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  טלפיי� ומוח, ראש �סימ� עא 
  
  
  )סעי� א(מליחת הראש 

  
מולח על השיער ומניחו על האש  �כיו� שבראש יש שיער המפסיק בינו ובי� המלח  � א"א בש� י"רשב

  .כ חוזר ומולח"ואח, עד שיסור השיער
ומולח על , ומולח יפה יפה הראש לצד פני�, )מפני המוח שבפני�(חות� הראש לשניי�  � א"רשב
  .ע"השופ "וכ). שאי� השיער מעכב את פליטת הד�. (מותר�וא� מלח רק מהצד הפנימי . יערהש

  .ונראה שהסיבה היא מכיו� שהעצמות מפסיקות�? מדוע צרי� לחתו� את הראש, קשה � י"ב
א� באמת אי� חובה , א אינו מ� הדי� אלא למצוה מ� המובחר"ע כרשב"פסקו של השו � �"ש, ז"ט

כ למלוח "ואח, אלא מועילה ג� נקיבת העצ� כנגד הקרו� ונקיבת הקרו�, לחתו� הראש לשניי�
  ).ש בסעי" ג"כמ(

ולחתו� הגולגולת שתי , לכתחילה נוהגי� ליטול את המוח קוד� המליחה מהגולגולת �) ד,סח( א"רמ
  .שאז נחת� הקרו� היטב, וערב

ושאר , והמוח אסורי� הקרו� �שא� נמלח הראש של� בלי נקיבת העצ� ) סעי" ג( א"הרמעוד כתב 
  .הראש מותר

  :ובטעמי ההיתר של הראש כתבו הפוסקי� שני טעמי�
  .כי עצ� הגוגולת מפסיקה בי� הד� שבתוכו לבשר. א
  . כבולעו כ� פולטו, אפילו א� קצת מהד� נפלט ונכנס לתו� הבשר. ב

מ בי� הטעמי� א� מלח את בשר הראש יחד ע� בשר אחר שנמלח ופלט כבר "והנפק
שלא נכנס , לטע� הראשו� מותר. כל דמו וצירו בעניי� שלא שיי� בו כבולעו כ� פולטו

  .פ"שבזה לא אומרי� כבכ, ולטע� השני אסור, בו ד�
ואת הטע� השני כתבו הפוסקי� , כתב שהטע� הראשו� עיקר) ח"סק(� "והש

  ).מ דלעיל הבשר מותר"ולכ� בנפק. (לרווחא דמילתא
  

  
  )סעי� ב(טלפיי� 

  
, )כדי שלא ייכנס הד� בפרסאות וייאסר מה שבתו� הפרסאות(� אות� מעט למטה מחת � א"רשב

וא� לא יניח חיתוכ� למטה יש לחוש שייכנס , כי רק ראשי הפרסאות חתוכות(ומניח חיתוכ� למטה 
  .ע"השופ "וכ. והד� יוצא דר� החת�, ומולח). ויאסר מה שבתוכ�, הד� בתוכ�

  .נוהגי� לאסור אפילו בדיעבד מה שבתו� הקליפה �א� לא חת� אות� מעט למטה  �) ד,סח( א"רמ
  
  

  
  )סעי� ג(מליחת המוח 

  
א� , רק שינקוב העצ� כנגד הקרו�, י מליחה"מותר לבשל הראש ע� המוח בתוכו ע � ש"ת הרא"שו

שבימיה� היו צולי� בתנור ומשלשלי� , והטע�. (כתב שנוהגי� להסיר את המוח ולמולחו לפני הצליה
יש לחוש  �א� בצליה שלנו ,  כשנתנו הנחיריי� למטה זב כל הד� לחו$ דר� הנחיריי�ו, הצלי לתוכו

  .)שמא לפעמי� לא יהיה בית השחיטה או הנחיריי� למטה
וג� , ואי� למדי� ממנה למקו� שלא נהגו כ�, המנהג שכתוב בראש הוא זהירות יתירה � י"ב

  .ולא להלכה, ש רק השיב כ� כטע� למנהג"הרא
  .ואי� לצלות ראש של�, ש להסיר תמיד את המוח הוא מעיקר הדי�"מנהגו של הרא � מ"ד

ואפילו א� יניחו על , כתב להחמיר לא לצלות ראש של�) א,סח( א"והרמ, י"פסק כדבריו בב ע"השו
  .אלא יש להסיר את המוח ולמלוח אותו לפני הצליה, שחוששי� שמא יתהפ� על צידו, בית השחיטה

  
  

  )סעי� ג, א"רמ( שאר עצמות שיש בה� מוח
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, ומליחת העצ� מועיל למוח שבקרבו. הקולית ושאר עצמות שיש בה� מוח צריכי� מליחה" � א"רמ
  ".ובדיעבד שרי, מיהו לכתחילה לא ימלחנו ע� שאר בשר רק לבד. ואי� צרי�ל לנקוב העצ�

אבל , ההבדל בי� מוח בעצמות למוח בראש הוא שהד� שבמוח הראש כנוס בתוכו � א"רשב
  .במעט מליחה נפלט, ד� באיברי� אחרי�

ההבדל בי� שאר עצמות לטלפיי� הוא ששאר עצמות המוח שבתוכ� ממלא את כל החלל ואי�  � לבוש
וא� לא יפתח� יש , ואי� הבשר דבוק בה�, א� הטלפיי� חלולי�, מקו� לד� להכנס ולהשאר ש�

  .לחוש שמא ייכנס ד� הפליטה בפני� למקו� אחד
שהרי אסרו את המולח בכלי שאינו מנוקב כיו� שהבשר מונח בו במקו� : שלהיפ� מהלבו � �"ש

  .ולא נפלט דר� הטלפיי�, אלא ההבדל הוא שד� נפלט דר� עצמות, ולכ� אינו פולט יפה, דחוק
  


