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  מעיי � סימ� עה 
  
  

  די� בני המעיי
  

ומליא והדרא , אכרכשא: תרגומא. אי� מחזיקי� ד� בבני מעיי�: אמר רב משרשיא" � א,חולי� קיג
  "דכנתא

  .יש בה� ד� וצריכי� להימלח... אבל הלב והריאה והכבד � י"רש
אבל ,  מותרי� �� כיו� שאי� מחזיקי� ד� בבני מעיי� א� לא מלח ובשל � ה"וראבי מרדכי בש התרומה

מותר  �ה א� נמלחו בכלי שאינו מנוקב "וה. אלא יש לנהוג בה� כשאר בשר,  לכתחילה אי� לעשות כ�
  .בדיעבד

. א לנקר המעיי� שלא יישאר בה� מעט שומ�"כיו� שא, והטע� שהחמיר לכתחילה � ז"ט, �"ש
  ).ובשומ� אנו אומרי� שיש ד�(

 �א  א� אסמיק ורואי� שיש בו ד� , זה שאי� מחזיקי� ד� בבני המעיי� היינו בסת� � �"� בש רמב"ר
  .צריכי� מליחה כשאר בשר

ולכ� לכתחילה יש ג� להדיח הדחה , פסק כמרדכי א"והרמ, �"� בש� הרמב"פסק כר ע"השו
  .קמייתא ובתרייתא ולמלוח

  
  

  )סעי� א(? הא כרס דינה כבני מעיי
ועתה נהגו , )י"רשכ "וכ(כי לא היו מחזיקי� בו ד�  ,הראשוני� לא היו מולחי� כרס של בהמה � �"ראב

� בש "הרכ "וכ. וכרס אינה בכלל המעיי�, שסוברי� שדברי רב משרשיא נאמרו על המעיי�, למלחו
וטוע� שמה שכביכול משמע שבבני מעיי� לא , עצמו חולק עליו �"והר. שבכרס מחזיקי� ד� ת"ר

, אלא יש בה� מעט מאוד עד שאינו פורש בשעת בישול, אי� הכוונה שאי� בה� ד� כלל �מחזיקי� בד� 
  .ה כרס שמשמע שיש בה קצת ד� דינה כשאר בני מעיי�"וה

ת שכרס אינה כבני מעיי� ולכ� א� לא נמלחה אסורה א" "ת וסה"חושש לשיטת ר ה"האו � מ"ד
  .בדיעבד

, ו בדיעבד אסורוכתב שאפיל, הביא דעת החולקי� א"והרמ, כתב די� הכרס כשאר בני המעיי� ע"השו
  ).ע"פסק כשו והלבוש( ל"הרשפ "וכ

  .דעתו נוטה למקילי� � ז"תשובת הרדב
  

  )סעי� א(? הא די� הקורקב� כבני מעיי
  

כמו . (ל שג� קורקב� דינו כשאר בני מעיי�"צ, וסיעתו שכרס בכלל בני המעיי� הטורלדעת  � דרישה
ולכ� , שאומרי� לגבי חתיכה הראויה להתכבד שג� הקורקב� כשאר בני מעיי� שלא רגילי� לאכל�

  )ל"שניה� לא חהר
שהרי עינינו הרואות שיש הרבה ד� , וה� סוברי� שקורקב� דינו כשאר בשר, דחו דבריו ז"� והט"והש

ומשמע שהקורקב� אינו בכלל בני ', קורקב� ובני מעיי�': הרבה פעמי�' ומצינו בלשו� הגמ, בקורקב�
  .ל לדיני מליחת בני המעיי�"ואי� קשר בי� דיני חהר. המעיי�

  

   )סעי� א(שומ� בני המעיי
  

ולכ� , א  בשומ� בני המעיי� מחזיקי� ד�, רק בבני המעיי� עצמ� לא מחזיקי� ד� � �"ר, א"רשב, ש"רא
  .צרי  מליחה
  .ג� בשומ� בני המעיי� לא מחזקינ� ד� � שבלי הלקט
  .�"א ור"רשב, ש"פסק כרא ע"השו
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  )סעי� א(חלחולת 
  .ובו מחזיקי� ד�, שש� יש שומ� דבוק, אלא בצדה החיצוני, אי� למלחה מצדה הפנימי � א"רשב

 �וג� בדיעבד א� בישלה ולא מלחה בצדה החיצוני , צ למלוח אלא בצדה החיצוני"ג� לכתחילה א � ה"או
י הדחה ומליחה נוספת בצידה "יש היתר ע �א  א� מלחה בצידה הפנימי ועדיי� לא נתבשלה . טריפה

  .יצו�הח
א  , זה רק כשיש שומ�, טריפה �ה שא� בישלה ולא מלחה בצדה החיצוני "מה שכתב האו � מ"ד

  .א"ברמכ "וכ. לפי שאי� מחזיקי� ד� בבני המעיי�, כשר, א� אי� שומ�
פ שבסימ� סט פסקנו שצרי  "אע, הטע� להתיר לכתחילה במליחה מהצד החיצוני בלבד � ז"ט, �"ש

  .די בכ , כ  הרבה ד� כמו הבשר�שכיו� שאי� בשומ� כל, מליחה משני הצדדי�
  

  )7עיין סימן פז עמוד (ביצי הנמצאות בעופות לאחר שחיטה  

  
צריכי�  �א� לא נגמר החלבו� שלה� אלא רק החלמו� , ביצי� הנמצאות בעופות לאחר שחיטה � א"רמ

א  לכתחילה אי� , נוהגי� למלוח �א� נגמר ג� החלבו� . ומותר למלוח ע� בשר, מליחה כשאר בשר
  .ובדיעבד אי� לחוש, למלחה ע� שאר בשר

כיו� שכל , בי� שנגמר החלבו� לגמרי ובי� כשלא נגמר, החמיר שג� בדיעבד אי� למלוח ע� בשר ל"והרש
, ועינינו הרואות שבביצי� אי� ד� נצרר שנפלט, עניי� המליחה בביצי� אינו מדינא אלא מצד חומרא

  ).ב"סקי( �"והש) ה"סק( ז"הט, ח"הבל פסקו "וכרש. ותבלע ד� התרנגולת, כ אינה טרודה לפלוט"וא
  

  )סעי� ב(מליחת בני מעיי ע שאר בשר 
  

שכיו� שלא טרודי� , אי� מולחי� אות� ע� שאר בשר, יש אומרי� שכיו� שאי� מחזיקי� ד� בבני מעיי�
  .בולעי� �לפלוט 

כיו� שהד� משרק . א: טעמי� להתירוה(מותר למלוח מעיי� ע� שאר בשר  � א"רשב, ש"רא', תוס
  .)וכל זמ� שפולטי� ציר לא בולעי�, כיו� שלבני המעיי� יש ציר. ב. שריק

  .אסר אפילו בדיעבדרבינו יואל 
  .אסר לכתחילה והתיר בדיעבד ה"או

  .ושכ� המנהג, שמותר א" לכתחילה ל"הרשפ "וכ, פסק להתיר כרוב הראשוני� ע"השו
  .ה"פסק כאו א"והרמ

בבני  �פ שבסימ� ע דחינו טע� זה מטע� גומות "מה שכא� מועיל הטע� של ד� משרק שריק אע � �"ש
  .הד� משרק שריק �וכ� עצ� זה שפולטי� ציר . מעיי� שה� חלקי� לא שיי  גומות

, כיו� שש� אי� ציר הנפלט �ל ולא התיר מטע� ד� משרק שריק "פ שלגבי ביצי� אסר הרש"אע � ז"ט
  ). "כתירו$ השני בש. (גומותכ זה חוזר לחשש של "וא

  
  

  )סעי� ג(כנתא 
  

  .'שכ  הוא מדי� הגמ �"הרכ "וכ. י מליחה"א  מותר ע, בכנתא יש ד� � י"רש
וטע� האיסור כיו� שיש (ושמותרת רק לצלי , גזרו עליה שאסורה) רב האי גאו�( הגאוני � א"רשב

א  עכשיו נוהגי� , )י חתיכה ומליחה"בכנתא ורידי� קטני� שמרוב דקות� אי� ד� יוצא מה� אפילו ע
  .כשאד� בקיא מותח את אות� החוטי� ואז לא נשאר מה� אחד, היתר

  .א"פסק כרשב ע"השו
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  עה�סיכו סימני עא
  :מליחת איברי מיוחדי

  )סימ� עא: (ראש
  .וחותכי� הגולגולת שתי וערב, קוד� נוטלי� את המח � א"רמ
אפשר ג� לנקוב העצ� כנגד הקרו� . ו משני הצדדי�מצוה מ� המובחר לחתו  ראשו ולמלח � ע"שו

  .ולמלוח כ 
  

  )סימ� עא( :טלפיי�
  .מחת  אות� למטה

  
  )סימ� עא( עצמות שיש בה� מוח

  .ולא צרי  לנקב�, מליחה בלבד
  
  )סימ� עב( :לב

  .)אסור לבשלו � א"רמ .ומותר לבשלו ע"שו. (קורע קוד� מליחה
  

  )סימ� עב( :ריאה
  )ש"ריב. (מצד המנהג יש לקרעה ולפתוח הקנוקנות שבה

  
  )סימ� עג( :כבד
  .קריעה: לצליה. קריעה וצליה: לבישול � ע"שו
  .אי� צרי  קריעה: לצליה. מחלוקת אחרוני� א� צרי  קריעה: לבישול אחר צליה � א"רמ
  

  )סימ� עד( :טחול
  .כשאר בשר

  
  )סימ� עד( :כליות וביצי זכר

  .אנו נוהגי� לבשל כליות � ע"שו
  .צד המנהג אי� לבשל�מ � א"רמ
  

  )סימ� עה( :בני מעיי�
  .מותר �וא� בשל� בדיכרה בלא מליחה , א  בשומנ� מחזיקי�, אי� מחזיקי� בה� ד� � ע"שו
  .דינ� כשאר בשר, לכתחילה � א"רמ
  

  )סימ� עה( :כרס
  .כשאר בני מעיי� � ע"שו
  .אפילו בדיעבד מחזיקי� בו ד� � א"רמ
  

  )סימ� עה( :קורקב�
  .שנכלל בבני המעיי�, כמו הכרס � דרישה

  .קורקב� דינו כשאר בשר � ז"ט, �"ש
  

  )סימ� עה( :חלחולת
  .מולחי� רק בצד החיצוני שש� השומ� דבוק � ע"שו

  .וא� נמלחה מצד פני� לא מועיל אפילו בדיעבד � א"רמ
  

  )סימ� עה( :כנתא
  .ועכשיו נוהגי� היתר, גזירת הראשוני� היא שמותרת רק לצלי � ע"שו
  


