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  די� בשר לצלי � סימ� עו 
  
  

  )סעי� א(מליחה לפני צליה 
  

וכ� : אמר אביי. מביא את האיבר ונות� עליו מלח ומעלהו? כיצד הוא עושה...תמלח: "א, מנחות כא
  "לצלי

לפי הגירסא הראשונה צלי צרי� מליחה ולגירסא השניה צלי אינו ". וכ� לקדירה: "ויש גורסי�
אלא א� מלח יכול , לגירסא הראשונה אי� צור� במליחה שג�, א� נית� לומר. צרי� מליחה

  .לצלות ללא הדחה קוד� הצליה
א� נית� לומר שזה מנהג . משמע שצלי צרי� מליחה �" ושוי� שמולחי� עליו בשר לצלי: "ב, ביצה יא

  . בעלמא ואינו מ� הדי�
  :נחלקו הראשוני� בדבר

וחשיב , ר משו� שנכנס בו הד� מצד זה לצד זהואי� לאסו. צ מליחה"צלי א � א"רשב, �"ר, ש"רא', תוס
  .הוי ד� האיברי� שלא פירש �ומה שנשאר , כי מה שיצא לחו  האש שואבת, רי� שפירשבד� האי

שהרי במקומות אחרי� פסק שד� שנצרר בחתיכה או , ש"לכאורה יש סתירה ברא � �"ש
�שלא פירש מחיי� ממקו� למקו, ל דשאני הכא"וי �? נתעורר לצאת אסור.  

כי בעו! יש חלל , בעו! של� לא שיי� לומר שהד� שנשאר הוא ד� האיברי� שלא פירש � ג"סמ
  .והד� פורש בחתיכה ממקו� זה למקו� אחר

  .ג� בעו! של� הקלו � מרדכי בש� רבו
ד� הפורש בתו� העו! דינו כד� האיברי� , הסיבה שהקלו היא שלמרות החלל � י"ב

  .שלא פירש
י סובר שצרי� "רש. (א� לא מליחה כמליחה לקדירה, ריכי� מליחה ג� לצלימצ �"רמב, �"רמב, י"רש

צ לשהות "� שהוא סובר שהמליחה היא מליחה רגילה אלא שא"הסביר בדעת הרמב מ"והמ מליחה קצת
  .)במלחו
, כ צרי� מליחה לקדירה"א� א� רוצה לבשל אח, לצלי צרי� מליחה קצת � ר פר "ר בש� מהר"הגהמ

  .�"מהר כ"וכ. � אות� מספיק קוד� הבישולדלפעמי� אי� צולי
. כ יבשלו"אלא יצלו את הצלי כחצי צלייתו ואח, כ"אי� צור� במליחה ג� א� רוצה לבשל אח �ה "או
  ).'סעי! ב(א "הרמפ "וכ

  :להלכה
  .פסק כרוב הראשוני� שאי� צרי� מליחה לצלי ע"השו
וכתב שכ� המנהג למלחו קצת כשהוא , י שצרי� ג� לצלי מליחה"הביא ג� את דעת רש) סעי! ב( א"הרמ

  ) ד"הגהשבש� (א� א� לא מלחו מותר , וצולהו מייד קוד� שיתמלא המלח ד�, תחוב כבר בשיפוד
  .כ� מליחה כמו לקדירה�כתב שאי� צרי� כל) ה"סק( א"והגר

  
  

  )סעי� א(ד� שנט� על הצלי 
  

ואסור , לא אמרינ� שהאש שואבו  �אפילו אותו ד� הוא צונ� , א� ד� אחר נט! על הצלי � ש"רא', תוס
כ רוצה לצלותו בלא "ד� ד� בעי� ואחוה א� נפל ק"ה � ה"� בש� או"ש. (ע"השופ "וכ. ממנו כדי נטילה

  ).הדחה
�נ כיו� שהוא על האש "א, ל תתאה גבר"דקיי, אפילו ד� צונ� אוסר �) ד"סק( �"ש �כח� לתו� ח

  .דמי
  .ש בצליה"כ, ר אפילו במליחה בד� בששי�לדיד� דנהגינ� לאסו �) א"סק( ז"ט) ד"סק( �"ש
ובכדי נטילה אי� , מחשש שמא הד� לא פעפע, נ"ובכל מקרה צרי� ג� ליטול כד �) א"ז סק"משב( ג"פמ

�ל הוא במקרה שצלאו בלא "וכל הדי� הנ. יש להדיח הד� מעל הבשר, כמוב� שלכתחילה. ששי� כנגד הד
  .הדחה
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  )סעי� ב(הדחה לפני צליה 
  

  :מליחה הדחה לפני
חה קמייתא לפי שהד� שעל דהצרי� ה �"הרמבא� , יש מי שאומר שלצלי לא צרי� הדחה קמייתא � �"ר

  .אלא נקרש ומתייבש, י האש"החתיכה לא הול� ע
י למלוח קצת לפני "אנו נוהגי� להדיח לכתחילה לפי שאנו מחמירי� כשיטת רש � י"ד בש� מהרא"שע

א� צרי� מליחה לצלי או ' כ דבר זה תלוי במח"וא(יש להדיח , מלחי ה"וכדי שלא יבלע ד� בעי� ע, הצליה
�ומשמע שא� צלה בלא מליחה או בלא הדחה קמייתא ). לא �, שרי בדיעבד ואפילו א� לא שפשפו קוד

  . אלא יצלה מיד, ובלבד שא� מלח בלא הדחה קמייתא לא ישהה במלחו
� שלא צרי� הדחה לכתחילה מפני הד� משמע ג, ע שפסק שצלי לא צרי� מליחה"מהשו �) א"סק( �"ש

  . לפי שהכל האש שואבו, בעי� שעליו
�וכיו� שמולחי� , י למלוח קצת"משו� שנוהגי� כרש, והטע�, לכתחילה נוהגי� להדיח � א"רמ �צרי� ג

  . ובדיעבד מותר. שלא יבליענו המלח, הדחה מהד� בעי� שעליו
  

  :הדחה לאחר מליחה לפני צליה
א� א� שהה . רק כאשר מולחו וצולהו מייד, ח צלי יהיה מותר לאכלו בלא הדחהכתב שא� מול א"הרשב

משו� דחיישינ�  �הטע� ). [לאחר המליחה(לפיכ� מדיחו יפה קוד� צליה . המלח בולע ונאסר�במלחו 
  ).אלא אדרבה יבליענו בבשר. לא יוכל  האש לשאבו �שמא הד� שנתקב  במלח 

  .י הדחה לאחר הצליה"ר עוא� לא הדיחו לפני הצליה נכש � �"ש
היה לחכמי� לגזור , שהרי א� רק כשמולחו וצולהו מייד מותר, א"יש לתמוה על הרשב � מגיד משנה

, מרדכי, ד"הגהשע: וכ� פסקו. י האש"הכל יוצא ע �אלא נראה שאפילו א� בלע המלח מהד� , בזה
  .שא� שהה במלחו לא נאסר בדיעבד � תרומה

י "אי� לו תקנה לא ע �היתה הדחה קמייתא ושהה במלחו כשיעור מליחה א� לא ) 'מ אות א"דר( ה"או
  .י הדחה שלפניה או אחריה"הצליה ולא ע

  .ק"שמצרי� הדחה אחרי המליחה וא! בדיעבד כשלא הדיח אוסר כ רבינו ירוח�הביא את ) ד"ס( מ"והד
  

  :להלכה
  .ומרא ביש מי שא"ודעת הרשב, מ בסת�"דעת המ �הביא את שתי הדיעות ע "השו

אי�  �א� א� לא היתה , כל ההיתר בא� שהה במלחו זה דווקא א� היתה הדחה קמייתא � �"ש
  . שטע� שהמקילי� מקילי� ג� א� לא היתה הדחה קמייתא, הלבושוזה בניגוד לדברי . לו תקנה

א� בדיעבד א� לא מלחו ולא הדיחו או . ד שלכתחילה צרי� הדחה ג� לפני המליחה"כתב כהגש א"הרמ
וא� , ובלבד שלא ישהה במליחה בלא הדחה שיעור מליחה. מותר�ונצלה כ� , כ"ו בלא הדחה אחשמלח

  .א"כרשב �שהה שיעור מליחה נאסר 
   .דווקא שהה במלחו שיעור מליחה � ר"א ושא"ה רמ"או, י"ב
נאסר  �פסק שאי� שיעור לדבר אלא אפילו נמלח קצת ושהה במלחו ח "תוב �ג "סק ז"ט, ח"ב

  !ע"א חזר בו בשו"ל שהרמ"וצ. כמו בבישול
א� מחוסר ראיות ביטל דעתו , ה"ח אכ� הקשה בתחילה על האו"א בתו"הרמ �) כ"נקוה( �"ש

  . א חזר בו"מפניו ואי� צור� לומר שהרמ
, נהגו הנשי� להדיח אחר שנצלה קצת קוד� שנגמר כל צרכו � ל"בש� רש) ה"סק(ז "ט

  .אלא כדי שלא יתקלקל טע� הצלי, איסורולא נהגו כ� משו� . ושוב חוזרי� וצולי� אותו
אפילו א� , ימשו� ידו מלאכלו' נפש היפה ביראת ה, א� לא הודח ולא הומלח �) ז"סקט( ח"כה

  .אי� מוחי� בידו שיש לו על מה לסמו�... ומי שירצה לסמו� על המקילי�. כבר נצלה
  

  
  
  
  )סעי� ב, א"רמ(הדחה לאחר הצליה 
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כ "וכ). אפילו א� מלחו אותו(בשר צרי� להדיחו מהד� שנדבק מבחו  לאחר צליית ה � ד"אגור בש� ש
א� בדיעבד מותר , וכל זה לכתחילה. פ משו� ד� ומלח הדבוק בו"שצרי� להדיחו לאחר הצליה ג האגודה

  )ה,לה( א"החככ "וכ א"הרמפ "וכ. משו� שהאש שואבת הד� והמלח, אפילו א� בשלו בלא הדחה
ומשמע שא� . הוא שכשיבשלו יתאד� התבשיל ויש בזה מראית עי� טע� ההדחה לאחר הצליה � ה"או

  .)כיו� שמה שנשאר דבוק על הבשר מבחו  אינו ד� אלא מוהל(צ הדחה "א �כ "אינו רוצה לבשלו אח
  . א שצרי� הדחה ג� לצלי ללא בישול"פסק להלכה כרמ ג"הפמ
  . חתחלק על האגודה וסבר שאחר הצליה צרי� הדחה א) ו"� סקט"בש( ל"והרש
  !ועוד להקל? אי� מלאו לבו לחלוק על ראשוני� בסברא בעלמא, תמה עליו �"והש
וכל אחד יעשה . ולמעשה נהרא נהרא ופשטיה, ל"דעת הרבה אחרוני� כרש �) ט"סקכ( ח"כה

  .כמנהג מקומו לגבי הדחה שאחר צליה
  

  
  )א סעי� ב"רמ(שיעור זמ� הצלי להכשרת הבשר 

  
ז סט "ובזה יש מחלוקת אם הוא חצי או שליש בישול עיין ט(. רסאיעד שיתבשל כמאכל ב� דו � �"ר

  )ד"סקנ
� א"רשב �  .עד שיהיה ראוי לאכילה לרוב בני אד

  .יש לצלותו עד שיתייבש מבחו �מפני שאי� הנשי� בקיאות  � ד"הגהש
  .דהיינו חצי צלייתו, עד שיזוב כל דמו � ה"ואו )סו! סימ� סט( טור

  .א שיעור חצי צלייתושהו, ה"פסק כטור ואו א"רמ
  .ואוסר בחצי צלייתו, א"פוסק כרשב) ד"סקנ, ז סט"ד ובט"� סקי"בש( ל"והרש
  .ד לצאת ידי חובת כל הדיעות"כותב שיש לנהוג כהגש) ד"סקנ, סט( ז"הט

. כ"מ לבשלו אח"לבי� צלייתו ע, מ לאכלו צלוי"אי� הבדל בשיעור הצליה בי� צליית בשר ע �) ג"סקי( �"ש
  )22ן סט עמוד ע בסימ"וע(

  .פסק דלכתחילה ראוי לצלותו כל צרכו ובדיעבד א� צלה כחצי צלייתו אי� לאסרו) ז"סקכ( ח"ובכה
  

  
  )סעי� ב, א"רמ(הפיכת השיפוד בזמ� הצליה 

  
כדי שיזוב , שלא להפ� השיפוד תמיד, ונוהגי� להחמיר כשצולי� בשר בלא מליחה � ה"א בש� או"רמ

�או רוצה לבשלו , צלי �בי� א� רוצה לאכלו כ� , ואי� חילוק בכל זה. ובדיעבד אי� לחוש לכל זה. הד
  .כ"אח

ובדיעבד אי� לחוש אפילו . די� זה הוא ג� בבשר שנמלח ולא שהה שיעור מליחה �) ב"סקי( �"ש
  .הפכו כל שעת הצליה

  

  
  )סעי� ג(צליית עו� של� 

  
. לחתו� הורידי� בעו! או לנקב�צרי� , א� לא ניקה את הורידי� בשעת השחיטה לפני הצליה � א"רשב

ויש שהחמירו לא לאכלו כאחד . י ניקור הבשר מחוטי הד�"מותר רק ע, וא� רוצה לאכול בשר חי או צלי
  .אלא לאחר חתיכת הורידי� ורוב שני הסימני�) סוברי� שניקור לא מועיל(אפילו בצלי 

  .א להלכה"הביא את כל דברי הרשבע "השו
  .י מליחה כשהוא של�"חוטי הד� מותר אפילו בשלו בקדרה עא� ניקרו מ �) ח"סקי( �"ש
  

  
  )סעי� ד(די� הסכי� והשיפוד בצליה 

  
  :שלוש שיטות הובאו בראשוני� בשאלה זו



  4עמוד , סימ� עו

 

  .מפני שהד� נבלע בסכי�, צ"כל זמ� שלא נצלה כ, אסור לחתו� בסכי� צלי שאצל האש שלא נמלח � ג"סמ
  . מטע� כבולעו כ� פולטו, אבל בשיפוד מותר �) ו"סקט( א"גר

ואוסר להשהות את הבשר , שאוסר את השיפוד בגלל ח� מקצתו ח� כולו ד"הראבמביא את  א"הרשב
  .על השיפוד שמא יחזור וייאסר

  . ד אסר להשהות לאחר ההורדה מהאש"הבי� שהראב � א"הרשב
, � עצמו אומר"א� הרמב. לפלוט צירו ד אסר להשהותו לאחר שגמר"הבי� שהראב � �"הרמב

   .שמצד כבלעו כ� פולטו נית� להקל להשהותו כל עוד לא הורד מהאש
כי . ג� הסכי� וג� השיפוד מותרי� משו� שהאש מושכת אליה את כל הד� ואינה מניחה לבלוע � ש"רא

�מתיר בשיפוד  �"הרוג� .  (וכ� לא נבלע בשו� דבר הסמו� לו, כ� הוא טבע האש למשו� אליה את הד
  .)יאסר �ולפי סברא זו סכי� שנמצא בבשר זמ� קצר , ומטע� שד� מבושל דרבנ�, מטע� כבולעו כ� פולטו

  
  :להלכה
  .אפילו לכתחילה) ז"סקל( ח"כהפ "וכ. ש להתיר הכל"וכתב שהמנהג כרא, הביא את כל הדיעות ע"השו
  .כתב שאנו נזהרי� לכתחילה ומתירי� בדיעבד א"והרמ
  : להלכה בי� סכי� לשיפוד חילק ל"הרש

). ז"סקפ, � סט"ש(א "כרמ �לאחרי� . בדיעבד מותר רק א� קנחו בדבר קשה �לעצמו : בסכי�
  .אסור אפילו בדיעבד �) י"סק( ז"ט. א שמותר בדיעבד"כרמ �) ג"סקכ( �"ש: בשיפוד

כיו�  �ע� הט. (ל שאסור אפילו בדיעבד במקו� שאי� הפסד מרובה"הכריע בשיפוד כרש) י"סק( ז"והט
אי� להקל א!  �א� א� צלו בו בשר איסור , וכל זה דווקא בבשר שצלאו בדמו). פ"שאי� לומר בשיפוד כבכ

  .מ"בדיעבד א! בהפס
  .לא דק �גבי שיפוד , א"ל כרמ"� שכתב שדעת הרש"והש �) ה"סקמ( ח"כה

ה קוד� שתשלוט חיישינ� שמא כשצולה בשיפוד פע� שני �) ב"ד סק"בחוו( ש"יש: הטע� לאסור השיפוד
מסתב� ומתחזק  �וד� זה . כבר ממהר השיפוד להפליט דמו ולהבליעו בבשר, האש בבשר להפליט דמו
  .כ ממקו� בליעתו"ושוב לא תוכל האש לשואבו אח, מכח חו� השיפוד בבשר

) ט"סק, עמוד צב( ע"הקצושוהסביר , ואמנ� לא מצינו שמכשירי� את השיפוד כל פע� לאחר הצליה
המש� הצליה מעל חצי צלייתו ) ד"כהגש(, ר� כלל אנו צולי� את הבשר עד שמתייבש מבחו שכיו� שבד

  .ע למעשה"וסיי� בצ. נחשבת כליבו� השיפוד
  

  :חילוק בי� שיפוד לרשת
כ ברשת "משא. כיו� שאי� לד� מקו� לזוב, לא שיי� לומר בו ד� משרק שריק �שיפוד התחוב בבשר 

�  .שבקלות זב הד� דר� הנקבי
�כ ברשת "משא. אי� בכח האש לשאוב הד� ממנו ולמנוע הד� מלהיבלע בו �כיו� שתחבו בבשר  �ד בשיפו 

  .האש תשאב את הד� ולא תניח לו ליבלע ברשת �שהיא מגולה על האש 
  .שמדבריו נראה שברשת צליה לא יצטרכו ללבנה בי� צליה לצליה) י"סק( ז"במשבועיי� 

  

  )סעי� ד(האש השהיית הצלי על השיפוד לאחר שהוסר מ
וכתב שהמנהג להתיר , הביאו בש� יש מי שהורה ע"השו ,ד מחמיר בזה"הראב, כאמור לעיל

  .החמיר לכתחילה והקל בדיעבד א"והרמ. בזה
ז שהוא אצל האש "שכ. בעודו על האש יכול להשהות אפילו פסק כבר מלזוב ד� של עצמו �) ב"סקכ( �"ש
�שכל  �שכתב שההיתר בהיותו על האש כעטרת זהב שלא . )פ"כבכ(פולט מהבשר , כל מה שבולע מהבשר

  .זמ� שהבשר על האש הוא זב ופולט
א� השיפוד , מאחר שפולט לא בולע, אי� בדבר איסור �א� הוסר מהאש בעוד שהבשר זב  �) ט"סק( ז"ט

�וכ� מעשי� שבכל . "פ"ג� השיפוד מותר מטע� של כבכ, ולדעת המקילי�, עצמו נאסר לדעת המחמירי
�  ".שאי� נזהרי� להסיר השיפוד ע� הבשר קצת מ� האש לתק� האש, כשצולי� בשר שלא נמלח יו

א� א� הוא . וג� שפסק מלזוב, ג� שהוסר מהאש: שכדי לאסור צרי� שני תנאי� ז"� והט"משמע מהש
  ).ז"ט סקי"באה. (אי� לחוש �פ שפסק מלזוב או שהוסר מהאש ועדיי� הבשר זב "עדיי� על האש אע

  

  )סעי� ה(ג ככר "נמלח וחתכוהו ע צלי שלא
  

. והני מילי דאסמק. ככר שחת� עליה בשר אסור לאכלה: אמר רב נחמ� אמר שמואל �א ,חולי� קיב
)�) שהד� עבר מצדו האחד לצדו השני של הככר עד שנראה מכל צדדיו(מ דאבריה "וה) שהיה בשר אדו

. רב הונא סבר דשרי... לית ל� בה �אבל קלישתא ) שהמוחל היוצא מהבשר היה עבה(מ דאסמכיה "וה
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ג� בדאסמיק �ומשמע שרב הונא ורבא מתירי� בכל מקרה . (רבא אכיל ליה וקרא ליה חמר בשר
  )ודאבריה ודאסמכיה

שמותר א� נצלה לפני כ� עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב  ע"השופ "וכ, ופסקו הפוסקי� כרב הונא ורבא
�  .בני אד

  .דהיינו חצי צלייתו � א"רמ
וכ� הדי� . ס וראשוני�"מ מהש"וכ. מותר ג� כשעבר האדו� בכל הכיכר מעבר לעבר �) ד"סקכ( �"ש

  !וליתא �' וכתב להחמיר בזה כיוו� שזה ספק דאו, שהחמיר במוחל עב ל"כמהרשודלא . כשהמוחל עב

  
  

  )סעי� ו(נתינת כלי תחת בשר שלא נמלח בצליה 
  

מניחי� כלי תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמומית  אי�: אמר רב נחמ� אמר שמואל � א,חולי� קיב
בשר מעלה עש� או גחלי� (= משתעלה תמרתו : מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר? מנא ידעינ�. שבו

�מעלות עש�  �אלא אמר �! ?עילאה לא מטא, ודלמא תתאה מטא: מתקי! לה רב אשי). סימ� שכבר אי� ד
  .י גללי דמילחא ומישפייהאלא משדי ביה תרת, לית ליה תקנתא: רב אשי

  :אלא שנחלקו מתי מועילה התקנה ולמה מועילה, לפי כל הראשוני� נפסקה הלכה כרב אשי
� �"ר �מדובר שנת� את הכלי לאחר שכבר , תקנת גרגירי המלח אינה מועילה כלל א� עדיי� יש טיפת ד

 �כיוו� שנראה , עי� והבעיה היחידה שקיימת היא מראית) מאכל ב� דרסאי=משתעלה תמרתו(אי� ד
�ל שאי� ש� "ולגבי כיכר צ. מועילה התקנה וכ� הכלי לא נאסר �א� כיוו� שבאמת זה רק מוחל בשר . אדו

  .וכא� המוחל האדו� עומד בקערה בעי�, מראית עי� כיוו� שזה בלוע בכיכר
. והכלי תקנת גרגירי המלח לא מועילה א� יש ודאי ד� א� מועילה בספק ד� להכשיר השומ� � א"הרשב

�וכיוו� שזה ספק דרבנ� . לאחר שתעלה תמרתו יש חשש שמא יצא ג� ד�, עד שתעלה תמרתו יש ודאי ד
א� לאחר שכבר הגיע . מתקנינ� ומפקינ� �דכל דאיכא לתיקוני ולמיפק מ� הספק , י התקנה"התירו רק ע
די� של כיכר שהגיע כבר ובזה מדובר ב. מותר א! בלא תקנה זו �א "שראוי לאכילה לרוב בנ, לחצי צלייתו

  .א"לשיעור שראוי לאכילה לרב בנ
, )�"כר(ד לא נפלט עוד ד� "א שפע� משמע שלאחר שיעור מאב"מסתפק בשיטת הרשב � י"ב

�  !ומאיד� משמע מדבריו כא� שרק שראוי לאכילה לא נפלט ד
� א. צ"מהטור משמע שבכל מקרה צרי� שיהיה צלוי כל צרכו ולכ� סת� כא� וכתב כ � מ"דר

כמבואר (ד "מאב=צ הכוונה חצי צלייתו"שנית� לומר שמה שהטור כתב כא� כ, מ"טוע� הדר
  ).ט"בסימ� ס

וכתבו רק את התקנה של תרי גללי " משתעלה תמרתו"השמיטו את התנאי של  � �"רמב, �"רי, ש"רא
קוד� שייגמר הד� :שלדעת� תועיל התקנה ג� קוד� שתעלה תמרתו כלומר, י"הבומדייק . מלחא

תקנת המלח יכולה ליצור הפרדה גמורה בי� המלח  �בגלל שבלע ד� , פ שהכלי יהיה אסור"ואע. לזובמ
. מותר �שא� נית� להפריד את האיסור לגמרי , אסור �ש באפשר לסחטו "וזה לשיטת הרא(והשומ� 

  ).'בניגוד לתוס
ב אשי לא חולק על ור, ש ודעימיה סוברי� שתקנת המלח היא רק משתעלה תמרתו"הבי� שג� הרא � טור

  .  אי� צור� בתקנה �א "וא� ראוי כבר לאכילה לרב בנ. שמואל אלא מוסי! עליו
  .י נתינת גללי מלח"הבי� בטור שג� לאחר שכבר ראוי לאכילה עדיי� מותר רק ע � ח"ב
ומה . (צ להניח בו מלח"וא, שהרי כבר בשיעור ראוי לאכילה כלה כל דמו, דחו דבריו � ז"ט, �"ש

  .)כ אינו ד� אלא מוהל"שזב אח
ולכ� אסור לית� כלי תחת , עכשיו אי� אנו בקיאי� בשיעור נתינת מלח � ר"� ושא"ר, א"רשב', תוס, ג"בה

  .'כ מלח הבשר ושהה שיעור מליחה והודח וכו"הבשר אא
  

  :להלכה
  .כ יצלה עד שיהיה ראוי לאכילה"פסק שאסור לית� כלי תחת בשר שלא נמלח אא � ע"השו
  .חצי צלייתו �כתב שראוי לאכילה הכוונה ) ה"ס( א"הרמ

ראוי  �ושיעור הצליה שבו פוסק הד� לזוב , ד"מאכב=י חצי צלייתו"לפי הב � ז"הטמסביר 
� שהתיר "והר, א"ראוי לרב בנ=א חצי צלייתו"א� לפי הרמ. א"י ברשב"וכ� הבי� הב, לאכילה

משאר אחרוני� שכבר מחצי ה ו"שמשמע מהאו � �"השוכותב . עוד קוד� מדבר בשליש צלייתו
  . צלייתו אי� בו יותר ד� ומותר לאכלו או לבשלו או לאסו! את שומנו

כ נצלה חצי "י ללא מליחה ואח"א� מדובר בבשר ששהה ג � גבעת שאולבש� ) ב"סק( ש"הפתוכתב 
  .א� מותר בדיעבד, צלייתו אסור לכתחילה לשי� כלי
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  :בעניי� כמות המלח
כי אז הד� , השומ� אסור  �א� בכמות רבה . דוקא בשניי� שלושה גרגרי מלחמותר  � טור בש� הגאוני�

  .נהפ� למי� ומתערב ע� השומ�
ולכ� אי� לתת כלי תחת הדלי עד שימלחנו וישהה , כתב שאי� אנו בקיאי� בי� להרבות או למעט י"ורש

  .שיעור מליחה
וכ� , איסורו רק מדרבנ�כי הד� הוא ד� מבושל ו, מותר, א� נת� הרבה מלח, בדיעבד � א"רשב

  .ולכ� מותר, יש ספק שמא כשעלתה תמרתו נתבשל הכל
  .מזה שלא הזכיר כלל את התקנה בגרגירי מלח, י ודעימיה"פסק כרש ע"השוונראה כי 

  
  
  

  
  
  
  


