הזב בציר זה דכל טו] ס"ק פג [סי' הש"ך וכתב .13

הלחלוחית. עיקר
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.àìå÷ì å÷éôñå åçìîù íã ïéãë ïðáøãî åøåñéàù ê"ùä áúë ,åîã àéöåäì çìîðù øùë øùá ìù øéö14

„ ÛÈÚÒ
:äçéìî ïéãá úåãåñé äùìù ò"åùá íéøàåáî äæ óéòñá

.ÂÏÂÎ· ÚÙÚÙÓ ÔÓ˘ ¯·„ .‡

,úøçàä äëéúçä ìëá òôòôîå ïîù éìöë åðéã ïîù çéìî ìáà ,ùåçëá åðééä äôéì÷ éãë øñåà çéìîã íãå÷ä óéòñá øàáúðù äî

.[éìö éáâ (ä óéòñ) íù øàáúð ïëå ,(è"ñ) ä÷ 'éñá øàåáîë ,äôéì÷ ïðéòá î"î íéùéù ùéùë íâå] øåñéàä ãâð íéùéù ïðéòáå

˘ÂÁÎ‰ ˙‡ ÌËÙÓ ÔÓ˘‰ .·

àîèäù ïôåàá óàã åðééäå ,ùåçëä úà íèôî ïîùäã [:á óã à øòù ã úéá úéáä úøåúá à"áùøá åøå÷îå] ò"åùá øàåáî ãåò

íùå éìö éáâ [ä óéòñ] ä÷ 'éñá øàáúðù éôëå ,åìåëá äòéìáä úà êéìåîå åîèôî àåä éøä ïîù øùáä íà î"î ùåçë çéìîä

.úåëéøàá íåèéô ïéã øàáúðù ù"ééòå ,äçéìî éáâ [è"ñ]

úà àéáä [åë ÷"ñåñ íù] æ"èä íâå ,äçéìîá íåèéô ïéã ììë ì"ñ àìã ì"ùøä úòã úà àéáä [çë ÷"ñ ä÷ 'éñ] ê"ùä äðäå

,íéçåìî íäéðù øùàë à÷åã åðééä äçéìîá íåèéô ïéã å÷éúòäù ò"åùäå øåèä óàã äàøðã [íù] ê"ùä íééñå .åìàä ì"ùøä éøáã

.åìåëá åúòéìá úà êéìåî åðéàå çéìîä ùåçëä àîèä úà íèôî àåä ïéà çéìî åðéàå ïîù àåä øúéää íà ìáà

øúéää øùàë íâ íåèéô ïéã ùéã øàåáî [ò ïîéñ] ò"åùáù äù÷ä [á óéòñ ìò ïàë] ääâäá ïëå [íù ääâäá] óñëä úåãå÷ðá

.ìôú àåä ïîùä15óàã ,úéòöîà äèéù áúëå ò"åùä ìò ÷ìåç ïëà (ä÷ 'éñ) ê"ùäã áúë (ç ÷"ñ âë ììë) á÷òé úçðîäå]

.[(ò"åùä úòã úà øàáî áë ÷"ñ ïàë ê"ùäå) .íéçåìî íäéðù øùàë à÷åã åðééä äçéìîá íåèéô ïéãá øéîçäì ùéù

‰ÁÈÏÓ· ¯·‚ ‰‡˙˙ .‚

çéìîä àîèä ìù çëä ìëã åðééäå ,øáâ äàúú ïðéøîà äçéìîá íâù àåä [íù à"áùøá åøå÷îå] ò"åùá øàáúðù óñåð ãåñé

,ìôúä øúéää ìù ïåðéöä ìò øáåâ àåäå äèîì àîèä øùàë ÷ø àåä [ì"ðëå ïîù øúéääùë åà ïîù àåäùë] øúéää ìëá òôòôì

.÷"ë àìà øñåà åðéàå çéìîä íåç úà ïðöî øúéää éøä ,äèîì ìôúä øúéääå äìòîì çéìîä àîèä øùàë ìáà16

àîèäù ïôåàá íâ ïëìå ,øáâ äàúú ïéã ïéà äçéìîáù ù"àøäå 'ñåú úèéùë äëìäì è÷ð íù [àé óéòñ] ä÷ 'éñì ïééö à"îøäå

הפוסקים: נחלקו בחומץ האור על שיתננו בשיעור או לעת מעת כבישה ע"י היוצא ובציר .14

המזבח, על לזריקה ראוי כשהוא אלא דם תורה אסרה דלא תורה, איסור בזה דאין שנקט האו"ה דברי את הביא ד] [ס"ק דעת החוות א]

שבישלו דם דין דלענין תורה, איסור בזה שיש נקט יח] ס"ק [ש"ד הפמ"ג ב] להקרבה. ראוי אינו בחומץ או במים הדם שנתערב והכא

כמבושל. דכבוש אמרינן לא

שלמעלה, השמן ההיתר בכל האיסור את מבליע והוא גבר תתאה אמרינן למטה הוא הכחוש המליח הטריפה דאם כתב השו"ע שהרי .15

רותחים, שניהם שהרי גבר תתאה לדין א"צ א"כ מלוח הוא גם דאם תפל, הוא שלמעלה שההיתר מיירי ובע"כ הכחוש. את מפטם שהשמן

תפל. הוא השמן ההיתר כאשר גם במליחה פיטום דיש ומוכח

כן דנקט ומשמע מלוחים, כששניהם אלא במליחה פיטום דאין הנ"ל קה] [סי' כהש"ך השו"ע בדברי גם שפירש דגמ"ר בהגהת ועיין

להלכה.

ירתיח שהטהור לומר למעלה התפל והטמא למטה המליח שהטהור במקרה גבר תתאה דין מהני דלא כב] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב .16

התפל. ולא מפליט המליח רק דבמליחה איסור, ממנו ויפליט תתאה היותו מכח הטמא את



11

.äèîìù ìôúä øúéää ìë úà øñåà àåä éøä äìòîì çéìîä

àéáäù éôëå ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åððéàù ïåéë éðååâ ìëá íéùéùá äçéìî ïéøòùî åðàã [é"ñ ä÷ ïîéñ] à"îøä úèéù äæ ãáìîå

.[âë ÷"ñ] ê"ùä

‰ ÛÈÚÒ
:åøéöå åîã ìë úèéìô øîâ ãò åçìîá ääùå çìîðù øùá ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.àäæ øùáã ,äðåé åðéáø íùá áúë [.áî óã] ï"øäå ,åéúåáø íùá áúë [:áò óã â øòù â úéá] úéáä úøåúá à"áùøä

ë òìåáå àåä øæåç ,øéö ãåò èìåô åðéàù øçàìù íåùî øåñà.çìîä ìòùå åéìòù íãä úéçåìçìî äôéì÷ éã17

.áçìîä òáèù íåùî ,åðîî àöåé åðéàå çìîá òåìá àåäå èòåî àåä íãäù éôì øñàð øùáä ïéàã áúë [æì 'éñ] ù"àøä

.øùáì øæåç åðéàå åëåúá øàùð àåäå åéìà íãä úà êåùîì

‰ÎÏ‰Ï.øåñàì ïéà ãáòéãá êà ,øéöä úèéìô øåòéù óåñ ãò åçìîá øùá úåäùäì àìå äæá øäæäì ùé äìéçúëìù ò"åùä áúë :18

Â ÛÈÚÒ
òìáéé úåðåéìòä úåëéúçäî áæä íãá áøåòîä øéöäù ïðéùééç àìå øùá úåëéúç äîë ãçéá çåìîì øúåîù øàáúð [à óéòñ] ìéòì

áæä íãäå øéöä úà éòìá àì ,íãå øéö èìôéîì úåëéúçä éãéøèã éãééàã íåùî íòèä ò"åùä áúëå .úåðåúçúä úåëéúçá

íãä úà íâ úèìåô úåðåúçúä ìù äçéìîäå åèìåô êë åòìåáëã ,óñåð íòè áúëù [à ÷"ñ] æ"èá ù"ééòå .úåðåéìòä úåëéúçäî

.úåðåéìòä ïî òìáðä

íàä ,åá íéòìáð çìîðä øùáäî íéàöåéä íãäå øéöäã ,çìîðä øùá ìöà çðåäù äúò çìîð åðéàù øùáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.çìîðä øùáäî åá òìáðù íãä úà àéöåäì äçéìî åì ìéòåú äúòî

:íéðôåà äîëá åæ äìàù äì úçëùîå

ציר. פולט אינו כבר שהרי בלע לא ציר למיפלט דטריד איידי בזה לומר שייך ולא .17

.18ïåéò úôñåú

[לעיל מנוקב שאינו בכלי המליחה זמן שיעור אחר שהונח בבשר דרש"י מעשה בדין תלוי במלחו ששהה בשר של הנ"ל שהדין כתב הב"י

כ]. סעיף סט ïéàåסי' çìîä êåúá íãä ùáééúðù íòèä éôìã ,ïàë íâ íéëééù é"ùøã øúéäì åøîàðù íéîòèä éðùù øîåì é"áä úðååë äøåàëìå]
øåòéù øçà àöåéä øéöäã é"ùø è÷ð äæ ãáìîå ,çìîä çë ÷ñô ð"ä çìîä çë ÷ñôù íòèä éôì ïëå ,òìáäì íãä çëá ïéà ð"ä òìáäì çë åì

.[àîìòá ìäåî ÷ø íã åðéà äçéìî
דמעשה ד] דין יד [כלל חטאת התורת וכתב לאסור. צריך היה ה"נ בציר ששהה מה את כ"ק לאסור שם הרמ"א דהחמיר למאי לפי"ז אמנם

ציר, עוד הוציא שהמלח רואים דאנו טפי, חמיר éìåàåדרש"י ,øéö àéöåä çìîäù íéàåø åðàù êëá äîã ,åæ àøáñá 'ñåúä úðååë á"ö äøåàëì]
,äçéìîä øåòéù øçàì óà íã àåä àöåéä øéöäù åè÷ð é"ùøã äùòîá íéøéîçîäù è÷ð ç"åúäù ïåéëå ,çìîä çë ÷ñô àìù äàøð äæîù äðååëä

[àîìòá úéçåìçìá ë"àùî ,íã åá áøåòîù éôè ïðéùééç øéö äáøä àöé íàã ì"é ãåòå .åòéìáî çìîä ë"àשהבשר הכא אבל בתוכו, מונח והבשר

שריק. מישרק דם יפלוט אם דאף שעליו המלח מן יבלע שהבשר חיישינן לא מנוקב בכלי

בשר אצל וצירו דמו כל שפלט בשר הונח דאם שריק, מישרק דדם הסברא על סמכינן דלא מבואר ו] [סעיף להלן דהא הש"ך והקשה

מוהל רק היא שנשארה [שהלחלוחית רש"י של ההיתר לסברות שריק דמישרק הסברא את מצרפין הכא מ"מ נאסר, הוא הרי עתה הנמלח

ומקילין. דם] מבליע ואינו המלח כח שפסק וכן בעלמא,

משום הוא המליחה, שיעור אחר העופות על הנשאר לדם חוששין שאין דהטעם א] דין יג [כלל האו"ה בשם כתב ו] ס"ק [לעיל והט"ז

דרש"י. במעשה להחמיר נהגו ציר הרבה כשיצא ורק איסור, נהגו לא ובזה בעלמא לחלוחית אלא דאינו
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.à.çìîðù øùáî íãå øéö òìáù ,åëåúá åîã ìë ïééãòå [ìôú øùá] ììë çìîð àìù øùá

.á.çìîðù øùáî íãå øéö òìáù ,ììë äéãéã øéöå íã åá ïéàå åøéöå åîã ìë èìôå çìîðù øùá19

:úåòã ùìù äæá ò"åùä àéáäå

.àøùáá ùé ïééãòù ïôåàá óà ,õåçáî òìáðù íãì ììë äìéòåî äçéìî ïéàù úøáåñ [.áî óã ùéø ï"ø] äðåùàøä äòãä

.àîìòî òìáù íã èåìôé äéãéã íã èéìôã éãééà ïðéøîà àìå ,åîöò ìù íã

.áçìîð àìù øùáã úøáåñ [:áò óã â øòù â úéá úéáä úøåúá à"áùø ,íù ï"øá àáåîä äðåé åðéáø] äééðùä äòãä

.àîìòî òìáù íã åðîî àéöåäì äçéìî äìéòåî äéãéã íã åá ùé ïééãòù20

.àèåìôì úéðù äçéìî åì äìéòåî åøéöå åîã ìë èìôù øùá íâù úøáåñ [à"áùøä ìù åéúåáø úö÷î] úéùéìùä äòãä

.àîìòî òåìáù íã21

‰ÎÏ‰Ï,åúçéìî úòá çìîðä øùá ìöà çìîð àìù øùá ïúéì àìù äðåùàøä äèéùë øéîçäì ùé äìéçúëìã ò"åùä áúë :

.úéðù äçéìî åì àéðäî çìîðä øùá ìöà çðåäå åøéöå åîã ìë øùáä èìô øáë íà óàã úéùéìùä äèéùë óà ì÷éä ãáòéãáå

.ãáòéãá óà åøñåàì ïéâäåð åøéöå åîã ìë èìôù ïåøçàä øåéöáã áúë à"îøäå

úà åéìò áåúëìå ,åùøôìå ãøôðá ïéã ìë áåúëì ïåëðì åðéàøå ,äæî äæ íéðåù íéáø íéðôåà áúëå äæ óéòñá êéøàä à"îøä äðäå

.æ"èäå ê"ùä éøáã ø÷éò22

‡"Ó¯· ÌÈ¯‡Â·Ó‰ ÌÈ�È„‰

à"îøä áúë [àøåòéù ïééãò ääù àìù øùá ìöà åøéöå åîã ìë èìô øáëù øùá ìôð íà åøñåàì íéâäåð ãáòéãá åìéôàå"
,"äçéìîàéðäî àìå ãáòéãá óà øåñàì íéâäåð ,åúçéìî øåòéù êåúá àöîðä øùá ìöà çðåäù åøéöå åîã ìë èìôù øùáã åðééäå

.[äçéìî é"ò äæá óà äøéúäù ò"åùáù äðåøçàä àøáñë àìãå] úéðù äçéìî äéì

àøáñ àéðäî àìå ,íã òìåá àåäå ,òìá àì øéö èìôéîì ãéøèã éãééàã àøáñä åá àëééù àì øéö èìåô åðéàù ïåéëã íåùî íòèäå

היטב הודח אם מ"מ ציר, בו יש עדיין אך דמו כל שנפלט באופן מליחה שיעור ושהה שנמלח בשר זה דבכלל כו] [ס"ק הש"ך וכתב .19

כל פלט שכבר כבשר דינו מבחוץ שבלע דם לפלוט מליחה לו תועיל אם השאלה דלענין ציר, פולט אינו ושוב הפליטה נקבי כל נסתמו

שבלע. דם יפלוט דידיה ציר דפליט איידי לומר שייך לא דבשניהם וצירו, דמו

לא ציר למיפלט דטריד דאיידי כלל, בו נבלע הנמלחות מהחתיכות הזב הדם אין מליחה, שיעור שהה לא ועדיין שנמלח בשר לגבי .20

א"נ נפל], שאליו הציר בו נבלע זה שבאופן להלן ברמ"א [שמבואר ציר לתוך שנפל כגון קיימת, זו סברא שאין באופן גם אמנם בלע.

מבחוץ. שבלע דם יפלוט דידיה דם דפלט דאיידי אחרת מליחה לו תועיל המלח, ממנו שהוסר

הזב והציר מהדם כלל בולע שאינו א] [סעיף לעיל השו"ע פסק ציר, פולט הוא ועדיין הודח ולא מליחה שיעור ששהה בשר לגבי גם

ואוסרו, בו נבלע שהציר ציר, לתוך שנפל כגון קיימת זו סברא שאין ובאופן דם. בלע לא ציר למיפלט דטריד דאיידי האחרות, מהחתיכות

דפליט איידי אמרינן דלא לו מועילה מליחה שאין סובר שהמהרש"ל ו] [דין הרמ"א בדברי להלן שיובא וכפי והרמ"א, המהרש"ל נחלקו

שפולט כיון לו מועילה שמליחה סובר והרמ"א מעלמא], דם יפלוט דידיה דם דפליט איידי אמרינן דם בו שיש זמן כל [ורק דם יפלוט ציר

להקל. עצמו כשיטת נקט מרובה הפסד במקום אך המהרש"ל, לדברי הרמ"א חשש מעשה ולענין דידיה. ציר

שריק, מישרק דדם כלל, שנית מליחה בלי אף הבשר מותר וצירו דמו כל בפלט אף גווני דבכל שסובר ר"ת דעת את הביא והב"י .21

הוא השלישית השיטה על גם להקל סמכינן דבדיעבד השו"ע שפסק דמה ואפשר ירוחם, וברבינו ובאגור חיים ארחות בספר דבריו והובאו

שנית. מליחה אף דא"צ טפי, שהיקל ר"ת דעת את גם שצירף משום

הפליטה. נקבי סותמת דהדחה הדין סיכום גם יובא ושם הרמ"א, פסקי ביאור סיום אחרי הסעיף בסוף יבוארו כט] [ס"ק הש"ך דברי .22
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.[à"îøä éøáã êùîäá ïìäì øàåáîëå äéãéã øéö èìåô ô"ëò åà] äéãéã íã åéùëò èìåô íà àìà åèìåô êë åòìåáëã

.øéö èìåô åðéà áåùå äèéìôä éá÷ð ïéîúñð æàù ,äçéìî øåòéù øçà øùáä çãåä íà ä"äã [àì ÷"ñ] ê"ùä óéñåäå

.ììë åîöò ìù øéöå íã åá ïéàùë íãä åá òìáðù äæ øùá øéúäì ìéòåú àì äééìö íâù [ì ÷"ñ] ê"ùä áúëå23

à"îøä áúë ãåò .á"'åëå"'åëå"'åëå"'åëå øéöøéöøéöøéö øùáäøùáäøùáäøùáä èìåôèìåôèìåôèìåô çìîðùçìîðùçìîðùçìîðù øçàìøçàìøçàìøçàì úòìúòìúòìúòì úòîúòîúòîúòî ìëùìëùìëùìëù à"é"à"é"à"é"à"é"çðåä íà ïëìå ,[åçìîî çãåä àìùë åðééäå]

øåòéùáù øéîçäì ùé äáåøî ãñôä ïéàù íå÷îá êà .íéâäåð ïëå ,øñàð åðéà åúçéìî øåòéù òöîàá àöîðä øùá ìöà äæ øùá

.øñàð àìéîîå åøéö ìë èìåô úåòù áé

,çìîðä øùáä ìù íãäî òìåá øùáäù ùøôî æ"èä ,øñàð åðéàù à"îøä éøáã øåàéáá [áì ÷"ñ] ê"ùäå [æè ÷"ñ] æ"èä å÷ìçðå

,äéãéã øéö èéìôã éãééà òìáù íã èìåô ,øéö èìåôå åçìîá ïééãò åîöò àåäù êåúî êà2425.ê"ùäë äæá íéðåøçàä åè÷ð àðéãìå

ÊË ˜"Ò Ê"Ë‰ È¯·„ Û¯Â˙

.àéá÷ð ïéîúñðã ïðéøîà íà ,çãåäå øéö èìåô ïééãòå äçéìî øåòéù ääùå çìîðù øùáá íé÷ñåò æ"èä éøáã ø÷éò

éá÷ð ïéîúñðã è÷ð ç"åúáù ,äæ óéòñá à"îøä úäâäá åéøáãì øúåñ úàèç úøåúá à"îøäù æ"èä áúëå .äèéìôä

åðçìîéå åðçéãé äáåøî ãñôä íå÷îáù áúë äçéìî øåòéù øçàì øéöì ìôðù øùá éáâì à"îøä úäâäá åìéàå ,äèéìôä

,ïéøúåñ à"îøä éøáã ïéàã áúë (èì ÷"ñ) ê"ùäå] .ïéîúñð äèéìôä éá÷ð ïéàã øàåáîå ,äéãéã øéö áâà íãä èåìôéå

øéöä úà øéñäì éãë ÷ø äàáä äçãä êà ,äèéìôä éá÷ð ïéîúñð íãä úèéìô øçà äçãäáã ì"ñã ì"é íìåòìã

äçãäá äæì éãù (áî ÷"ñ) ê"ùá øàåáîä éôì ù"ëå ,äèéìôä éá÷ð úîúåñ äðéà øéöì äìéôðä úòá øùáá ÷áãðù

.[úèòåî26

שהציר כיון הכא מודה ציר, כבישת כשיעור כששהה רק מיד נאסר אינו לציר שנפל שבשר הסובר הרש"ל שגם שנראה הש"ך והוסיף .23

נאסר שהבשר מודה הרש"ל דגם צ"ע [ולכאורה המליחה. מחמת רותח עצמו הבשר וגם מיד נבלע אלא כלל מצטנן אינו הבשר מן הזב

כדי רק נאסר הבשר כל דלא שסובר בזה אלא חולק ואינו עה), סי' (פ"ח וביש"ש שלו והיתר באיסור בדבריו כמפורש קליפה, כדי מיד

כ"ק]. אלא אוסרת אינה בכחוש מליחה סו"ס הציר, נצטנן שלא מהני מאי וא"כ קליפה,

איידי אמרינן דלא מליחה, לו מהניא לא ציר רק דם בבשר אין שאם הסובר ו] [דין להלן המובא כהרש"ל דלא הוא זה דין ולפי"ז .24

דם. פליט דידיה ציר דפליט

א ס"ק [לעיל לשיטתו הט"ז ואזיל לא25. ציר למיפלט דטריד איידי בו אמרינן לא ציר רק דם פולט שאינו דבשר סובר דהרמ"א שנקט [

מבשר ציר עליו שזב בשר בין מחלק שאינו משום הוא הט"ז דעת דשורש שכתב טז] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ועיין לו. מועילה שמליחה רק בלע,

בתוך מלוח שהוא אף שנית, מליחה וטעון בולע שהבשר להלן הרמ"א כתב ציר לתוך דבנפילה וכיון ציר, לתוך נפילה לבין הנמלח אחר

משמע ה) דין ו (כלל חטאת שבתורת הפמ"ג [וכתב הנידונים. בין מחלק והש"ך הנמלח, מבשר ציר עליו שזב בבשר ה"נ הציר, פליטת זמן

כהט"ז].

[דף הר"ן לשון והביא הפליטה. נקבי סותמת הדחה אי זה בנידון סתירה לכאורה יש הרשב"א של רבותיו בדברי שגם הט"ז כתב עוד .26

הפליטה. נקבי סתמה שההדחה משום דהוא הט"ז ופירש במליחה, תקנה לו אין והודח דמו שפלט שבשר שכתב יונה רבינו בשם מב.]

לו מהניא והודח מליחה ע"י דמו כל שפלט שבשר רבותיו בשם הביא ע"א] סוף עד דף ג שער ג בית הבית [תורת הרשב"א ומאידך

ובהגהת ועתה] ד"ה טז ס"ק מ"ז בפמ"ג והובא ח [סי' צדק צמח ובתשובת יונה. רבינו אינו הרשב"א של שרבותיו הט"ז כתב ולכן מליחה,

שנפל כגון יבלע אם אך בלע, לא ציר דפליט דאיידי דס"ל די"ל הפליטה, נקבי שנסתמו בר"ן המובא יונה מרבינו ראיה שאין כתבו רע"א

שעי"ז לומר רק בא "והודח" יונה רבינו מש"כ ולכן דם. פליט דידיה ציר דפליט איידי אמרינן דלא דס"ל מליחה, ע"י יפלוט לא ציר לתוך
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.äèéìôä éá÷ð ïéîúñðã åæ àøáñ øáåñ åðéàù äàøð øúéäå øåñéàäî íâù æ"èä àéáä ãåò

.áèéìôã áâàã ì"ñ àìã] à"îøä éøáã êùîäá ïìäì øàåáúù ì"ùøäîä úèéù úà úåëéøàá æ"èä àéáä åéøáã êùîäá

.íéðéã éèøô äîë ãåòå ,[àìéîî òìáù íã èåìôé äéãéã øéö

:à"îøä óéñåîå .âäæì íãå÷å".[äçéìîä øçà úåòù áé êåú øîåìë]"ììë øéîçäì ïéàøùáä ïéàù úåèéùôá ïðéè÷ðã åðééäã ,

.øéö èìåô àåäù ïîæ ìë íã òìåá27

:à"îøä óéñåî .ã."øçà íå÷îî òìáù äî ãò 'åëå ììë çìîð àì íà ïëù ìëå"
ìôð íà óà àìà ,äçéìîä øåòéù êåúá àåäù øçà øùá ãéì çðåä íà ÷ø àì 'éô] ùîî øéöì ìôð åìéôà ,ììë çìîð àìù øùá

.äéãéã íã èéìôã éãééà òìáù íãä úà íâ èåìôé åúåà åçìîé øùàëù åðééäå ,åøñåàì ïéà [øéö êåúì28

:à"îøä óéñåî .ä."íìù íåé åëåúá ùáëð àì íà ãò 'åëå ,äçéìî øåòéù ïééãò ääù àìå øùáä çìîð íà åìéôàå"
øéöäî åðçéãéù åðééäå ,úéðù äçéìî äéì àéðäî ,øéöì ìôðå äéãéã íã åá ùé ïééãòù äçéìî øåòéù ääù àìå øùáä çìîð íà ïëå

.åðçéìîéå øåæçéå

éãä àì íà óà øúåî äæ éøä ãáòéãáù áúëù à"îøä éøáã êùîäá ïìäì äàøåäîåã åðéàå ,äæä øéöä â"ò åçìî ÷ø øéöäî åç

.äèéìô íã ÷ø ïéòá íã åðéà øéöäù ïåéë ,à"îøä éôì øñàðã [á"ñ èñ 'éñ] ìéòì øàáúðù àúééî÷ äçãä éìá çìîðù øùáì29

äçéìî øåòéù êåúá àåäù øùáì äçéìî àéðäîã àäã áúëù [î ÷"ñ] ê"ùä éøáã úà àéáðù à"îøä éðéãî [ç ïéã] ïìäì ïééò

ïéàå øéöáù äî øñàð á÷åðî åðéàù éìëá øéöì ìôðá ìáà ,áåæì íå÷î øéöì ùéù á÷åðî éìëá çðåîä øéöá à÷åã àåä ,øéöì ìôðù

øñåà à"îøäù (ç"éñ èñ 'éñ) ìéòì øàáúðù á÷åðî åðéàù éìëá çìîð øãâá åðéàù ïôåàá óà åðééäå] ,úéðù äçéìîá äð÷ú åì

הציר. אגב להוציא מליחה תועיל לא שנבלע ואחרי מלהבלע, האסור מהציר מונע ואין ציר נפלט ולא מלח כאן אין

רבותיו מקצת דהא הפמ"ג, ע"ז תמה הפליטה נקבי דנסתמין ס"ל לא והודח שנמלח בבשר שהתירו הרשב"א של שרבותיו הט"ז מש"כ גם

ענין אינו אך הכי], קיי"ל [ולא דידיה ציר או דם לו כשאין אף פולטו כך כבולעו דאמרינן וס"ל וצירו, דמו כל שפלט בבשר אף איירי אלו

הפליטה. נקבי לסתימת

הראשונה השיטה דלפי כאן נקט שהגר"א והיינו שבשו"ע, הראשונה כשיטה אינם הרמ"א של אלה שדברים לב] [ס"ק הגר"א כתב .27

שכתב כט) ס"ק (לעיל הגר"א לדברי סותר דזה [וקצ"ע ציר. פולט הוא שעדיין אף דם בולע הוא הרי דמו כל הבשר פלט אם שבשו"ע

שפולט בזמן איירי דהרמ"א הנ"ל, השיטה על חולקים הרמ"א דברי אין ולפי"ז וצירו, דמו כל היינו דמו כל שפלט בשו"ע שם דמש"כ

ציר].

ציר בנידון מליחתן,28. שיעור בתוך בשר של אחרות מחתיכות שזב בציר דמיירי היא הפשטות אוסרה, והוא לתוכו נפלה שהחתיכה זה

גם אוסרים דיש ס"כ] סט [סי' ברמ"א שנתבאר מה דלפי כתב והפר"ח כה]. דין לב [כלל אדם החכמת כתב וכך בדם, מעורב זה שציר

דבמקרה כתב מא] ס"ק הקצר [פירוש יהודה והיד להחמיר. יש דידן בנידון ה"נ דם, נחשב הוא שגם משום מליחה שיעור אחר שזב ציר

לחוש שלא להקל יש ציר, פולטת עצמה היא ועדיין למליחתה שעות יב בתוך היא הציר אל שנפלה שהחתיכה כגון נוספים צירופים שיש

המליחה. שיעור בתוך הזב בציר אלא

ופליט טריד כשהבשר גם ולכן עב, הוא בעין שדם הוא פליטה דם לבין בעין דם בין החילוק טעם דעיקר מג] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב .29

שהוא פליטה דם משא"כ דידיה, דם דפלטה איידי להוציאו תועיל שהמליחה לגביו אומרים לא וכן בעין, דם בולע הוא הרי דידיה דם

קלוש.
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éìëä éìåùá òâåð åðéàù àëä ë"àùî ,éìëá øéö ïéàùë óà øñåà äæå ,éìëä éìåùá òâåð øùáäùë à÷åã äæã ,øéöì õåçîù äî íâ

.[éìëä éìåùá òåâðì éìá øéöá äúøùð úåëéúçä úçàå ,éìë êåúá íéöò â"ò çðåîù ïåâë

.æ ïéã ïìäì øàåáé ,íìù íåé åëåúá ùáëð àì íà à"îøä ë"ùî

å:à"îøä óéñåî .'åëå øéöì ìôðå äçéìî øåòéù ääù íà êà"ãò"åðçìîéå øåæçéå åðçéãéù éãé ìò
äáåøî ãñôä íå÷îá àìùã à"îøä è÷ð ,øéöì ìôðå øéö åá ùé ïééãò êà ,äéãéã íã åá ïéà øáëå äçéìî øåòéù ääùå çìîðù øùá

,åì äìéòåî äçéìî ïéàù ì"ùøäîë øéîçäì ùé30àéðäî úåòù áé ãòã åúèéùë à"îøä ì÷éä äáåøî ãñôä íå÷îá íðîà

.úéðù äçéìî åì31

,åëåúì ìôðù øéöäî òìá àì øéö èéìôã éãééàã ïðéøîà àìã åéøáã úìéçúá [æì ÷"ñ] ê"ùä áúë øéö ïééãò èìåô øùáäù óàå

øùáä ìò øéö ìù úåîë äìôð íà ä"äã úàèç úøåúäî ê"ùä àéáä ãåò .øéöäî øùáä òìåá äáåøî øéö êåúì ìôðù ïåéëã

.øéö èìåôä øùáá òìáð åðéà çìîðù øùáî áæä øéö ÷øå ,øéö èìåô ïééãò àåäù óà òìåá àåä éøä

øéöì ìôðá óàù êøåö íå÷îá ì÷éä úàèç úøåú éðîéñá ïëå [ä ïéã å ììë] íù úàèç úøåúáã ê"ùä àéáä åéøáã óåñá íðîà

äçéìî øåòéù ääùå çìîðù äæ øùáá àðéãì ê"ùä ÷éñî ïëìå ,úéðù åçìåîì åìéôà êéøö ïéà àìéîîå ,ììë òìá àìã ïðéøîà

ïãéã à"îøäå ì"ùøäîäë úéðù åçìåîìå åçéãäì ùé äìéçúëìù ,øéö òáö ìôð åà øéö êåúì ìôðù ,øéö èìåô ïééãòå32ãáòéãá êà ,

ãáã ,øúåî æ"ä äçéìîå äçãä éìá ìùáúð øáë íà [ìåãâ ãñôä íå÷îá áúë â"îôäå] ìåãâ êøåö íå÷îáàøáñä ìò ïðéëîñ ãáòé

.ììë òìá àìù33

.æ:à"îøä óéñåî."íìù íåé åëåúá ùáëð àì íà"

מבחוץ שנבלע דם לפלוט מועילה מליחה שאין שנקט דורא)] בשערי (נדפס ה אות ו [סימן שלו והיתר באיסור המהרש"ל לדעת חשש .30

דידיה דם בו אין שכבר מליחה שיעור לאחר אך מעלמא, שבלע דם פליט דידיה דם דפליט דאיידי דידיה, דם בבשר שיש זמן כל אלא

ונקט הרש"ל על בזה חלק והרמ"א מעלמא, שבלע דם פליט דידיה ציר דפליט איידי אמרינן דלא הרש"ל דסובר לו, מועילה מליחה אין

הפ"מ. במקום שלא הרש"ל לשיטת הרמ"א וחשש להקל, יש ציר שפולט זמן כל דגם

שם] דורא [בשערי והפמ"ג לח] [סק הש"ך וכתב ציר, פולט אינו שוב ואח"כ שעות יב הוא ציר פליטת דשיעור כאן נקט הרמ"א והנה .31

לג], [ס"ק בש"ך ועיי"ש ציר, הנמלח הבשר פולט שעות כד שעד להקל יש מרובה הפסד שבמקום הרמ"א כתב ההגהה שבתחילת דאף

דפליט איידי אומרים שלא הרש"ל שיטת לחומרא כאן שמצטרפת משום הוא דהטעם הפמ"ג וכתב הפ"מ, במקום אף היקל לא הכא מ"מ

מרובה בהפסד קולות תרי מ"מ הפ"מ במקום בזה מיקל שהרמ"א ואף שבלע], דם פליט דידיה דם דפלט איידי [רק דם פליט דידיה ציר

יב]. ס"ק צא סי' הט"ז ע"פ כאן, הדגמ"ר של לשונו [כך אמרינן. לא

ואין הפליטה נקבי את סותמת שההדחה סוברים דיש היטב, הבשר הודח אם שעות יב שבתוך דה"ה כה] דין לב [כלל אדם החכמת [וכתב

מרובה]. בהפסד קולי תרי בגדר הוי זה דגם להקל,

אף מותר ה"ז הבשר הודח לא דאם כתב מב] ס"ק הקצר [פירוש יהודה בהפסדוהיד בזה דהמיקל כתב ד] [דין ע סי' ובסוף שעות, יב אחר

יט]. [ס"ק בט"ז משמע דכן והוסיף חטאת, תורת בסימני כמבואר הפסיד לא שעות כד תוך מרובה

בכנה"ג דבריו והובאו בעלמא, העברה בדרך הציר שנפל באופן אף אוסרת ציר של זו דנפילה ד] דין ו [כלל והיתר איסור בספר וכתב .32

עט]. ס"ק ב"י [הגהת

יב לאחר א"כ ציר, לתוך כשנפל אף מהבשר ציר פליטת יש אכן דאם זה, בדין הש"ך על לסמוך דאין כתב ח] [ס"ק דעת והחוות .33

שעות, כד שהה שלא כל שנית במליחה היקל והרמ"א מליחה, לו תועיל לא ותו לתוכו שנפל מהציר בולע הוא והרי צירו כל כלה שעות

יהודה היד אמנם ליו"ד. בחידושיו יעקב משכנות בשו"ת נקט וכן דם, פולט אינו לציר דכשנפל מהרמ"א ומוכח לו]. [ס"ק הש"ך נקט וכן

כהש"ך. נקטו ד] בשר הראשון בציור טז ס"ק י [סי' והחזו"א מד] ס"ק הקצר [פירוש
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à"îøä óéñåäåíìùíìùíìùíìù íåéíåéíåéíåé øéöáøéöáøéöáøéöá ùáëðùáëðùáëðùáëð íàíàíàíà êàêàêàêà ,íìù,íìù,íìù,íìù íåéíåéíåéíåé øéöáøéöáøéöáøéöá ùáëðùáëðùáëðùáëð àìùàìùàìùàìù ïôåàáïôåàáïôåàáïôåàá åðééäåðééäåðééäåðééä øéöìøéöìøéöìøéöì ìôðùìôðùìôðùìôðù øùááøùááøùááøùáá äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî àéðäîãàéðäîãàéðäîãàéðäîã àäãàäãàäãàäã
ïéáåïéáåïéáåïéáå ,ììë,ììë,ììë,ììë çìîðçìîðçìîðçìîð àìàìàìàì ïééãòùïééãòùïééãòùïééãòù øùááøùááøùááøùáá ïéáïéáïéáïéá øåñàøåñàøåñàøåñà æ"äå]æ"äå]æ"äå]æ"äå] .òìáðù.òìáðù.òìáðù.òìáðù íãäíãäíãäíãä úàúàúàúà èéìôäìèéìôäìèéìôäìèéìôäì äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî àéðäîàéðäîàéðäîàéðäî àìàìàìàì åúååúååúååúå ìùåáîëìùåáîëìùåáîëìùåáîë éåäéåäéåäéåä ùåáëãùåáëãùåáëãùåáëã ïðéøîàïðéøîàïðéøîàïðéøîà

.[äçéìî.[äçéìî.[äçéìî.[äçéìî øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù øçàøçàøçàøçà àåäàåäàåäàåä íàíàíàíà ïéáåïéáåïéáåïéáå ,åúçéìî,åúçéìî,åúçéìî,åúçéìî ïîæïîæïîæïîæ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù òöîàáòöîàáòöîàáòöîàá àåäåàåäåàåäåàåäå çìîðçìîðçìîðçìîð íàíàíàíà

ùé ë"àå ,çéúøéå ùàä ìò åððúéù øåòéùë àåä øéöá äùéáë øåòéùù ù"àøäë ïðéè÷ð [à"ñ] ä÷ ïîéñá àäã åù÷úä íé÷ñåôä

.äæ øåòéùá øéîçäì

ì"ùøäë àìãå] äçéìî äéì àéðäî àìå øùáä øñàð øáë øéö úùéáë ìù øåòéùáå ,à"îøá àåä ñ"èå ð"äàã [æè ÷"ñ] æ"èä áúëå

.[äæá ì÷éäù

:íéðôåà 'á áúë [åì ÷"ñ] ê"ùäå

.àìùåáîë éåä úåòù ãë ìù äùéáëá ÷øå ,ìùåáîë åðéà äçéìî åì ìéòåú àìù ïéðòì î"î ìùåáîë éåä øéöá ùåáëù óà

.[íãä úà èéìôäì äçéìîäî òðåî åðéà øéö úùéáë øåòéùù øáåñù ì"ùøä úòãë äæå] äçéìî äéì àéðäî àìå

.áïëà æà á÷åðî åðéàù éìëá çðåî øéöä íà [à :øéöá äùéáë ìù íéðôåà éðù íðùéã ùãçì ê"ùä áúë øçà ïôåàá

á÷åðî éìëá çðåî øéöä íàå [á .äçéìî äéì àéðäî àì åúå [çéúøéå øåàä ìò åððúéù] øéö úùéáë øåòéùá øñàð

.çéúøéå øåàä ìò åððúéù øåòéùá àìå úåòù ãëá àìà ùåáë äùòð åðéàù ù"àøä äãåî

.úéðù äçéìî äéì àéðäî øåàä ìò åððúéù øåòéùë ùáëð åìéôàã øáåñù ì"ùøäîäî ÷ééãì ê"ùä áúë åéøáã óåñáå

.àðéãì ò"öã êùä íééñå ,[æò 'éñ ç"ô] ù"ùéá ùøåôî ïëã áúë [åì ÷"ñ ã"ù] â"îôáå

‰ÎÏ‰Ïäàøðù [ïåùàøä ïéãá ð ÷"ñ] â"îôä ìò åúäâäá à"òø áúë ,øéö úùéáë øåòéùá á÷åðî åðéàù éìëá äùéáë ïéðòì :

ãñôäá óà øñàð çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë åá ääùå á÷åðî åðéàù éìëá øéöì ìôð íà ïëìå ,éðùä õåøéúë ø÷éòì ì"ñã ê"ùäî

.[æè ÷"ñ é 'éñ] à"åæçä ÷ñô ïëå ,íéðåøçà ãåòå ìàéðã éãåîçá ë"ëå ,äçéìî äéì àéðäî àìå äáåøî34'éñ àðééðú] é"áåð ú"åùáå

ä íå÷îá ì÷äì ÷ñô [áîïéã] äãåäé ãéäå úòã úååçä ë"ëå ,úéðù äçéìî àéðäîã ê"ùá ïåùàøä õåøéúëå ì"ùøäë äáåøî ãñô

.[àúééî÷ äçãäá çãåä àìùë óà äæã óéñåäå] ,[à

ïéà ïëì ,øñà æ"èäå àðéãì ò"öá íééñù ïåéë î"î ,éðùä õåøéúá ê"ùä íâ ì÷éä äæáù óàã â"îôä áúë á÷åðî éìëá ùáëðáå

.[æè ÷"ñ é 'éñ] à"åæçä è÷ð ïëå ,î"ôä íå÷îá àìù óà äæá ì÷éä á÷òé úçðîäå .äáåøî ãñôä íå÷îá àìà ì÷äì

.ç:à"îøä óéñåî"åúçéìî øåòéù ääùù íãå÷ øéöì ìôð íà ïëå".'åëå

.åðçìîéå øåæçéå åðçéãé øéöì ìôð åúçéìî øåòéù êåúáå çìîðù øùá

.[î ÷"ñ] ê"ùä éøáã úà ïàë øàáì éåàø íðîà ,[ä úåà] ìéòì øàáúð äæ ïéã

·˜Â�Ó Â�È‡Ï ·˜Â�Ó ÈÏÎ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ - Ó ˜"Ò Í"˘‰ È¯·„ Û¯Â˙

ìôð çìîðù øùá íàã à"îøä ë"ùîã ,à"îøä ìù äæ ïéãá úùãåçî àúîé÷åà åðîî ãîìå úàèç úøåúä éøáã úà àéáî ê"ùä

בו ושהה מנוקב שאינו בכלי שנמלח שבשר מבואר סט] סי' [לעיל דבשו"ע בזה, שהיקל הראשון בתירוץ הש"ך על תמה החזו"א .34

ליה. מהני לא צלי ואפילו שבציר, מה נאסר ציר כבישת שיעור
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çìîðä øùáä ìù øéöì ùéù ,á÷åðî éìëá àöîðä øéöá à÷åã åðééä äçéìîå äçãä é"ò øùáä øúéð åúçéìî øåòéù êåúá øéöì

:íéðôåà éðù ïéá åá ïéçáäì ùéå ,éôè øéîç æ"ä á÷åðî åðéàù éìëá àöîðä øéöì ìôð íà ìáà ,áåæì íå÷î

.àêåúá àåä éìëì ìôðù øùáä éøäù] ,á÷åðî åðéàù éìëá çìîðù øùá ïéãë æ"ä éìëä éìåùá òâð íâå øéöì ìôð íà

.[(ç"éñ èñ 'éñ) à"îøá øàåáîë úèòåî äééäùá øñàð á÷åðî åðéàù éìëá çðåäùëå ,åúçéìî øåòéù

.áøùáä çéðäå úéâéâ êåúá íéöò ùéù ïåâë éìëä éìåùá òâð àì êà á÷åðî åðéàù éìëá àöîðä øéöì ìôð øùáä íà

àìå] øéöá úéøùð äúçéìî òöîàá úãîåòä äëéúç àäú äúòî íà ,úéâéâä éìåùá øéö øáèöðå åçìîå íéöòä â"ò

:íé÷ñåôä å÷ìçð [éìëä éìåùá äòâð

,øñàð åðéà øéöì õåçîù äî êà ,úéðù äçéìî äéì àéðäî àìå øéöä êåúáù äî ÷ø øñàðù ê"ùä úòã [à35íòèäå

.[øùá éðùä øåéö æè ÷"ñ é 'éñ] à"åæçäå [á ÷"ñ] úòã úååçä íâ åáúë ê"ùä éøáãëå .áåæì íå÷î øéöì ùéù íåùî

,äðåé éôðë] øéöì õåçîù äî íâ øåñàå á÷åðî åðéàù éìëá çìîðë æ"ä äøã÷ä éìåùá òâð àì øùáäù éðùä ïôåàá [á

ìôðá øåñàì íòèäù øàáúðù ïåéëå ,ïë ÷ñô [âë ÷"ñ] äãåäé ãéäå ,á÷òé úçðîä ããéö ïëå ,[èì 'éñ ïéîéðá úàùî

ôðù äëéúçä ìù äçéìîä ìå÷ì÷ íåùî àåä áåæì íå÷î øéöì ïéàù éìëìäëéúç íà ïëì ,äúçéìî øåòéù êåúá äì

.úéðù äçéìîå äçãäá úøúéð äëéúçäå øîàð äæ øåñéà ïéà øéöì äìôð äçìîð àìù äìôú

.à"îøä éðéãî áé ïéã ïìäì åéøáã åðáúëå ,[æî ÷"ñ] ê"ùá ïìäì ãåò äàøå

.è:à"îøä óéñåîàì èìôéîì ãéøèã éãééà ïðéøîà àì ïéòá íã éáâìã 'åëå ïéòá íã ìáà 'åëå øéöá àìà éøééî àì äæ ìëå"
."åèìåô êë åòìåáë àìå òìá

åúçéìî ïîæ êåúá øùáù íåùî íòèäå ,äçéìî åì àéðäî àìå øùáä øñàð åúçéìî øåòéù êåúá àåäù øùá ìò ìôðù ïéòá íã

.åá òìáð åéìò êôùðä íãäå ,çúåøë áùçð

äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øå ,åéìò çìîäù ïîæ ìë çúåø áùçð øùáäù ïðéè÷ð åúçéìî øåòéù øçàì óàã [ãî ÷"ñ] ê"ùä óéñåäå

àö 'éñ] à"îøá äæ ìë øàåáîë ,çúåø áùçð øùáä ïéàå çìîä çë ùùú äçéìîä ïîæ øåòéù øçàìù øîåì ïéìé÷î äåöî úãåòñå

.[ä óéòñ

.é:à"îøä óéñåî."éøù øéöä ïî äìòîìù äî ìáà øéöä êåúáù äî à÷åã åðééä øéöì ìôðùë åúåà ïðéøñàã àäå"
òìáð øéöä ïéà [äáåøî ãñôä ïéàù íå÷îá àåä íà åîã èìôù øçàì ð"à ,åøéöå åîã èìôù øçàì ïåâë] øñàðå øéöì ìôðù øùá

.äìòîì òôòôî åðéà íãù íåùî íòèäå ,äôéì÷ éãë àìà øéöä ìòîù äî øñàð àìå åá éåøùù äîá àìà

לפרוש החל שהדם חוששים לציר שמחוץ מה גם לאסור שהסוברים מנוקב, שאינו בכלי נמלח של האיסור מעין הוא הזה הדין ביאור .35

מהחתיכה שחלק מתוך הכא וה"נ מנוקב, שאינו בכלי כדין שלא נעשתה שהמליחה משום לגמרי נפלט לא אך המליחה, מכח למקום ממקום

החלק של המליחה מתקלקלת מנוקב שאינו שבכלי בציר, מוקף שהוא לזוב, מקום הנשרה מהחלק לצאת העומד לציר ואין בציר נשרה

היוצא לציר שיש כיון נאסר לא לציר שמחוץ החלק אך מליחה, ליה מהניא לא ותו למקום ממקום זה שבחלק הדם ופירש הציר, שבתוך

החתיכה]. כל של המליחה מתקלקלת הכלי בשולי נוגעת לציר שנפלה החתיכה היתה אם [אך לזוב. מקום ממנו

יהא ציר כבישת שיעור ששהה בשר לענין שגם י"ל מנוקב בכלי דמיירי הרמ"א של זו אוקימתא דע"פ שכתב לו] [סוס"ק לעיל בש"ך עיין

מנוקב. באינו משא"כ כבישה שיעור ששהה אף ולמולחו לחזור יוכל מנוקב דבכלי בזה, חילוק
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.àé:à"îøä óéñåî."øáãì øåòéù ïéàå ãéî øñàð øéöä êåúáù äî"
íòèäå ,øñàð àåä éøä ,çéúøéå øåàä ìò åððúéù øåòéùá åðééäã äùéáë øåòéùá øéöá øùáä ääù àìù ïôåàá óàã à"îøä úðååë

åðéãù øéöì ìôðù äæ øùá ãéî øñàð ïë ,ãéî øñàð øåñéà ìù çúåø éìöá òâåðä ìëàî øáãù íùëå ,éìöã çúåøë çéìîã íåùî

.çúåøë

úøñåà äçéìî ïéà ïéãä ïîù óàå ,äôéì÷ éãë ÷ø àìå øéöáù äî ìë øñàðù à"îøä úðååëã øàáì óéñåäù [åî ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

ùåçëì ïîù ïéá ïéàé÷á åðà ïéàù êåúîã [ä÷ 'éñáå à óéòñ ìéòì] à"îøä úòã î"î ,àåä ùåçë íãå äôéì÷ éãë àìà ùåçëá

.øéöáù äî ìë øåñàì ïðéøîçî

.áé:à"îøä óéñåî."éìëá øéöä äúéä åìéàë äðéã ò÷ø÷ä ìòù øéö êåúì ìôðù øùá"
[æè óéòñ èñ ïîéñ] à"îøá íâ àáåäå ,ä"åàä äæá øéîçäå ù"éøôî é"ø íùá [ç ïéã å ììë] øúéäå øåñéàá àåä íéøáãä øå÷î

çéìî ïéã ø÷éò ïéðòì.ò÷ø÷ â"ò çåìîì ïéàù ,ä

hkhkhkhk ˜"Ò Í"˘

çìîðù øùáá íàã ,á÷åðî åðéàë åà á÷åðî éìëë úáùçð ò÷ø÷ä íà î"÷ôð åá àäúù à"îøä éøééà øùá äæéàá äù÷úî ê"ùä

åìéôà àä ,ììë çìîð àìù ìôú øùáá íàå ,á÷åðî éìëá øéöî òìá íà óà äçéìî äéì àéðäî àì àä [åøéöå] åîã ìë èìôå

.úéðù äçéìî åì àéðäî á÷åðî åðéàù éìëá36

úéðù äçéìî àéðäî á÷åðî éìëë ò÷ø÷ä ïéã íàù ,åúçéìî øåòéù êåúá àåäå çìîðù øùáá à"îøä éøééàã ê"ùä ãéîòî ïëìå

åðéãå ,áåæì íå÷î úçìîðä äëéúçä ïî äúò àöåéä øéöì ïéàù àöîð ,á÷åðî åðéàù éìëë ò÷ø÷ä ïéã íàå ,òìáù øéöä èåìôì

.øñàð øéöá éåøùù äîù [à"îøä ìù 'çä ïéãá ìéòì åéøáã åðàáä ,î ÷"ñ] ê"ùá ìéòìãë

õåçîù äî íâ à"îøä øñàù á÷åðî åðéàù éìëá çìîðë øùáä éåäð ë"à ,á÷åðî åðéàù éìëë ò÷ø÷ä àéåäã ãö êäìã ìåàùì ùéå

ïëì ,àîìòá àøîåç àìà éåä àì øéöì õåçîù äî ïðéøñàã àä íúäã ïåéëã õøéúå .ê"ùä äù÷ä ïë ,[çé óéòñ èñ 'éñ] øéöì

.øéîçäì ïéà á÷åðî éìëë àéä éìåà ïðé÷ôñîã ò÷ø÷á37

,äôéì÷ éãë øñàðù [ê"ùä éøáã úìéçúá àáåî] úàèç úøåúä áúëù äîå ,[î ÷"ñ] ê"ùá ìéòìãëå åìåë øñàð øéöä êåúáù äîå

.øéöá äøùðù äî ìòî äôéì÷ éãë åðééäã [èé ÷"ñ] úòã úååçä áúë

:ËÎ ˜"Ò Í"˘

ìéòì à"îøäå ò"åùä å÷ìçðù àúééî÷ äçãä éìá çìîðë åðéã íàä ,øéöì ìôðå àúééî÷ äçãä çãåä àìù øùá éáâì ïã ê"ùä

áúëå ,[á"ñ èñ 'éñ]:íé÷ñåôä äæá å÷ìçðù

.àåú äéì àéðäî àìå çìî åîë òéìáî øéöäù íéøáåñ [á ïéã å ììë] úàèç úøåúäå [àøåã éøòù úåäâä] é"àøäî

.äçéìî

שאינו בכלי כנמלח וייחשב כמלח לחומרא ייחשב שהציר אמרינן ולא נמלח, ולא תפל הבשר שהרי מנוקב שאינו בכלי כנמלח זה דאין .36

למקום. ממקום שבתוכו הדם את ולהפריש הבשר את למלוח בציר כח דאין מנוקב,

מנוקב שאינו כלי והו"ל אבן ככלי הויא לבנים או אבנים של רצפה אבל תיחוח, עפר של בקרקע זה דכל למנחה סולת בספר וכתב .37

לציר. שמחוץ מה גם ואסור
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.áíãä úà òéìáäì øéöä úçéúøá çë ïéàã íéøáåñ ç"áäå ì"ùøäîäå [ä ììë ùéø] ä"åàäå ,àøåã éøòùá úøçà ääâä

.åîöò øéöä úà òéìáäì ÷ø àåä øéöä úçéúø çë ìëã ,øùáä â"òù

.äééðùä äòãë ì÷äì äèåðù ê"ùá òîùîå38

ì"éøäî áúë íäéðéá äúäùå úåçìîðä úåøçà úåëéúç ïéáì äçìîð àìå àúééî÷ äçãä äçãåä àìù äëéúç äìôðù äø÷îá íðîà

ïåéë ,äæá íéøéîçî ìéòì íéìé÷îä íâù ê"ùä áúëå .øåñàìåìéàë éåäå åîöò çìîäî íòè äìáé÷ äúäùå äáøòúð äëéúçäù

ïåãéðù ø"îâãä ÷éñîå ,úåøåøá úåéàø àéáäå ,äæá íâ ì÷éî [á úåà å ììë] á÷òé úçðîäù àéáä äááøî ìåâã úäâäáå .äçìîð

òâîä íå÷îù øáåñ ï"øäã ,ìôú àîèá òâðù çéìî øåäèá [â óéòñ ìéòì úàáåîä] íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú ì"éøäîä ìù äæ

äçãä éìá çìîðë éåä ï"øäì ð"äå ,øñåà åðéàå çìîð éø÷éî àìã íéøáåñå íé÷åìç íéðåùàø äáøäå ,øåäèä úà øñåàå çìîð

óéòñ ä÷ 'éñ] à"îøäù ïåéëã ø"îâãä ÷éñîå .çìîðë éåä àì ï"øä ìò íé÷ìåçäìå ,úåçåìî úåëéúçá òâð øùáäù ïåéë àúééî÷

ãñôä éìá óà ì÷äì øùôà ïëì ,ú÷åìçîá éåðù àúééî÷ äçãä éìá çìîðù øùá ïéã ø÷éò íâå ,ï"øäë àìã î"ôä íå÷îá ÷ñô [é

.ì"éøäîäë àìãå ,äáåøî39

‰ÁÈÏÓ‰ ÔÓÊ ¯ÂÚÈ˘ È¯Á‡˘ ‰Á„‰‰ ˙ÏÂÚÙ

[íã åá ïéà øáëå] äçéìî øåòéù ääùå çìîð øùá íàù øáåñä [ä ïéã å ììë] úàèç úøåúä éøáã àéáäù [æè ÷"ñ] æ"èá ïééò

ìôðù ïåâë íã òìá äæ øùá íà ïëìå ,äéãéã øéö èåìôé àì úéðù åðçìîé åìéôàå ,åìù øéöä úèéìô éá÷ð íéîúñð åçìîî çãåäå

øéö èéìôã áâàã øáåñä à"îøäì óà] ,úéðù äçéìî äéì àéðäî àì ,åúçéìî øåòéù éãë åúà çìîðä øùá ìöà çðåäù åà øéöì

.øéö èìåô åðéà øáëù ïåéë ,[òìáù íã èåìôé äéãéã

.ï"øá àáåîä äðåé åðéáøîå à"áùøäî òîùî ïëù æ"èä áúëå

åðçìîéå åðçéãé øéöì øùá ìôð íàù áúëã åá øæç åúäâäá à"îøä ïëå ,åæ àøáñ øáåñ åðéàù òîùî ä"åàáù æ"èä áúë íðîà

.úéðù

:‰ÎÏ‰Ïçìîð øùáäù ïåâë] óñåð óåøéö ùéù íå÷îáù æ"èä áúë [åè ÷"ñ èñ 'éñ] ìéòìå ,äæ ïåãéðá äøåøá äòøëä æ"èá ïéà

.ïéîúñð äèéìôä éá÷ð ïéàù ì÷äì øùôà [àéìòî äçéìî ì"åä úåèéù äîëìã ãçà ãöî

áúëù äîå ,[ï"øá àáåîä] äðåé åðéáøîå à"áùøäî ïë ãîìå ,äèéìôä éá÷ð ïéîúñðù åæ àøáñë úåèéùôá è÷ð [åë ÷"ñ] ê"ùäå

åëåúì øùáä ìôðù øéöä êåìëì úà øéñäì ÷ø äàá à"îøáù äçãäã ,åðéà äæã [èì ÷"ñ] ê"ùä áúë åá øæç à"îøäù æ"èä

.[å ÷"ñ é 'éñ] à"åæçä áúë ïëå ,äì÷ äçãäá äæá éãù èøôáå ,äèéìôä éá÷ð úà íúåñ äæ ïéàå

÷øå ,åæ àøáñì äéàø ïéà íéðåùàøäîù áúëå ,äæ ïåãéðá êéøàäù [ç 'éñ] ÷ãö çîö ú"åù éøáã úà àéáä [æè ÷"ñ æ"î] â"îôäå

[âð 'éñ] ïéîéðá úàùî ú"åùá ïëå ,äáåøî ãñôäá ì÷éä ö"öäù [àðéã ïéðòìå ä"ã] â"îôä íééñå .äùãéç úàèç úøåúá à"îøä

הפמ"ג כתב וירתיח, האור על שיתננו כשיעור דהיינו ציר כבישת כשיעור בציר שהה קמייתא הדחה הודח שלא הזה שהבשר ובאופן .38

לו תועיל ולא הבשר שע"ג בעין הדם את מבליעה הזו שהכבישה מרובה, הפסד במקום דלא עכ"פ להחמיר דיש ודע] ד"ה כט ס"ק [ש"ד

להפליטו. מליחה

הרי בה, נוגעות האחרות החתיכות של שהמלח מחמת נאכלת אינה החתיכה אם אך בזה, להקל פסק א] דין ע [סוס"י יהודה והיד .39

גבה. שעל בעין הדם את בולעת עצמה והיא רותחת נעשית עצמה החתיכה
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.äáåøî ãñôäá ô"ëò åì÷ä [ãé úåà å ììë] á÷òé úçðîáå40

.äáåøî ãñôäá óà øéîçäì à"åæçä úòã ïëå ,ê"ùäå ç"åúäë øéîçäì áúë [â úåà øéö éðéã øåöé÷] úòã úååçä àðéãìå

ìëã ,ììë úòøåâ äðéà äçéìîä ïîæ øåòéù êåúá åà äçéìîä éðôìù äçãä ìáà ,äçéìîä ïîæ øîâ øåòéù øçàìù äçãäá äæ ìëå

.äèéìôä éá÷ð úîúåñ äçãää ïéà íã øùáá ùéù ïîæ

äðçáä íäéðéá ùéå .íéðéã é÷åìéç äîëå äîë øçà øùáá òìáð íà äçéìî é"ò àöåéä íã ìù åìà íéðéãá ùéù øàáúð øåîàä ìëî

:íéðåù øùá éâåñ ïéá

øåòéù øçà àåäå çìîðù øùá ,åúçéìî øåòéù éãë êåú àåäå çìîðù øùá ,çìîð àìå çãåäù øùá ,ììë çãåä àìù øùá

òéâäù åúçéìî úòá øùáä ïî áæä íã ïéá ÷åìéç ùé ë"åîë .úåòù ãë øçàìå ,úåòù ãë êåúå ,úåòù áé êåú åúçéìî

.åéìò øéö ìôð åà øéöì ìôðù øùá ïéáì ,øçà øùáì

øôñáå] .[æè ÷"ñ é 'éñ] à"åæçä äæá èøéô ïëå ,äæ ìëá íéðéãä éèøô úà [ïîéñä óåñ] äãåäé ãéäå [ð ÷"ñ ã"ù] â"îôä åëøò øáëå

.[ì"ðä íé÷ñåôä ìë éôì íéðéãä éèøô úà êøò [áî ÷øô] äçéìî úåëìä øåöé÷ íéøôåñ éøáã

.äøö÷á íéììëä úà ïàë óéñåäì ïåëðì åðéàøå

‰¯ˆ˜· ‰ÁÈÏÓ· ÌÈÏÏÎ ÌÂÎÈÒ

˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á· ‰ÁÏÓ�˘ ‰ÎÈ˙ÁÓ ‡ˆÂÈ‰ Ì„ ˙ÚÈÏ· È�È„· ÌÈÏÏÎ

ÚÏ· ‡Ï Ì„ ËÏÙÈÓÏ „È¯Ë„ È„ÈÈ‡ .‡

æ"èä úòãì íâ äæå ,äîò úçìîðä úøçà äëéúçî ììë úòìåá äðéà ,íã äúò úèìåôå äçéìî øåòéù êåúá úçìîðä äëéúç

.[à ÷"ñ] úòã úååçáå â"îôá øàåáîë [à ÷"ñ]

ÚÏ· ‡Ï ¯Èˆ ËÏÙÈÓÏ „È¯Ë„ È„ÈÈ‡ .·

ïðéøîà ê"ùäå [à"ñ] ò"åùä úòãì ,íã äúò úåèìåôä úåøçà úåëéúç ìöà úçðåî àéäå äçéìî øåòéù äúäùå äçìîðù äëéúç

äçéìîäù àìà ,òìáð íãäå àøáñ êä ïðéøîà àì [ïàë] à"îøä úòãìù è÷ð [à ÷"ñ] æ"èäå .äòìá àì øéö èåìôì àãéøèã éãééàã

.åì úìòåî

ıÂÁ·Ó ÚÏ·˘ Ì„ ËÈÏÙ ‰È„È„ Ì„ ËÈÏÙ„ È„ÈÈ‡ .‚

äæáù øéö êåúì åìôðù ïåâëå] úøçà äëéúçî èìôðù íã äòìá àéäå ,íã úèìåôå äçéìîä ïîæ øåòéù êåúá àéäå äçìîðù äëéúç

úçéìî àéðäî [(à ÷"ñ) æ"èäë àìãå ,òìá àì èìôéîì ãéøèã éãééà ìù àøáñ äæá ïéàù (æì ÷"ñ) ê"ùäå (ïàë) à"îøä úòã

המליחה מהניא לא ההדחה שאחר דאף יב] וס"ק ו ס"ק י [סי' החזו"א כתב וכן יונה, רבינו בדעת כתב ח] [סי' צדק צמח ובשו"ת .40

והנפק"מ שנבלע. הדם יציאת איתו לגרור זה ציר של בכוחו שאין אלא ציר, יוצא מ"מ הפליטה, נקבי שנסתמו כיון שנבלע הדם להוציא

דסו"ס היטב, הודח שכבר אף הבשר יאסר לא אחרת, ממליחה אחר ציר עליו ויזוב שנית הבשר את ימלחו מעתה שאם זה, ציר ביציאת

בלע. לא ציר למיפלט דטריד דאיידי בזה דאמרינן ציר הוא פולט
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.[øéöá äùéáë øåòéù äëéúçä äúäù àìù éøééîå] ò"åëì àåä äæ ïéã .õåçáî äëéúçá òìáðù íãä úà íâ àéöåäì äëéúçä

È�È¯Á‡„ Ì„ ËÈÏÙ ‰È„È„ ¯Èˆ ËÈÏÙ„ È„ÈÈ‡ .„

äçìîðù äëéúçî àöéù íã äá òìáðå ,øéö úèìåôå äçìîá àéä ïééãòå äîã äèìôå äçéìîä ïîæ øåòéù äúäùå äçìîðù äëéúç

èéìôã éãééà íãä úà èåìôé çìîäù äæá íéøîåà ïéàù ì"ùøäîä úòã ,à"îøäå ì"ùøäîä äæá å÷ìçð ,øéö êåúì äìôðù ïåâë

úòãë [å óéòñ] à"îøä øéîçä äùòî ïéðòìå ,òìáù íã éîð èéìô øéö èéìôã éãééàã ïðéøîà àðéãîã øáåñ à"îøäå ,äãéã øéö

.äáåøî ãñôäá àì íà ì"ùøäîä

àîè âã åà äôéøè åà äìéáð øùáî àöåéä øéö ìáà ,äçéìî é"ò øùë øùáî åèìôðù øéöå íã éáâì ÷ø íéøîàð åìàä íéììëä

.øéö åà íã èìåô àåäù ïîæá óà øùáá òìáð

‰ËÈÏÙ Ì„ ,ÔÈÚ· Ì„

ãåøè àåäùë óà òìáð çìîðä øùá ìò ìôåðä ïéòá íã ìáà ,äçéìî ïîæá øùáäî èìôðä íã éáâì ÷ø åøîàð ì"ðä íéììëä

.[á ÷"ñ ê"ùáå ïàë à"îøá øàåáî êë] .øéö åà íã èåìôì

Ï˘Â·ÓÎ ˘Â·Î

:äùéáë ìù íéðôåà éðù åøàáúð íéðåùàøá

.à.ä÷ùî ìëá ìùåáîë æ"ä úòì úòî äùéáë

.áåððúéù éãëá ,øúåé øö÷ ïîæ øåòéùá ìùåáîë éåäã [à"ñ ä÷ 'éñ] ò"åùäå ù"àøä åè÷ð ,øéö ïåâë óéøç øáãá ùåáë

.çéúøéå øåàä ìò

åðéã äúòî íà ,ì"ðä øåòéùë øéöá ùáëðù [åúçéìî øåòéù êåúá àåäù åà] çìîð àìù øùá ïéãá å÷ìçð íé÷ñåôäå

äæ ïéã øàáúðå ,äæ ïéðòì ìùåáîë ùåáë à"ìå äìéòåî äçéìîù åà ,íãä åðîî èåìôì äìéòåî äçéìî ïéàå ìùåáîë

.[æì ÷"ñ] ê"ùáå [æé ÷"ñ] æ"èáå [ïàë] à"îøá

‰ÁÈÏÓ· ‰ËÈÏÙÂ ‰ÚÈÏ· ÈÏÏÎ

ò"åùäå øåèä åè÷ð ïéãä ïî .åá òâåðä øçàä øùáä ìà çìîðä øùáä ïî íòè äòéìáî äçéìîä ïëìå ,éìöã çúåøë àåä éøä çéìî

:ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ùéù

.à.øçàä øùáá äôéì÷ éãë òéìáî ùåçë øùá

.á.øùáä úà óåì÷ì êéøö ïééãò íéùéù åá ùé íàå ,øçàä øùáä éáåò ìëá òéìáî ïîù øùá

.ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã íåùî íòèäå ,íéùéùá äçéìî íìåòì ïéøòùî ïðàã [ïîéñä ùéø] à"îøä áúëå

‰ÁÈÏÓ· ¯·‚ ‰‡˙˙

ïðéøîà íàä ,çéìî åðéàù øùá ìò çðåî àäé çéìî ïîù øùá íàù åðééäå ,øáâ äàúúã ïðéøîà äçéìî éáâì íà å÷ìçð íéðåùàøä

úà ïîùä øùáä òéìáîå øáâ äàúú ïðéøîà àì åà ,äôéì÷ éãë àìà åðîî òìåá åðéàå ïåéìòä úà ïåúçúä ïðöî øáâ äàúúã

.[ïîùá åîë ïðéøîçî ïîù åðéàù øùáá íâ ì"ðä à"îøäìå] .äèîìù øùáä ìëá åîòè
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תשפתשפתשפתשפ אייראייראייראייר בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד החומרהחומרהחומרהחומר עלעלעלעל לחזרהלחזרהלחזרהלחזרה בבבב""""שאלותשאלותשאלותשאלות

עעעע""""יויויויו סימןסימןסימןסימן מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות דדדד

ובובובוב טורטורטורטור עלעלעלעל שושושושו""""מיוסדותמיוסדותמיוסדותמיוסדות טטטט""""יייי,,,, ושושושוש""""עעעע נקוהנקוהנקוהנקוה""""זזזז רעקרעקרעקרעק""""ךךךך,,,, תשובהתשובהתשובהתשובה""""ככככ ופתחיופתחיופתחיופתחי אאאא

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

א סעיף ע סימן

זו?א. גב על זו ביחד בשר חתיכות הרבה למלוח מותר האם (1

וב בטור זה לדבר למדנו טעמים כמה י?"2)

הנפק ומה הטעמים?"3) בין מ

בינתיים?ב. הדחה בלא פעמיים בשר חתיכת לכתחילה למלוח מותר האם (1

הטעם? ומה בינתיים, הדחה בלא פעמיים אותה מלח אם הדין ומה (2

הטעם?ג. ומה דגים, עם בשר לכתחילה למלוח מותר האם (1

כשניטלו המחבר, לדעת והדגים העופות דין מה זה, גבי על זה או זה אצל זה יחד, ומלחן עבר אם (2

הטעם? ומה קשקשיהם, ניטלו כשלא או קשקשיהם

הרמ פסק ואיך בקשקשיהם?"3) שנמלחו לדידיה מועיל והאם זה, בנידון א

יחד? כשנמלחו לסכנה חיישינן לא טעם ומה (4

קליפה? כמו שהקשקשים בפוסקים כאן נידונו דברים כמה (5

ב סעיף

הטעם?ד. ומה הדג, את שנית שימלח מהני האם ביחד, תפל ודג מליח עוף כשמלח (1

הטעם? ומה זה, גב על זה או זה אצל זה תפל, ועוף מליח דג היה אם הדין ומה (2

השו שהביא מלוח, שחוטה ובשר תפל טריפה מבשר שנא ומאי בזה?"3) זה כשנוגעים קליפה כדי אוסרים דיש ע

הטעם?ה. ומה יחד, ונמלחו העופות על מונחים הדגים אם הדין מה (1

הבשר? מן למעלה ועולים יותר גבוהים הדגים וחתיכות זו בצד זו היו אם הדין ומה (2

מליחה? שיעור במלחן העופות ששהו אחר העופות אצל הדגים הניח אם הדין ומה (3

דרש מעובדא שנא ומאי דקיי"4) מליחה?"י שיעור שאחר במוהל לחומרא ל

רותח? חשיב מליחתו שיעור לאחר דאף דאמרינן מלוחין וגבינה מבשר שנא ומאי (5

הטעם?ו. ומה בשר, בו שמלחו בכלי הדגים נמלחו אם הדין מה (1

ע הכלי שנאסר איסורים שאר עם ומה הבשר?"2) מליחת י

בשר? בו שמלחו בכלי דגים למלוח לכתחילה מותר והאם (3

מלוח;ז. בשר אצל שנתנו מעולם נמלח ולא דמו פלט לא שעדיין תפל דג

הב דעת מה והרמ"1) האם"י מותרין?א, או אסורין

הט הכרעת מהי ז?"2)

פלוגתתם? טעמי באר (3

ג סעיף

נוגעיםח. והם תפלה, כשרה בשר אצל מלוחה טריפה בשר שנתן או כשירה בשר עם שמלחו שחוטה בבשר הדין מה (1

הטעם? ומה נוגעים, אינם או בזה זה

נוגעים, אינם או בזה זה כשנוגעים למטה, או למעלה כשהכשרה תפלה, והטריפה מלוחה הכשרה אם הדין ומה (2

הטעם? ומה

בזה? להקל יש קצת הפסד או מרובה הפסד במקום והאם (3
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ד סעיף

למטה?ט. המלוחה הטריפה אם כחושה, ואחת שמנה מהן אחת אם הדין מה (1

למעלה? המלוחה הטריפה אם כחושה, ואחת שמנה מהן אחת אם הדין ומה (2

נפק יש האם כחושים ובשניהם דינם?"3) ומה למטה, או למעלה המלוח אם מ

ה סעיף

לכתחילהי. שעות, עשרה לשתים או ימים לכמה צירו, כל פליטת לאחר במלחו להשהותו מותר האם שנמלח, בשר

הטעם? ומה ובדיעבד,

ו סעיף

קודםיא. שנמלח בשר עם והודח דמו כל ופלט שנמלח או כלל נמלח שלא בשר ליתן בדין המחבר כתב דעות אלו (1

דם? פליטתו

דם? פליטתו קודם שנמלח בשר עם וצירו דמו כל ופלט שנמלח בשר ליתן הדין ומה (2

השו פוסק איך ובדיעבד?"3) לכתחילה זה בדין ע

הנ כלל נמלח שלא שהבשר צריך והאם לפניה?"4) שתהיה שאפשר או ראשונה הדחה אחרי תהיה ל

הרמייב. פסק מה ומה"1) מליחה, שיעור עדיין שהה שלא בשר אצל שנפל וצירו דמו כל פלט שכבר בשר לגבי א

הטעם?

ומה מליחה, שיעור עדיין שהה שלא בשר אצל שנפל והודח, מליחה שיעור ששהה בשר לגבי הדין ומה (2

הטעם?

הטעם? ומה כך, אחר ומליחה הדחה מהני והאם (3

הרמיג. אסורין."כתב מליחה שיעור עדיין שהה שלא לבשר נגע ואם ציר פולט שנמלח אחר לעת שמעת א:

שעות? 12 קודם נגע אם הדין מה (1

שעות? ל24 שעות 12 בין נגע אם הדין ומה (2

הרמיד. דעת שנפל"סכם מליחה, שיעור שהה ולא שנמלח או כלל נמלח שלא בבשר פוסקים שאר ושיטות א

ומליחה? הדחה מועיל ומתי לא, או נאסר האם כבישה, שיעור או כבישה משיעור פחות ושהה ממש, לציר

צירו?טו. פליטת זמן כלה שלא כל לציר, ונפל מליחה שיעור ששהה בבשר הדין מה (1

הטעם? ומה גדול, הפסד לצורך הדין ומה (2

מק לציר כשיש מליחה, שיעור ששהה קודם לציר נפל אם הדין ומה הציר3) שבתוך מה לה, וכשאין לזוב ום

הטעם? ומה לציר, שחוץ ומה

לציר?טז. שנפל לאחר הדחה בלא מלחו אם הדין מה (1

הטעם? ומה ולהדיחו, לחזור לכתחילה צריך והאם (2

לציר? ונפל כלל הודח לא אם הדין ומה (3

הטעם?יז. ומה מליחתו, שיעור אחר או מליחתו שיעור תוך שהוא בשר על שנפל בעין בדם הדין מה

ציר;יח. לתוך בשר כשנפל שאסרו במקום

הטעם? ומה הציר, מן שלמעלה הבשר דין מה (1

שיעור? איזה דבעינן או מיד נאסר האם הציר שבתוך מה (2

מהיט. הקרקע, שעל ציר לתוך שנפל מליחה, שיעור שהה שכבר או מליחה שיעור עדיין שהה שלא בשר (1

דינה?

ונאסרה? מנוקב שאינו בכלי שנמלחה בחתיכה שנגע בשר דין ומה (2
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שבקרקע?כ. לציר מנפל שנא ומאי הטעם?2) ומה מים, וספק ציר בספק הדין מה (1

הציר נגד ששים בהם כשיש ממנה, מרובים או מהציר מועטים כשהמים - מים עם מעורב בציר הדין 3)ומה

ששים? בהם כשאין או

תשפתשפתשפתשפ אייראייראייראייר בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות יויויויו""""שאלותשאלותשאלותשאלות עעעע""""בבבב 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.
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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

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 èñ ïîéñ ,å"ñ ,ä"ñ].

לפניחחחח....שאלהשאלהשאלהשאלה אפילו או אותו, שהכשירו ואחרי להכשיר, בשר עוד אליו צמוד הניח זמן שיעור ואחרי בשר הכשירו
המלוחות. מהטריפות נמלחו שלא הכשרות את הפרידו טרפות, חשש יש נמלחו שכבר שבאלו ראו אותו שהכשירו

והפס גדולה כמות זה אם (2 דינם מה הודח,"1) כבר טריפה חשש עליו שנודע הבשר אם הדין ומה (3 דינם מה מ

כשעבר דגים, כמה שמלח מי וכן (4 בשר עוד אליו צרפו מלחו עם ששהה זמן הרבה ואחרי אכילה, לצורך שוב ונמלך

עליהם אין נמלחו, שכבר מהדגים שחלק גילה למולחם שהספיק ולפני למולחם, דגים עוד לערימה הוסיף זמן הרבה

הראשונים שהחצילים לו נודע שמלחם ולפני חצילים עוד הוסיף זמן אחרי חצילים שמלח מי וכן (4 טהרה, סימני

הבחין שמלחם לפני שנמלחו, לראשונים צמוד השניים הדגים את שהניח שאחרי להיפך הדין ומה (5 שמיטה. של

של השניה שהסחורה לו נודע למליחה חצילים עוד שצירף שאחרי או והפרידם, טהרה סימני עליהם אין שהשניים

לא או גדולה, כמות היה היתר של הראשונים אם חילוק יש והאם (6 והפרידם â"ñ,שביעית 'ò ïîéñ ,ë"ñ èñ 'éñ]
[è"é÷ñå ,ë"÷ñ ê"ù ,æ"è÷ñ à"ö ïîéñ ê"ùå ,æ"î÷ñ æ"è ,ë"÷ñå ,ç"é÷ñ ê"ù.

בשרטטטט....שאלהשאלהשאלהשאלה מהפריזר øùëåä]הוציא øáëù]:דגים היה בתערובת מהחתיכות שאחד גילה מלחו,

אח יכול האם (2 באכילה. הכל דין מה לתוך"1) זרק ילד אם הדין ומה (3 ולאכלם. הדגים או הבשר, את לבשל כ

שע חשב אם (4 דג. חתיכת שמכשירים, הבשר."הבשר דין מה הבשר, עם ביחד ומלחו וחזר יתירו, שוב שימלחנו י

להתירו מליחה לו יועיל האם מעולם נמלח לא עדיין במליחה שנתערב הדג ואם הרמ5) לדעת ובהפס", (6 מ,"א,

או שנמלחו, בשעה העופות בין היה הדג אם בין חילוק יש והאם (7 המחבר. לדעת להתירו, מליחה לו יועיל האם

היתר, סימני ללא היה שנמלח הבשר בין שהתערבב הדג אם (9 מונחים. היו היכן כשמסתפק הדין ומה (8 מעליהם.

ע מלוח דג הניח אם הדין ומה (10 הבשר. דין נמלח."מה לא שעדיין בשר ç"÷ñ,ג æ"è ,é"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,æ"è÷ñ ã"ôù]
[æ"÷ñ ê"ù ,é"÷ñ ã"ôù ,é"÷ñå ,ç"÷ñ ê"ù ,å"÷ñå ,ã"÷ñ ã"ôù.
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נמלחויייי....שאלהשאלהשאלהשאלה שכבר מאלו שאחד נודע שמלחו לפני בשר, הכשרת של הערימה בתוך נמלח לא שעדיין בשר הניח
טריפה. הוא

ע הכשירה את להתיר יועיל האם ללא"1) היה מהם ואחד דגים כמה מלחו אם וכן (2 דמו. את להוציא שימלחנו י

ע להתירו יועיל האם נמלח, לא שעדיין כשר דג אליו בסמוך היה נאסר"סימנים, והאם (3 דמו. להוציא שימלחנו י

מה על מונח היה מה חילוק כל יש האם (4 חלקו. רק או הדג, או הבשר, à"öכל ïîéñ ã"ôùå ,à"ë÷ñå ,ë"÷ñ ê"ù ,ã-â"ñ]
[á"é÷ñ.

המליחה.אאאא....""""יייישאלהשאלהשאלהשאלה קרש על כולו את להניח מקום לו שאין ראה הבשר, את הכשיר

כן עשה אם בין חילוק יש האם (3 שוב. למולחו צריך והאם (2 שוב. למולחו יועיל האם לשתים, בסכין חתכו (1

חתך ואם (5 ביד. זה את שבר או סכין, עם חתכו אם חילוק יש האם (4 זמן. שיעור אחרי או שמלחו, אחרי מיד

אחרי מיד לו מותר לכתחילה והאם (7 זמן. אחרי רק חתכו אם הדין ומה (6 הסכין. דין מה שמלחו, אחרי מיד אותו

בביה שנמצא מי וכן (8 סכין. עם זה את לחתוך תו"שמלחו, שומר שאינו לשכנו להשאיל יכול האם לחתוך"ח סכין מ

להכניס סיר לו להשאיל לו מותר והאם (9 וכדו'. ערלה, טבל, בחשש שהם שלו וירקות פירות או קר, שלו בשר בזה

הבשר או שלו, והירקות הפירות את לחתוך סכין מהשכן לשאול לו מותר האם ולהיפך (10 שלו. קרים מאכלים בזה

כשרות של שזה אלא גמור, איסור שלו הפירות או השכן, של שהבשר חושש שאינו באופן חלוק והאם (11 שלו. הקר

בהם להחמיר שראוי מהדברים שזה או æ"ô÷ñå]חלשה, ,å"ô÷ñå ,â"÷ñ ê"ù ,ç"ô÷ñ ã"ôù ,à"÷ñ íéøåàéá ã"ååç ,ë"ñ].

תשפתשפתשפתשפ אייראייראייראייר בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות לשאלותלשאלותלשאלותלשאלות בבבב""""תשובותתשובותתשובותתשובות

עעעע""""יויויויו סימןסימןסימןסימן מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות דדדד

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

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה מינים,אאאא....תשובהתשובהתשובהתשובה כמה זה אם בין וכדו', בשר עופות, סוג אותו זה אם בין ביחד, חתיכות הרבה כשמולחים
בשו"ע מותר.[à"ñ]מבואר שהכל

אואלא כלל, בולע לא ציר, רק פולט אם אפילו פולט המלוח שהבשר זמן שכל בגלל או בזה, טעמים ב' שנאמרו

זו. מליחה מכח פולט מבחוץ שבולע מה גם משלו, לפלוט גמר לא שעדין זמן שכל בגלל

שס[íù]ובמחבר ולפי"מבואר בלפלוט, שעסוק זמן כל כלל בולע שאינו ביחד"ל החתיכות כל שלמלוח מיבעיא לא ז

ודאי"לכו משעה שיותר וכל זמן, לו ולוקח וכדו', לשמחה בשר של מאד גדולה כמות מולח אם אפי' אלא מותר, ע

י תוך שזה כל הפסקה, עשו המליחה באמצע אם ואפי' דמו, פליטת של מליחה זמן שיעור עבר שעות"שכבר ב

למלוח להמשיך אפשר ולכן עכשיו, שנמלחו החתיכות שאר של מהדם כלל בולע אינו ציר לפלוט טרוד שעדיין

ערימה. באותה החתיכות כל את ולהניח

המחבר לדעת מליחה, זמן שיעור עבר ודאי שכבר כלומר משעה יותר של זמן שיעור בזה שיש כל שלכתחילה אלא

ס להש"וכן â"÷ñå]ך"ל á"ì÷ñ]להמשיך הפסקה אחרי לכתחילה אפילו מותר בולע, אינו ציר שפולט זמן כל שגם

הט לדעת אבל ערימה, באותה æ"è÷ñå]ז"ולהניח á"÷ñ]י תוך מליחה זמן שיעור ציר"שאחרי פולט שעדיין שעות ב

מבואר בזה שבלע, הדם את מפליט זה עם ביחד הציר את שכשמפליט אלא מבחוץ דם בולע à"ñá]כן à"îøá]
ע לעשות מתירים לא לכתחילה עמו, ביחד שיפלוט מחמת הוא כן."שכשההיתר ד

הט"ולפי לדעת הראשונות,"ז החתיכות את שמלחו ממתי משעה יותר עבר כבר אם לכתחילה øåòéùז ìù ïîæ êåúáã]
[ïìäìãëå ììë òìåá åðéà ò"åëì äçéìîהסברא את שאין באמצע, הפסקה עשו כבר אם äãåäé]לפחות ãéäå ã"ååçä åáúëù]שכל

מהמליחה שעה עבר וכבר הזמן של הפסקה אחרי לכתחילה אותו, הטריחו לא אחד ובהמשך המליחה כדרך שעושה

נפרדת. בערימה השני הבשר את להניח צריך à"ë]הראשונה ïéã á"ì ììë à"îëçá ë"ëå]זמן במשך כשמולח שלכתחילה

ערימות. בשתי להניחו צריך התחתון, של מליחה זמן משיעור יותר של

הש ע"ולדעת הניחו אם גם כלל, בולע אינו ציר לפלוט טרוד שעדיין זמן כל שגם לפני"ך נמלחו שכבר העופות ג

אח מיד יכול עתה, זה שנמלחו עופות עוד ולהדיחם"שעה שעה לפני שנמלחו העופות שאר את מלמטה להוציא כ
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י לפחות עבר לא וגם הודח, שלא עוד וכל דמאחר שהונח"מיד, ממה כלל בולע אינו פולט עדין מהמליחה שעות ב

עליו.

הט לדעת ברמ"אבל ע"ז חתיכה למלוח שמותר הטעם שכל כלומר"א פולטו, כך שכבולעו בגלל רק זה חברתה ג

ערימה הכשיר אם שלה, הדם את מפליטה התחתונה של שהמליחה אלא העליונה, המליחה של דם נבלע כן שבאמת

התחתונה את להוציא לו אסור מליחה, זמן שיעור התחתונה על עבר כבר העליונה את וכשמניח עופות של גדולה

אותו. לפלוט וצריך בו, ונבלע מהעליון, דם עכשיו קיבל התחתון כי מליחה, זמן שיעור שוב שיעבור עד ולהדיחה

של המועט שיעור שעבר לפחות כלומר הקודמת, מהמליחה זמן שיעור התחתון על עבר כבר אם רק זה כל אמנם

úå÷ã]מליחה, ç"é]התחתון את שמלח אחרי מיד אם אבל ציר, רק פולט ועכשיו דמו לפלוט גמר שכבר שאפשר

ע שא"מניח מפני שמותר רק לא חתיכות, עוד שבשעה"ג מפני להחמיר סיבה כל אין כאן אלא אחר, באופן וקשה א

לכו שלו הציר את ולא דמו להוציא æ"èä]ע"שטרוד úòãì íâ øîåìë]כלל בולע ããöîאינו ïëå à"÷ñ íéøåàéá ã"ååçä ë"ë]
[à"÷ñåñ æ"áùî.

הט מלהדיח"ולדעת להמתין שוב צריך שלמטה, אלו של מליחה זמן שיעור אחרי מלמעלה בשר עוד הניח שאם ז

מע החדשה החתיכה את כשהניחו מיד אם מחדש, מליחה זמן שיעור גם עליהם שיעבור עד התחתונים ג"את

אח צריך כן שמחמת נזכר החדשה"התחתונה החתיכה את מיד הסיר ולכן התחתון, את להדיח כדי שוב להמתין כ

מ מליחה."מלמעלה, שיעור שוב להמתין וצריך שתחתיה בחתיכה ומבליע לפלוט מתחיל מועטת בשעה אפילו מיד מ

הכל"ומ על עבר וכבר להדיחם, כשבא זמן, שיעור עבר שלמטה, אלו על העליונים את והניחו שמלחו אחרי אם מ

מהתחתונות העליונות החתיכות את שהסיר לפני שרגע ואפי' ביחד, הכל את להדיח יכול מליחה, זמן שיעור מחדש

מ שלמטה, בחתיכות נבלע והדם דם, פלטו מהחתיכות"עדין שוב שיפלט מליחה שיעור כדי להמתין צריך לא מ

להמתין צריך לא ולכן שבולעת, מה כל מיד כבר פולטת בחתיכה, פעולתו את פעל כבר שהמלח דאחרי שלמטה,

כאחת החתיכות כל את להדיח ויכול זמן, à']שיעור êåøà äãåäé ãéá øàåáîë].

ע העליונה את הניחו אם זה כל התחתונה,"אבל של מליחה זמן שיעור תוך התחתונה úçéìîîג úå÷ã íéøùò éøçàù ïåâë]
[â"îô ,úåëéúç ãåò íäéìò åçéðä íéðåúçúäאח עבר כשכבר גם ואז ציר, ולא דם פליטת פעולת באמצע הוא חצי"שעדין כ

דמו לפלוט סיים שכבר מליחתם משעת æ"èä]שעה úòãìå]מ אחר, ממקום דם בולע יכול"וכבר ולכן מיד, פולטו מ

שה ממתי שעה חצי עבר שלא אפילו התחתונים, את להדיח כבר שעה חצי החדשים.אחרי את עליהם ניח

ע העליונות החתיכות את הניח אם פעולת"אבל עיקר שכבר התחתונים, מליחת שעה חצי אחרי התחתונות ג

להמתין צריך אלא מיד, הדם נפלט לא כבר ציר פולט שעדיין אפילו הסתיימה, שלהם הדם פליטת שהיא המליחה

מהעליונים. שבלע מה שיפלוט כדי מליחה זמן שיעור עוד התחתון הדחת עם העליונים את שהורידו אחרי

הט לדעת רק זה הש"כל לדעת אבל החוו"ז, להלכה נקטו וכותי' סק"ך, ביאורים סק"ד ארוך יהודה יד חכמ"א, א"א,

כ"ל שכ"ב א"א, כלל, בולע אינו ציר אפי' שפולט ע"ז להניח חיסרון כל אין שיעור"כ אחרי גם התחתונות החתיכות ג

אח להדיח יכול וגם התחתונות, של המליחה ביחד."זמן הכל כ

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה בשו"עבבבב....תשובהתשובהתשובהתשובה ומ[à"ñ]מבואר מותר. בגומות, ציר הרבה המליחה בשעת מתקבץ אם כתב"שאפי' מ

לחוש."הרמ אין ובדיעבד אותו, מהפכים קיבול בית לו שיש שכל נוהגים שלכתחילה א

אז"לפי כי החיצון, על ולא שלהם, הפנימי הצד על להניחם צריכים פתוחים עופות כשמכשירים שלכתחילה ודאי ז

הפנימי הצד בתוך ודם ציר úåòìöä]יתקבץ íå÷î øîåìë].

החולקים ולדעת כלל, בולע אינו לפלוט שטרוד כל המחבר דלדעת מותר, שבגומא הציר למה יש טעמים שב' אלא

[á"÷ñ æ"è].עמו שבולע מה גם פולט שפולט שבשעה מפני

שיעור"ולפי זה במצב ועמד וכדו', לישון הלכו ציר, שם ונתקבץ הפוכה בצורה עופות שהכשיר מי המחבר לדעת ז

י ציר פליטת כ"זמן בדיעבד שעות, שעות,"ב å"ñ]ד à"îøá øàåáîë]אלא דם, שם נתקבץ כי דם זה ובאמת מאחר

שיעור שעבר אחרי אבל עצמה, החתיכה בתוך נבלע לא והדם בולע אינו שפולט שבשעה מפני מותר שזה שהטעם

ורמ מחבר במחלוקת ותלוי אותו, שיפלוט מה ואין נבלע הדם פליטת[å"ñá]א"פליטה זמן ועבר שנמלח אחרי האם

הרמ ולדעת שוב, יכשירנו אם יועיל המחבר שלדעת דם, בו ונבלע בלי"ציר אבל לו, תועיל לא שוב מליחה גם א

שיאסר. ודאי מליחה
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הרמ לדעת וציר"אבל דם בה והיה הפוכה שהיתה שהחתיכה שהטעם כלומר זה, בכל להחמיר שנוהגים שכתב א

א לכתחילה, מתירים לא פולטו כך כבולעו וכל ופולטת, שבולעת מפני אלא בולעת, שאינה מפני אינה כ"מותרת,

וא עצמו, של הדם עם ביחד שנפלט אלא בולע כן שהוא אינו"ודאי כבר החתיכה בתוך נמצא שעכשיו דם אותו כ

ציר. פליטת שיעור אחרי גם אוסר ואינו בעלמא ציר אלא דם

ואח הפוכה, חתיכה בתוך ציר נתקבץ ע"ואם והניח שמלחה קטנה בשר חתיכת שירי הציר בתוך מצא ושקועה"כ ג

שע מהחתיכה שחלק או הציר, שמבואר"בתוך אפי' בתוכה, מונח מנוקב[å"ñá]ג שאינו לכלי נחשב כשאינו שגם

מ ליפלט, והדם המלח ביד כח ע"ויש שמונחת זו חתיכה וכן מליחה, לו מהני לא ציר בתוך מונח אם חברתה"מ ג

מ לצאת, מקום בתוכה שבלוע לדם מ"שיש ליאסר צריך היה בציר שמונח החלק יהודה"מ ביד כתב êåøàמ è"ñ]
[è"ñ÷ñכ החמירו לא וכדו', ציר לתוך שנפל ולא כתיקון ועשה ושכ"שמאחר יונה."כ בכנפי גם כ

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה ברמ"אגגגג....תשובהתשובהתשובהתשובה ע[à"ñ]מבואר שמא חיישינן ולא מותרת, פעמים ב' שנמלחה המליחה"שחתיכה ומחמת י

הראשונה. המליחה מחמת שנפלט הדם מבליע השניה

בש"ומ מבואר לכתחילה סק"מ הראשונה."ך מהמליחה אותה הדיח שלא זמן כל שניה פעם למלחה שאסור ב

שוב."לפי למלוח אסור לכתחילה אבל כשירה, שוב, אותה ומלחו נמלח שכבר בשר חתיכת בטעות לקחו אם ז

של זמן שיעור תוך זה אם מספיק, שיהיה מלח להוסיף ביטחון ליתר רוצה או היטב, מלחה שלא חוששת ואם

בחכמ כתב ל"מליחה כ"א להדיחה"ב לחזור ואפשר כלל בולעת שאינה ודאי ממש דם שפולט הזמן שיעור שבתוך א

דניאל בחמודי אבל ג[å"ì]ולמולחה, מליחה זמן שיעור תוך שאפי' שוב."כתב למולחה לכתחילה אסור כ

הט נחלקו, מותר שבדיעבד à"øâä]כתב[á"÷ñ]ז"ובטעם øåàéáá ë"ëå]וקיי הדחה"שמאחר שצריך שהטעם להלכה ל

א החתיכה, שעל הדם את ויבליע דם, מבליע גם שהמלח בגלל זה ע"קמייתא שנפלט הדם באמת המליחה"כ י

ע נבלע בש"הראשונה, אבל מחמתו, ונפלט חוזר שהוא אלא השניה, המליחה מלח[â"÷ñ]ך"י שבעין דם שרק כתב

ע שיוצא זה דם אבל ע"מבליעו, נבלע ואינו שבעין לדם נחשב אינו המליחה, אינה"י שניה מליחה ולכן מליחה, י

אותה. מבליע

מי"והנפק יותר שם ושהתה נמלחה שכבר בשר חתיכת בצד שכחו שאם הוא שביניהם ואח"מ שעות, כשראו"ב כ

הט לדעת שוב, אותה ומלחו הוכשר, לא שעדין סברו שנפלט"אותה מהדם יבלע לפלוט, טריד לא וכבר מאחר ז

ע הש"ממנו לדעת אבל ויאסר, מעליו ונמצא הראשונה המליחה ע"י שנפלט הדם את כלל בולע אינו מליחה"ך י

ומותר.

שוב. אותו למלוח יכול בינתים הודח אם אבל בינתים, הודח לא אם רק זה פעמים למלוח החיסרון שכל אלא

[á"÷ñ ê"ùá øàåáîë]שעדיין או מלחו שאתמול מהחתיכות נשכח זה אם ומסתפק בצד, בשר חתיכת מצא אם ולכן

נמלח מספק.לא שוב ולמולחו להדיחו יכול ,

היטב ידיחנו מליחה, זמן שיעור יעבור שודאי עד ימתין כשיעור מלח עליו הונח שלא חתיכה על חושש אם וכן

וממ שוב אותו נמלח"וימלח לא ואם שוב, למולחו אפשר הדחה אחרי כדין תחלה נמלח כבר דאם מותר, יהיה נ

המליחה. לו ויועיל הפליטה נקבי יססתמו לא הדחה אחרי גם כדין

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה ועדייןדדדד....תשובהתשובהתשובהתשובה המליחה, שבאמצע הבשר ערימת לתוך בטעות אותה והכניסו נמלחה שלא בשר חתיכת

במחבר מבואר לכתחילה דם, ע[å"ñ]פולטת נפלט אינו מבחוץ שנבלע שדם לחשוב בדיעבד"שצריך אבל מליחה, י

והרמ המחבר, ומותרת."דעת אותה, ולמלוח החתיכה את לקחת שאפשר כלומר כלל, לחשוש צריך שאין א

בעוד החתיכות עם ביחד רב זמן שהו אפי' אלא מיד, והוציאה שמולחים, החתיכות בין אותה הניח אם רק ולא

מ בזה, זה ונגעו עליהם לכו"המלח אח"מ מהם."ע שנבלע הדם כל יצא אותם וימלח כשיחזור כ

ואח נמלח, שלא הבשר את הדיחו כבר אם רק זה מלוחות,"אמנם שכבר בשר החתיכות בין אותו הכניסו בטעות כ

ויפלט פולטו, כך שכבולעו בלוע כבר הדם נחשב חתיכה אותה בתוך ונבלעו האחרות מחתיכות שיוצא לדם שביחס

עצמו."ע של המליחה י

שיש שמעליו, מהדם אותה שהדיחו לפני עוד נמלחו שכבר החתיכות בין נמלחה שלא החתיכה את עירבו אם אבל

שע שבעין הדם את גם וע"כאן שמחמת עצמה החתיכה ביחד"ג מועט זמן שהה אם הבשר, בתוך נבלעת המליחה י

ומליחה, שוב הדחה מהני האחרות, החתיכות è"ë÷ñ]עם ê"ùå ,ç"é÷ñ æ"èá øàåáîë]עם ביחד זמן שהה אם אבל
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הש לדעת המלוחות, שעליה,"החתיכות הדם את בתוכה מבלעת עצמה והיא מלוחה, כבר עצמה שהחתיכה נחשב ך

מהפס חוץ שאסור, קמייתא הדחה ללא שנמלחה בשר חתיכת ככל מ."ודינה

שמ עצמה"אלא החתיכה ולכן שבעין כדם שעליה הדם נחשב שלה הדם את יש שעליה עצמה לחתיכה ביחס רק מ

הפס בלא ולדם"נאסרת אחר, ממקום הבלוע דם שקיבלו נחשב בה שנגעו המלוחות החתיכות שאר לגבי אבל מ,

מותרות והם מליחה מהני אחר ממקום גם æ"è÷ñ]שבלוע íù ê"ùå ,à"é÷ñ íù æ"è ,á"ñ è"ñ ïîéñá øàåáîë].

צריך הודח, לא שעדין בין ראשונה, הדחה הודח כבר הבשר אם שבין ודאי לכתחילה אבל בדיעבד, לענין זה כל

מקרוב, עתה זה שנמלחו אפי' נמלחו, שכבר החתיכות עם ביחד נמלחו לא שעדין החתיכות את להניח שלא להקפיד

כבולעו של להיתר להגיע שצריך מקום בכל מועט, לזמן להניחם ורוצה המליחה, באמצע ממש עכשיו אוחז ואפי'

זה. סמך על לעשות לכתחילה אסור פולטו, כך

אחרות חתיכות בין אותה והניחו מליחתה, שעת באמצע עדיין והיא עתה זה נמלחה שכבר חתיכה לקחו ואם

כלל בולע אינו דמו בלפלוט שעסוק דכל שוב, מליחה אפילו צריך ולא מותר, הכל עכשיו à"ñá]שנמלחו øàåáîë].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה לדעתהההה....תשובהתשובהתשובהתשובה שנמלחה, מהזמן שעה עבר שכבר אחרי רק האחרות החתיכות בין נמלחה שכבר החתיכה את עירבו אם

è"ë÷ñå]הש"ך ,á"ì÷ñ]י תוך גם כל כי הט"מותר, לדעת אבל כלל, בולע אינו ציר להפליט טרוד שעדיין שעות ז"ב

[æ"è÷ñå ,á"÷ñ]שע אלא בולע, מליחה שיעור שעבר אחרי להדיחו"לפחות לחזור צריך ולכן ויפלוט, יחזור מליחה י

ולמולחו.

י עבר כבר הפס"ואם באין עכשיו, שנמלחו החתיכות שאר בין בטעות אותה עירבו ואז שנמלחה, ממתי שעות מ"ב

ובהפס ונאסר. שבלע מה את מפליט ואינו שלו ציר לפלוט הפסיק שכבר מי"מחשיבים לפחות שוה דינו שעות."מ ב

[à"îøá øàåáîë].

הש י[î-è"ì÷ñ']ך,"ולדעת עבר אם"כשלא וכן היטב, ידיחנו אם עכשיו, שנמלחו חתיכות בין אותה ועירבו שעות ב

י עליה עבר לא ורק שנמלחה ממתי שעה עבר שכבר היטב"החתיכה אותה הדיחו וכבר שנמלחה, משעה שעות ב

שנפלט מה בולעת מלפלוט ופסקה אותה הדיחו וכבר מאחר המלוחות, החתיכות בין בטעות אותה שהניחו לפני

אסורה. והחתיכה הפליטה נקבי נסתמו כי אותה וימלחו שיחזרו מה מועיל ולא המלוחות, מהחתיכות

הט לדעת שנגעו[æ"è÷ñ]ז"אבל מהבעין היטב שוב להדיחה ויכול פתוחים הפליטה נקבי עדיין ההדחה אחרי גם

להתירו. ויחזור שוב וימלחנו דם, שפלטו המלוחות בחתיכות

אותה, והדיחו הזמן עבר שכבר וסברו מליחה, זמן שיעור עליו עבר לא ועדיין שנמלחה חתיכה לקחו בטעות ואם

לכו עתה, זה שנמלחו החתיכות בין בטעות אותה הניחו אותה שהדיחו היטב"ואחרי שוב להדיחה וצריך מועיל ע

מאחרים. שבלע הדם את גם תפלוט עצמה של דם לה יש ועדיין מאחר כי שנית, ולמולחה

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה אווווו....תשובהתשובהתשובהתשובה פתוח, הכיור אם מהמליחה, שיוצא ציר שם שיש הכיור לתוך שנפלה נמלחה שלא בשר חתיכת
לא עדיין החתיכה אם הש"ך לדעת היציאה, לכיוון לזוב מקום ויש באלכסון שהוא הכיור של הקידמי בצד שנפל

לתוכו. שבלע הדם את גם יפלוט כשימלחנו דאח"כ מותר, ממעל"ע פחות בתוכו ששהה כל נמלחה,

בש הראשון ש"ולתירוץ אם אפי' מעלך בתוכו ג"הה אח"ע מותר נחשב"כ שכבוש מה כל כי ולמולחו, לחזור כ

אח יועיל שלא לגבי לא זה להפליטו."כמבושל מליחה å"ì÷ñ]כ ê"ùá øàåáîë].

הט הרמ[æ"é÷ñ]ז"ולדעת בכה"לדעת אפי' ע"א ייצא ולא בתוכו נבלע שירתיח כדי של זמן שיעור ששהה כל י"ג

להוציאו. מליחה לו מהני שלא ממש כמבושל הוא הרי וכבוש כבוש, זמן שיעור זהו שבציר כיון עצמו, של מליחה

המהרש מעל"ולדעת משיעור פחות כל אח"ל יועיל ג"ע הבליעה את להפליט המליחה והשאיר"כ שכח אם ורק כ,

מעל להפליט."אותו מליחה לו מועיל לא ע

אין שכבר לסופו בסמוך הסתום הכיור לתוך שנפל או אחר, ישר מקום כל או הריצפה, על החתיכה נפלה אם אבל

להש שירתיח כדי שיעור בו שהה אם אלכסון, לציר"לו שמחוץ מה אבל נאסר. הציר שבתוך מה השני בתירוץ ך

וכבר דמאחר כולו, שנאסר מנוקב שאינו בכלי שנמלח לבשר דומה אינו כלל נמלח לא עדין והבשר מאחר כי מותר,

משא יוצא, ואינו ממקומו נעקר לצאת, לו מפריע הפליטה פעולת כשבאמצע להכשירו לא"התחילו שעדיין כאן כ

כלל. נעקר לא הוכשר
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אח מיד לכיור שנפל ומצא המליחה, קרש על אותו העמיד הבשר את כבר למלוח כשהתחיל אם והוציאו"אבל כ,

נפל אם וכן מעט, רק שהה לא ואפי' הכל, ונאסר מנוקב שאינו ככלי זה הרי סתום היה הכיור אם מה, זמן אחרי

ממקום"ע ופירש דמו להפליט שהתחיל אחרי כבר וזה מאחר ציר, שם אין אם בין ציר שם יש אם בין הריצפה ג

ומש לצאת, שפירש הדם בעד מעכבת הריצפה הש"למקום, לכלי[æ"î÷ñ]ך"כ ודאי נחשב אינו הריצפה על נפל שאם

שלנו מרוצפת בקרקע לא זה נאסר, הציר שבתוך מה רק מספק ולכן מנוקב êåøàשאינו äãåäé ãéáå å"ë÷ñ éúéøëá øàåáîë]
[ç"ë÷ñ.

שנפל רואה אם אפי' וכדו', באלכסון והוא העליון בחלק נפל זה אבל סתום היציאה בחור באמבטיה זה אם אבל

בש זמן לאחר רק הוציאו אם אבל מותר, מיד, הוציאו אם מהאחרים, שנוטף ציר בצ[å"ì÷ñ]ך"לתוך אם"נשאר ע

וברע שבלע, מה שיפליט כדי אותו ולמלוח לחזור לו ס[è"÷ñ]א"יועיל הנראה שכפי להש"כתב כתירוצו"ל העיקר ך

הט ולדעת ולהחמיר. ע[æ"é÷ñ]ז"השני שנבלע מה כי וידיחנו שיחזור אפילו מהני ע"לא יפלט לא כבישה המליחה"י י

השניה.

המהרש לדעת בו"אבל ושהה ציר תוך נפל אם גם נמלח, שהבשר ממתי מליחה זמן שיעור עבר לא שעדיין כל ל,

כביש וירתיח,שיעור האור על שיתן כדי של èìôéäìî]ה úáëòúî äðéà äîöò äëéúçä êåúáù äîå á÷åðî åðéàù éìëì áùçð åðéàù ìë]
אח שניה מליחה לו מהני ממנו, ובלע בציר שנכבש מה מחמת רק שלו החיסרון והחתיכה"וכל ויפלטנו שיחזור כ

להתירה. תחזור

המהרש לדעת שבכיור, הציר לתוך בשר נפל מהמליחה זמן שיעור עבר שכבר אחרי כדי"ואם בשיעור שהה אם ל

כד נאסר זה זמן משיעור ובפחות כולו, נאסר הבשר וירתיח האור על הרמ"שיתן ולדעת הוא"ק, שמדינא אפילו א

י שעד הפס"סובר בלא בזה כלל, בולע אינו שעות המהרש""ב כדעת להחמיר חשש שמ"מ אלא בולע, שכן מ"ל

ומ"בהפס וימלחנו, הפליטה נקבי יסתמו שלא קצת שידיחנו יועיל שהדיחו"מ או שנית, מליחה בלי בישלו אם מ

בהפס מליחה לו מועיל לא כך ובין הפליטה, נקבי נסתמו שכבר לציר שנפל מותר"אחר î-ç""ì÷ñ]מ ê"ùä úòã ïë].

הט לדעת æ"é÷ñå]ז"אבל æ"è÷ñ]ובהפס בדיעבד אפילו יאסר שוב מליחה בלא ולכן שבלע, שמאידך"ודאי אלא מ,

וימלחנו שוב היטב שידיחנו מועיל הנקבים את סותמת אינה היטב הדיח וגם מאחר

שזה כל מים, קצת רק הצטבר אם אפילו וכדו', מההדחה שהצטבר מים גם יש שבכיור והציר המלח עם ביחד ואם

הציר, מחמת הוא שהאיסור האופנים בכל שבכיור, הציר כנגד àìרוב ïééãò øùáäù åà ,ïåñëìàá åà ,çåúô øåéëäù åðééäã]
[á÷åðî åðéàù éìëá çìîð ìù éîöò ïåøñéç íâ åì ïéàù ,ììë øùëåäכלל אוסר ואינו הציר כח את מבטל המים à"îøáכח øàåáîë]

[ð"÷ñ ê"ùáåוברע שבמג". כתב הציר."א כנגד צריך לא מים רוב שאפילו מבואר א

זה בכלי, או בכיור, שיש מה אם מסתפק אם לכן שמלחו, דם זה כי מדרבנן, אלא אינו ציר של האיסור וכל ומאחר

מותר הכל מספק ציר או à"îøá]מים øàåáîë].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה במחברזזזז....תשובהתשובהתשובהתשובה מבואר מי[ä"ñ]לכתחילה יותר המלח עם הבשר את להשהות שיחזור"שאסור שעות ב

שהרמ ואפילו מותר, ובדיעבד יפלוט, ולא ë"ñ]א"ויבלע è"ñ ïîéñ ìéòì]נאסר ציר לתוך נפל שאם בדיעבד לענין פסק

הרמ"כד דעת מליחה, שיעור עבר לא שעדיין בשר בין והודח שנמלח בשר נתערב אם וכן כאן[å"ñ]א"ק, לאסור,

שיעור שאחרי ובצירוף מנוקב, בכלי שנמצא מה עם בצירוף שריק, מישרק שדם הטעם על דסומכים חולק, אינו

בעלמא למוהל נחשב כבר ã"ë÷ñ]מליחה ê"ùá øàåáîë].

מי יותר ביחד מלוחים עופות של ערימה השאירו אם בדיעבד אח"ולכן אם אפילו שעות העופו"ב שחלק יראה תכ

ג שלהם הפנימי הצד בתוך דם ציר הרבה שהצטבר כלומר הפוכה בצורה האחרים,"שכבו הטעמים בצירוף מותר כ

לציר, נחשב לא ç"÷ñ]שכבר ã"é ììë é"çðîá ë"ë].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה המחברחחחח....תשובהתשובהתשובהתשובה לדעת ë"ñ]גם ìéòì]ביחס רק זה כוחו, תשש כבר מליחה זמן שיעור שעבר שאחרי

וע מחמת שיצא עצמו לדם וביחס דמו, להוציא בו שנמלח המלח מכח שיצא שיעור"לציר אחרי אם ולכן המליחה, י

לדעת עליו, ונטף והודח נמלח שכבר בשר עוד עם ביחד הודח, לא ועדיין שנמלח הבשר את הניחו מליחה זמן

הרמ ולדעת מותר, הכל הפס[íù]א"המחבר במקום ובהפס"שלא קליפה, כדי רק השני הבשר נאסר שכבר"מ מ

מותר. הכל וכדו' הבשר את בישלו
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אותו ועירבו מלוח שהיה שהבשר ראו אחר, בשר עם הודח ולא הוכשר שכבר הבשר את שעירבו אחרי אם אבל

שהוציא הציר בכח אין כבר כי מותר, המחבר לדעת עליו מהציר רק נטף אם מסויימת, טרפות לו יש אחר בשר עם

שאינו טריפה, הוא המלוח והבשר מלוח, שאינו בבשר נגע המלוח עצמו הבשר אם אבל ולאסור, להבליע הדם את

הודח לא שהבשר זמן כל עצמו, מחמת אלא כוחו תשש כבר שבזה להפליט צריך שהוא הדם מחמת לאסור צריך

כד המחבר לדעת לו הסמוך ואוסר למלוח נחשב עצמו הבשר הרמ"ממליחתו ולדעת בס'"ק מליחה ככל [øàåáîëא
[ë"÷ñå ç"é÷ñ ê"ùå â"ñá.

ואח"וכ כדין והודח הוכשר הבשר אם וכן"ש אחר, בשר עוד לזה צירפו מליחה זמן שיעור ואחרי שוב, אותו מלחו כ

אח ראה דגים עוד למליחה צירף שירתיח כדי של זמן שיעור ואחרי דגים שמלח הראשונים"מי מהדגים שהאחד כ

אח לו נודע וכד' חצילים עוד למליחה צירף זמן אחרי חצילים של כמות שמלח מי וכן עור, ללא שהחצילים"היה כ

דכשאין נאסר. הכל האסורים, מהראשונים מליחה זמן שיעור עבר שכבר אפילו וכדו', שמיטה של היו הראשונים

כמליח ודינו כוחו תש לא מליחה שיעור אחרי גם דם, לפלוט àåáîë][æ"è÷ñלו à"ö ïîéñ ê"ùá ïëå ,æ"î÷ñ æ"èá ø.

ונגעו איסור של היו הראשונים שהחצילים וכן מלוח, שאינו בהיתר ונגעו תחלה נמלחו האסורים הדגים אם רק ולא

לא ועדיין איסור של לערימה וצירף היתר, של היה הראשון המלוח אם להיפך אפילו אלא נמלח, לא שעדיין בהיתר

מרתיחו המלוח ההיתר תפל, הוא שהאיסור אפילו בשני אחד שנוגעים כל במחבר השניה לדעה למולחם, הספיק

נאסר. והכל לו, הסמוך בהיתר ולהבליע לפלוט לו וגורם

הרמ[ë"÷ñ]ך"ובש שלדעת הפס"כתב כשאין קיי"א בש"מ מבואר המחבר ולדעת כן, שאם[è"é÷ñ]ך"ל להלכה שדעתו

באיסור. בנוגע אפילו מותר ההיתר נמלח לא האיסור

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה מהמקפיאטטטט....תשובהתשובהתשובהתשובה הוציא אם מ"מ לאוכלו, סכנה מחמת אסור דגים עם שהתבשל שבשר שקיי"ל אפילו
ובשפ"ד לאוכלם, ומותר סכנה משום בזה אין בשר, וחלק דגים היה שחלק הבחין ולא ומלחם, חתיכות [æ"è÷ñ]כמה

אפילו ולאכלו, עצמו בפני אחד כל לבשל גם שמותר או והדגים, הבשר את חיים לאכול רק מותר האם הסתפק

ע בו שנבלע הציר עם ביחד עכשיו יהודה"שמתבשל וביד המליחה, é"÷ñ]י êåøà]שנמלחו אחרי שמותר שודאי כתב

בפנ אחד כל ע."לבשל

למקום זרק ילד זמן אחרי אפילו או שמכשירים, הבשר בתוך והניחו דג גם הבשר עם ביחד לקחו בטעות אם אבל

מ דם, בפליטת עסוק גם שהוא דאפילו נאסר. עצמו הדג דג, בטעות הבשר מחמת"הכשרת פולט ואינו מועט דמו מ

שבולע, דם ç"÷ñ]זה æ"èä ùøéô ïë]כשחוזר הבשר של מהדם עכשיו נאסר והדג שמאחר אמרינן ולא מותר, הבשר אבל

מהדג. שמגיע האסור והציר הדם תערובת גם פולט עצמו של דם ופולט

שע"ולפי חשב אם ומלחם"ז וחזר להתירם, יחזרו מהבשר שבלעו הדם עם ביחד דמם את ויפלטו הדגים את שימלח י

י עבר כבר עצמם העופות וממליחת העופות, עם ביחד בהפס"והשאירם דשלא שעות אמרינן"ב זה שיעור אחרי מ

צירו לפלוט à"îøá]שגמר øàåáîë]מהדג שבלעו ממה יאסרו העופות גם .íà íâù øáåñù øáçîä úòãì ã"÷ñ ã"ôùá øàåáîë]
[íäìù íãä íò ãçéá åòìáù íãä úà åèìôéù áåù íçìåîù äî ìéòåé àì åçìîð àì ïééãò íéâãä.

המהרש[å"÷ñ]ד"ובשפ בשם מהדרישה שמולחם"הביא מה מועיל ולא אסורים שהדגים המחבר בדעת טעם עוד ל

נמלחו, לא עדיין שהדגים אפילו ולכן לציר, אלא לדם כלל נחשב אינו דגים שדם מפני שלהם, הדם את גם ופולטים

מהבשר. שבלע דם עמו שמוציא לומר שנוכל ליפלט העתיד דם בכלל כאן אין

ש"והנפק שלטעמו הטעמים, בין הטמ כ"ל מועט דם שכשפולט לומר הוכחה כל לנו שאין שמפני לפלוט"ז בכוחו כ,

בהפס גם אחר, ממקום שבלע דם גם אלא"עמו לדם נחשב אינו דג של שדמו מפני הוא הטעם אם אבל אסור, מ

שבהפס צירו, כל פלט שכבר בשר עם ביחד שנמלח כבשר זה הרי לציר, שיפלוט"נחשב שניה מליחה לו מהני מ

íù]שניהם ã"ôùá ë"ë].

הרמ לדעת ואח"אבל והודח אחת פעם נמלח שכבר באופן רק נאסר הבשר במליחת שנתערב הדג ביחד"א, נתערב כ

מ מועט, שדמו אפילו דמו, יצא ולא נמלח לא עדיין שנתערב הדג אם אבל אותו, שמולחים בשר מליחתו"עם מ

מהבשר, שבלע הדם את להוציא גם יועיל

ע מונח שהיה הדג את מצא הרמ"ואם שלדעת אפילו כי נאסר, אינו כולו תחתיהם, ולא ביניהם לא העופות א"ג

מ למטה, הוא אם בין למעלה הוא המלוח האוסר הדבר אם בין ס' עד אוסרת מליחה לפעפע"כל בכוחו אין דם מ
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הש ולדעת אוסר, ואינו המנח[é"÷ñ]ך"ללמעלה ולדעת צריכים, הדגים é"÷ñ]י"קליפה ã"ôùä åàéáä]מותרים הדגים

צריכים. אינם קליפה וגם לגמרי

ע מונח היה שהדג לו ברור אם רק זה הזמן"כל כל היה שהדג לו ברור שלא אפילו או מסתפק אם אבל העופות, ג

מתהפך זה המליחה שבשעת הוא הדרך כי לקולא דרבנן ספק בזה אמרינן ולא אסור הדג ç"÷ñ]למעלה, ê"ùä ë"ë].

אם בלעו, שהם מהדם גם פולטים שלהם דם לפלוט שכשעסוקים מפני זה נאסרים לא שהעופות והסיבה ומאחר

פליט לא למיבלע דטריד איידי אומרים לדם ביחס רק כי נאסרים. כן העופות טמא, דג היה ונמלח שנתערב הדג

שהטעם אלא עמו, שנמלח מה לאסור םליטתו ובכח פולט כחוש היותו למרות דג וגם איסורים, לשאר ביחס ולא

שפולט ודאי עצמו מצד אבל אחר, ממקום שבלע הדם להפליט מליחתו בכח אין כי נאסר עופות עם שכשנמלח

ואוסר. כמליח ודינו

ע מלוח דג בטעות הניח בין"ואם להיפך, בין עליו בטעות הבשר את הניחו אם בין כלל, הוכשר לא שעדיין בשר ג

ולהבליעו דמו לפלוט לו ולגרום הוכשר שלא הבשר את להרתיח המלוח הדג בכח אין בזה, זה ונגעו זה אצל זה הניחו

æ"÷ñ]בדג ê"ù á"ñ ò"åùá øàåáîë].

לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה שזהיייי....תשובהתשובהתשובהתשובה להסוברים בין דהיינו דעתו, לפי אחד כל שבלע, דם להפליט שמועילה מליחה מעלת כל
ציר, רק לפלוט טרוד שעדיין בשעה אפילו מוציא[à"îø]מועיל שעדיין בשעה רק מהני שהמליחה להסוברים ובין .

ש שאפילו להסוברים וכן הבלוע,דם, להפליט המליחה בכח צירו לגמרי לפלוט גמר æ"èä]כבר úòãì ,øáçî]אפילו וכן

שבולע מה שלו הדם עם ביחד שמפליט מפני לא הוא דם פולט שעדיין בזמן אחר עוד עם שכשנמלח הטעם אם

בולע, אינו לפלוט טרוד שכשהוא מפני אלא ê"ù]עמו, ,ì"ùøäî].

דם וכל שבעין, לדם נחשב שאינו אחר ממקום שנפלט לדם ביחס רק זה מזה, העולים ודינים אלו סברות כל אבל

וע מחמת מליחה,"שמגיע כל לו מועיל לא דם שאינה אחרת בליעה לכל ביחס אבל מפליטתו, המליחה פליטה י

ע בו שיבלע מה להפליט לו מועילה לא דמו, להוציא ואמורה הנצרכת מליחה שהוא"אפילו בשעה גם וכן מליחה, י

דם, שאינם אחרים דברים בולע דם להוציא טרוד

אח ומצא ביחד בשר חתיכות כמה הכשיר אם בין ומצא"ולכן דגים כמה מלח אם בין טריפה, היה מהם שאחד כ

-או"אח שמיטה, של היה מהם שחלק לו ונודע חצילים כמות מלח -או טהרה, וסימני עור היה לא מהם שאחד כ

המחבר לדעת חמץ, בו שמעורב וחושש השנה, ימות שאר של מלח עם לפסח בשר אופנים[ã-â"ñ]שהכשיר בכל

כד רק נאסר הסמוך תחתיו."אלו או ההיתר מעל הוא האסור אם בין חילוק כל ואין ק,

בשפ á"é÷ñ]ד"אבל à"ö ïîéñá]שאם מפני למעלה, או למטה היה האיסור אם בין חילוק יש המחבר לדעת שגם הקשה

חתיכה איזה יודע ואינו אחר בדבר נתערב ואם חומרא, רק שהוא עילאה ככל הוא הקליפה עילאה הוא האיסור

מותר הכל האיסור עם ã"ñ]נמלחה à"ö ïîéñá øàåáîë]רק"משא שאוסר אפילו תתאה, הוא המלוח האיסור אם כ

מכד"כד ביותר להבליע בכח אין שלמליחה מפני זה הכד"ק אבל איזה"ק, יודע אינו ואם ממש, מדינא אסור עצמו ק

אסור. הכל האיסור מעל שהיתה זו היא חתיכה

הרמ לדעת הכל"אבל האופנים בכל ולכן לתתאה, עילאה בין חילוק כל במליחה אין וגם ס', עד אוסרת מליחה כל א

ס' עד â"ë÷ñå]אסור ë"÷ñ ê"ùá øàåáîë].


