
  סט' ס
  

  )ב"ס-א"סז ס' ע ס"פ שו"ע(גדר איסור אכילת דם 
  .ענוש בכרת – ד� שנשמה יוצאת בו בשעת שחיטה

  )מלקות(ענוש בלא תעשה  – ד� האברי� שפרש מ� האבר ויצא לחו� או שהתעורר לצאת ונבלע בחתיכה אחרת
כי הד� ש� , ובלבד שלא יהיו בו מהחוטי� שהד� בה�, לא מליחהלכ� מותר לאכול בשר חי בהדחה ב, מותר – ד� האברי� שלא פרש כלל ולא נצרר כלל

  .� חייבי� ג� בשר חי למולחו ולהדיחו יפה יפה"לרמב. (ככנוס ועומד בכלי
  

  דם שבישלו או מלחו
  .)מנחות כא". (ד� שמלחו אינו עובר עליו: ורב יהודה אמר זעירי, ד� שבישלו אינו עובר עליו: חנינא' אמר זעירי אמר ר" – גמרא
זה שש� מדובר , ומה שבלב א� לא קרעו אינו עובר עליו. (וחייב כרת א� יש בו כזיתאיסורו מהתורה  – ")הקפה"ה "ד. במשנה וקכ. חולי� קט( י"רש

, חלבמשזה שכתב שד� שבושל בחלב אינו עובר משו� בשר ב, � סבר כ "וג� הרמב) חייב כרת, אבל בלב בהמה א� לא קרע, בלב עו! שאי� בו כזית ד�
  .כי ד� שבישלו אסור מהתורה, אבל לוקה משו� ד�, ו שמשו� בשר בחלב לא לוקה"פז ס' י בס"ודייק הב) ו"מאכלות אסורות ה' ט מהל"פ(
שרבא בהמש$ , ספות ישני� ש�פ תו"ויש לתר# ע! משמע להדיא שד� שבישלו אסור מדרבנ�, ש� מוכח מזעירי שד� שבישלו אינו עובר עליו, .י מהסוגיה במנחות כא"לכאורה קשה על רש(

  )ל"ש באריכות ואכמ"ע, ואמר שעובר ג� בחטאות חיצוניות, ורבא חלק, שזעירי אמר שאינו עובר עליו בחטאות פנימיות כגו� פרי� ושעירי� הנשרפי�, חולק על זעירי

ומה שדברה המשנה בלב דוקא בלב ( .ח"פ הפר"וכ, איסורו מדרבנ� – ה"רא, �"ר ,ש"רא ,")הקפה"ה "ד. במשנה וכ� קכ. חולי� קט( תוספות, א"רשב
  .משו� שהמשנה באה לומר שבכל עניי� לא עובר עליו בי� חי ובי� מבושל, עו!

י פסק שגוי שמסיח "וכ� בס, )�"כשיטת הרמב, אבל משו� ד� כ� לוקה(ו פסק שא� בישל ד� בחלב אינו לוקה עליו משו� בשר בחלב "פז ס' בס – מחבר
. ד� שבישלו או מלחו אסור מהתורה, משמע שלמחבר. כגו� שישראל יוצא ונכנס, אלא רק במפחד, לומר שהדיח את הבשר קוד� מלחו לפי תומו לא נאמ�

  .י"ותימה שלא חלק ג� בס, וכתב שאנו פוסקי� שד� בישלו מדרבנ�, פז' בס    חלק על דבריו"הש
ואולי יש , א ויודה א! במסיח לפי תומו שמותר"ע ש� שיתכ� שהמחבר מסכי� לרמ"וע. כי גוי לא שומר על נקיות, י אתחזק איסורא"אפשר לומר שבס(

  .� לד� האברי� שפרש שאסור מדרבנ�"י ברמב"ו כדקדוק הב"פז ס' לחלק בי� ד� גמור בס
 .אשה ששכחה א� מלחהולכ� יש להקל ב, ח"ז והפר"הט, $"פ הש"וכ, שציר דרבנ� וספקו להקל מוכח שד� שבישלו דרבנ�' ע' מדבריו בסו! ס – א"רמ

  .ע"ג נשאר על כ$ בצ"והפמ
  

  'ב& 'א פי�סעי
  

מדיח , במתניתא תנא, מולח ומדיח, רב הונא אמר: איתמר. כ מולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה"אא, אי� הבשר יוצא מידי דמו: אמר שמואל" – גמרא
  .)חולי� קיג)". (ואז מדיח מולח ומדיח(חלליה בי טבחי הא דלא , )ואז רק מולח ומדיח(הא דחלליה בי טבחא : ולא פליגי. ומולח ומדיח

  

  ?המליחההדיח את הבשר לפני מדוע צריך ל
  .יהיה נית$ הד� ויבלענו, שעות' לאחר יב אחר שיגמור לפלוט ד� וצירכי יש לחוש של, דבוק על החתיכההד� בעי� ה להעביר את – ה"רא

מדוע תרצה הגמרא שכשהדיח הטבח לא צרי$ להדיח  .2 !שעות ואי� זה שכיח כלל' כ לא מחכי� יב"ובד, שעות' לוט ד� וציר אחרי יבהרי גומר לפ .1 :שלוש קושיות א הקשה על דבריו"הרשב
' סור לחכות לה יבהרי יש הדחה בתרייתא שא .3 !משמע שאי� זו חלוקה נכונה, לא תרצה כ$ וא� הגמרא !צרי$, אורחאוא� ל ,א� מולח לקדרה לא צרי$ הדחה, אפשר לתר# אחרת, קוד�

  ?ומדוע זקוקי� לה מ בהדחה קמייתא"מה הנפק, וא� כ�, שעות כי אז ד� הפליטה ייכנס פנימה
ולגבי  .צרי$ להדיח קוד� משו� לא פלוג, שעות' ולכ� בי� א� מולח לאורחא ובי� א� מולח לקדרה ובי� א� לא מחכה יב, לא פלוג רבנ� בתקנתא, 2&ו 1לגבי שאלה , )בהקדמה( ג"הפמ מתר�

ולכ� , אבל נגד ד� הפליטה יש ששי�, ל שאי� ששי� כנגד ד� שעל פני החתיכה"כי קי, ויכנס הד� שאז פני החתיכה פנימה הבשר ייאסר, שא� לא ידיח הדחה קמייתא, הקושיה השלישית כתב
  .ל"ה ה� עצה טובה קמ"ולכ� דברי הרא .תאשמא ישכח לעשות הדחה בתריי, ולכ� צרי$ הדחה קמייתא, א� לא ידיח הדחה בתרייתא לא ייאסר הבשר

לא יהיה כח במלח להוציא את דמו מפני , שא� ייקרש המלח על פניו, י המליחה"כדי לרכ  את הבשר ויצא דמו ע –  "פ הש"א במרדכי ע"י, ש"רא, �"ר
  .החתיכה

כדי שיצא בקלות הד� ) � צרי$ לרכ$ רק מבחו#"הרלדעת ( היינו גו& הבשר, של החתיכה הפנימימשו� ריכו  החלק  – )ג"פ הפמ"ע( א במרדכי"י
  .ולכ� צרי  חצי שעה של ריכו  במי�. י המליחה"ע שבפני�

וכתב שכל זה שיי$ , את דחייתו" בית יוס&"ודחה ה. שא� ישימו בה מי� קרי� ה� יכווצו את הריאה:) מז(כי אדרבה ההדחה מחזקת את הבשר כמו לגבי ריאה , המרדכי דחה שיטה זו
  .ה� לא יכווצו את החתיכה, א$ בארצות שלנו שהמי� חמי� בה�, ות קרות בה� המי� קרי�בארצ

  .ולא ישאב את המלח שבתו$ החתיכה המלח יתמלא מהד� החיצוני של החתיכה, א� לא ידיח – מרדכי
  .כ"להכשיר את החתיכה אח ויאסור את החתיכה ואי� אפשרות והמלח יכניס את הד� פנימה, ד� שעל פני החתיכה נחשב כד� בעי� – ק"סמ
  .כ"ולא יוצא אח נבלע בבשרחוזר ווואז הד� בחתיכה פורש ממקו� למקו� , המלח לא שוט! טוב את הד� – ש"א רא"י
  

  ה"רא  המקרה
א "י, ש"רא, �"ר

  ג"לפמ במרדכי
  ש"ראא ב"י  ק"סמ  מרדכי

חת  את הבשר לשני� 
, לאחר הדחה קמייתא
הא� צרי  להדיח 

  שנית

כי , צרי  להדיח שוב
ג "יוצא ד� בעי� ע

  הבשר

, לא צרי  להדיח שוב
  כי כבר התרכ$

כי , צרי  להדיח שוב
המלח יתמלא מד� ולא 

  יפליט

כדי , צרי  להדיח שוב
  שלא ייכנס הד� שוב

כי , צרי  להדיח שוב
שלא יפרוש ממקו� 

  למקו�

הא� , לא הדיח ומלח
הדחה ומליחה מועילה 
להכשיר את  שנית

  הבשר

, עילמושעות ' קוד� יב
רק לאחר נבלע הד� כי 
' א  לאחר יב, שעות' יב

כי , לא מועיל, שעות
  נבלע הד� בבשר

כי אפשר שוב , מועיל
  את הבשר לרכ$

כי אפשר תמיד , מועיל
להוריד את הד� קוד� 

  שמלח

ד� בעי� הכי , לא מועיל
ולא יוצא מיד  נכנס

  יותר

כי הד� , לא מועיל
 פורש ממקו� למקו�

  ולא יוצא

ובישלו , חלא הדיח ומל
בקדרה ויש בקדרה 
  ששי� נגד החתיכה

כי יש , החתיכה אסורה
ד� בעי� שנכנס פנימה 

והחתיכה נשארת 
  באיסורה

 החתיכה מותרת
  )א"סי(בהפסד מרובה 

 החתיכה מותרת
  )א"סי(בהפסד מרובה 

כי יש , החתיכה אסורה
ד� בעי� שנכנס פנימה 
והחתיכה נשארת 

  באיסורה

כי יש , החתיכה אסורה
 ,� שנכנס פנימהד� בעי

והחתיכה נשארת 
  באיסורה

ל כנגד מה "במקרה הנ
צרי  ששי� להתיר את 

נגד הד� או , הקדרה
  ?נגד החתיכה

, צרי  ששי� נגד הד�
כי המלח הוציא מה 

  שבתוכה

צרי  ששי� נגד כל 
כי לא יצא , החתיכה

  הד� הפנימי

צרי  ששי� נגד כל 
כי לא יצא , החתיכה

  הד� הפנימי

ד� צרי  ששי� נגד ה
כי הד� , בעי� שעליו

  הפנימי יצא

צרי  ששי� נגד הד� 
כי הד� , בעי� שעליו

  הפנימי יצא

הא� צרי  שריה חצי 
  ?שעה

  לא חובה

צרי  בי�  – א"  וגר"ש
ש ובי� "� ולרא"לר

  א במרדכי"לי
חובה חצי  – ג"פמ

א "שעה רק לי
לרכ$ את , במרדכי

  פני� הבשר

  לא חובה  לא חובה  לא חובה

במי הא� מהני הדחה 
  ?פירות

  מועיל
כי מי פרות , לא מועיל

  לא מרככי� בשר
  מועיל  מועיל  מועיל

  
  

  בהדחת בשר לפני מליחתו הלכהה
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   .1צ להדיחו בבית"וא� עשה זאת הטבח א, פסק את הגמרא שצרי$ להדיח קוד� המליחה – מחבר

ל "קמ, לא נסמו$ על רחיצתו שהיא רק שפיכת מי� בלא שריהכדי שלא נחשוב ש, ע הוסיפו את המנהג של רב הונא שסמ$ על הטבח"הטור והשו – ז"ט
  .ובמקומו של רב הונא המנהג היה שהשוחט רוח#. שבדיעבד זה מועיל ולא צרי$ להדיח עוד פע�

 ,ובאמת צרי$ לשרות במי� ובכלי, כי ה� עושי� זאת לנאות� בעלמא, ה כתוב שלא מועיל מה שמדיחי� הטבחי� את הצלעות השלמות"באו –  "ש
שא� יודעי� בברור   "מ מוסי& הש"ומ. רק שידיח היטב, אלא אפילו א� העביר מי� זה טוב, ולאו דוקא בכלי, א הוסי! עליו שצרי$ להדיחו יפה"והרמ

ה יש להדיח שוב "אבל בלא, שזה דוקא במקו� שהמנהג שהטבח מדיח ש"והדגיש הפת. ח"פ הב"וכ, אומרי� שמסתמא הדיח יפה, שהדיחו הטבח
  .רובההדחה מ

שג� לא יחכה עד ,  "ז והש"והעירו הט. ד שלאחר ההדחה ימתי� מעט שיטפטפו המי� כדי שלא ימס המלח מהמי� ולא יוציא ד�"פסק כש – א"רמ
  .כי אז לא ימס המלח כלל ולא יוציא ד�, שיתנגב לגמרי

 
  ההלכה כשחתך את החתיכה אחר ההדחה ובשר טחון

  2.לחזור ולהדיח) לכתחילה(צרי  , $ כל נתח לשני� או שלושה או שהסיר טלפי הרגלי� לאחר ההדחהשא� אחר שהדיח חת, כמרדכיפסק  – מחבר
$ שצרי$ הדחה קמייתא משו� ד� וכפי שיבואר "מ פסק הש"מ, כי לשיטתו הבשר התרכ$ כבר, � לא הצרי$ הדחה שנית"פ שהר"שאע,  "והדגיש הש

  )מועיל רק בהפסד מרובה וכדלקמ� א זה"ולרמ. (לקמ� ולכ� צרי$ הדחה נוספת א! בדיעבד
  )כטע� המרדכי כפי שיבואר להל�. (א� לאחר שחת  לא חזר והדיח הוי כלא הודח כלל – א"רמ
  

  או חתיכה שהודחה מצד אחד בלבד) לאחר שהדיח הדחה ראשונה(מלח ולא הדיח את מקו� החת  בדיעבד הדי� כש
, $ דקדק שהמחבר מתיר רק בהפסד מרובה"וא! שש� הש. (ב"כמו שפסק בס הפסד מרובה משמע שיכול לחזור ולהדיח ולמלוח א& בלא – פשט המחבר

, ה א� בישל בלא הדחה ומליחה שנית מותר לכתחילה"וה) היינו מקו� החת$ יתיר א! בלא הפסד לחזור להדיח ולמלוח, מ כא� שאינו אלא בצד אחד"מ
  .ד לגבי חתיכה שנמלחה רק מצד אחד"כדלקמ� בס

ולכ� צרי$ להתיר אפילו בלא הפסד  )ט"א ס"רמ( שבכל חתיכה יש ששי� נגד הד� שבעי�, כי אי� לחשוש משו� ד� בעי�, בהפסד מרובהרק מותר  – ג"פמ
והוי , מלא ד� ולא יפליט את הד� שבחתיכהשהמלח ית, אבל בלא הפסד מרובה יש לאסור כטע� המרדכי .וכ� מסתמא יש ששי� נגד צד אחד, מרובה

  )ז רק בהפסד מרובה"שיש להתיר לפי, ה הודחה מצד אחד"וה( .שיש להתיר רק בדיעבד הפסד מרובה כנמלחה מצד אחד
. כי יש ששי� נגד החלק שלא הודח, אבל א� חת$ מעט לא צרי$ לחזור ולהדיח אפילו בלא הפסד מרובה, שכל זה דוקא כשחת$ לשני�, ג"והוסי& הפמ

אבל א� יש הרבה יש לאסור אפילו בדיעבד שאותו מקו� נאכל , כ נשאר מעט מקו� בלי מלח"אא, פ החמודי דניאל יש לאסור"ש כתב שע"א  בפת
  .ע"וצ, ודינו כנמלח מצד אחד, מחמת מלחו

א� לא הדיח כלל ומלחו ובישלו אסור אפילו בדיעבד ואפילו הרי , א"כ קשה על הרמ"וא, א משמע שא! בהפסד מרובה אסור"מלשו� הרמ – א"רעק
צ "ולטע� זה א, � משו� הריכו "ב שבהפסד מרובה סומכי� על טע� הר"ל בס"כי קי, � בחת  לנתחי� צרי  להתיר בהפסד מרובהוכא, בהפסד מרובה

  .ע"ונשאר בצ? כי כבר הודח, לחזור ולהדיחו כא�
 )ו ולא כטע� הריכו$א סובר כטע� המרדכי בהפסד מרובה שהמלח יבלע ד� ולא יפעל פעולת"א בה� בארנו שהרמ"ועיי� לקמ� בהמש$ דברי הרמ(
  

  ?הא� צרי  לחזור ולהדיח כשחת  ביד
י "דוקא א� חת$ ע – ובהשחי תפת. ג� א� חת$ ביד צרי$ לחזור ולהדיח – פרי חדש. א$ א� חת$ ביד לא, דוקא כשחת$ בסכי� צרי$ לחזור ולהדיח –  "ש

  .ע"וצ, צ להדיח במקו� האכילה"אבל א� חתול אכל חלק מהבשר א, סכי�

יש , וג� קשה למולחו מכל צדדיו ,ומכל צדדיו א להדיחו היטב קוד� המליחה מד� שעל פניו"מכיו� שא – ילקוט יוס& :נטח� קוד� המליחהדי� בשר ש
  .שהאש תשאב את הד� ותפליט אותו, י צליה"להתירו רק ע

  

  ההלכה כשנמלח בלא הדחה קמייתא
  .אוסרי� שישא "הביא כיו. ידיחנו וימלחנו שנית, פסק שא� מלח ולא הדיח קוד� – מחבר

  
ה "א כתב כדעת הרא"ויש להבי� מדוע הגר. ק"ב כתב שזה הסמ"ה ובס"א כתב שזה הרא"בס – ז"ט. ה"כרא – א"גר ?מיה� היש אוסרי� של המחבר

  .ז"וכ� יש לפרש את הסתירה בט, ק"ל ולא כסמ"שהוא עצה טובה קמ
הסובר ה "לכ� היש אוסרי� של המחבר זה דעת הרא. פ המחבר ש�"וכ, שר ואי� לו תקנהשד� בעי� שנמצא על הצלי אוסר את הב, עו' פ ס"ויש לפרש ע

א האוסרי� "א  לרמ, א"ה כפי שכתב בס"שלמחבר היש אוסרי� הוא הרא, ז מסביר"לכ� הט .ולכ� יכול לצלות בלא הדחה, ממש לא ד� בעי� שהוא
  .ק"הוא הסמ שהיש אוסרי�, א"פ שיטת הגר"ב ע"ז בס"וזהו שכתב הט, ק"הוא הסמ

  ?כמי פסק המחבר
משמע שהמחבר סובר כדעת . או בערב שבת התיר בהדחה ומליחה שנית רק בהפסד מרובהש ,פ דבריו בבית יוס!"ע המחבר פוסק כיש אוסרי� –  "ש

  .ה"הרא
א& בלא הפסד  ליחה שניתולכ� המחבר פוסק כטע� המרדכי שמותר בהדחה ומ, וסת� ויש הלכה כסת�מדבריו בבית יוס! המחבר חזר בו  – ג"פמ

  .פ בילקוט יוס!"וכ) א כפי שיבואר לקמ�"לפי זה אי� מחלוקת בי� המחבר לרמ( .ואי� צור  בשריית חצי שעה, מרובה
  

  א"רמ

  .ילו נמלח מעט כדר$ שמולחי� לצלי ואפילו לא שהה במלחו שיעור מליחהאפו ,)שנבלע מיד ד� בעי� ק"הוא דעת הסמ( אוסרי�יש נוהגי� כ .1
אי� אנו בקיאי� להבחי� בי� מליחה לצלי למליחה  .א :ה למה אפילו א� נמלח מעט בלא הדחה יש לאסור"שני טעמי� הובאו באו – ז"ט

  .וחוזר ואוסרו, אפילו מליחה של צלי לא תפלוט קצת ד�א ש"א .ב. לקדרה
הרי ג� א� אנו בקיאי� , ז"והקשה עליו הט. כי אנו בקיאי� להבחי� בי� מליחה לקדרה ומליחה לצלי, מותר, א� מלח קצת ולא שהה – ח"ב

כי אי� אנו בקיאי� בי� מליחת , ת א� לא משו� הפסד מרובה וכלדהל�א� נמלח קצ ז"ולכ� אסר הט .יש טע� נוס! שמבליע איסור ולא פולט
  .צלי לקדרה

 .ש כשנמלח מעט"כ, ר וכדלהל�תמו $ כתב שכשלא שהה"שא� הש, אבל לצלי מותר ואפילו בלא הפסד מרובה, מה שאסור זה לקדרה – ג"פמ
  .)ז"ט( שיעור מליחה יר אפילו שההבמקו� הפסד מרובה יש להת .2

עור שלא שהה כדי שיג� כו ,בהפסד מרובה ג�ו, ימלחנו שניתואפילו א� ידיחנו הבשר לגמרי את  וואסר, א"על הרמ וחלק – ל"רש, ח"ב
  .אסור בכל אופ� פילו לצליוא ,מליחה

 .'ע' ע בס"וע .ודוקא א� מלח והדיח שנית, אפילו שהה א שיש להתיר במקו� הפסד מרובה"הלכה כרמופסק , ח"והב ל"חלק על הרש –  "ש
כשלא ג� בלא הפסד מרובה  אבל לצלי מותר, זה דוקא לקדרה, א שנוהגי� כאוסרי� אפילו לא שהה כדי שיעור מליחה"ומה שכתב הרמ

תרתי . (לצלי רק כשנמלח מעט וג� לא שהה כדי שיעור מליחההתיר למשה  בש� התפארתש "והפת .שהה כדי שיעור שהיית מליחה
 )למעליותא

  .החתיכה הזו אסורה והשאר מותרות, א� נמלחה חתיכה בלא הדחה ע� שאר חתיכות – א"רמ .3
 .וכבולעו כ$ פולטו, י מליחה וצליה"כי ד� משרק שריק ואינו מפעפע מחתיכה לחתיכה ע –  "ש, ז"ט

  ?א"כמי פסק הרמ
א שכתב שא� חת$ את הבשר לאחר מליחה ולא "א בס"ולכ� תמה על פסק הרמ, )ג"פ הפמ"א במרדכי ע"י( כטע� ריכו משמע מדבריו שפסק  – א"קרע

  .ע"ונשאר בצ! נסמו$ על זה בהפסד מרובה, ולמה זה כלא הודח כלל, הרי שרה חצי שעה, ולמה לא, חזר והדיחו הוי כלא נמלח כלל

                                            
1
 .א שזה רק במקו� שהמנהג שהטבחי� שורי� קוד� במי�"א$ י. א� הד� ח� מספיק הדחה מועטת – פתחי תשובה בש� חוות דעת 
2
  .כי הכל חתיכת בשר אחת, די לה� בהדחה כמו שה�, וא� לא הסיר� כלל –  "ש 
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שצרי$ ששי� נגד כל החתיכה ולא נגד הד� בלבד כפי , ועוד? הרי משו� ריכו$ צרי$ חצי שעה, א מתיר בהדחה קצת בדיעבד"רמאי$ ה, ועוד יש להקשות

  ?א"שפסק הרמ
א יהיה להתיר בהפסד מרובה "ולכ� א, גור� לד� לפרוש ממקו� למקו� כשנמלח, א� לא הדיח, שמטע� ריכו$, ח"א באר בת"הרמ –) ח"פ ת"ע( ז"ט

  .ש"א ברא"ה שנית כדעת היבהדחה ומליח
חשש לכתחילה כדעת ולכ� לא מהני לחזור ולמלוח שנית אלא רק בהפסד מרובה ו ,משו� הד� בעי� שנבלע בחתיכה, ק"א כסמ"לכ� לכתחילה פסק הרמ

ט שמותר בדיעבד א כשהודח מע"ששני ההתרי� של הרמ, מרדכידעת הכהתיר ובדיעבד , משו� ריכו$ ולכ� הצרי$ להשהות לכתחילה חצי שעה �"הר
אי� את בעית , ולכ� דוקט א� הדיח מעט, שיש ד� בעי� שנבלע במלח ומפריע לו לבצע פעולתו ה� דווקא לטע� המרדכיוכשהיה ששי� נגד ד� שעליו 

  .וכ� א� יש ששי� נגד הד� בעי� שפיר דמי, שהד� יורד ומותר בהדחה ומליחה שנית, המרדכי
  

 ואם היה ששים נגד הדם שבעין על החתיכה הודח אלא רק מעט ואם לא, לכתחילה ההלכה במשך ההדחה
כ להדיחו היטב במי "ואח) א במרדכי"ג זה רק לדעת הי"ולפמ, �"$ זה דעת הר"א ולש"לגר, משו� ריכו$(לכתחילה צרי$ לשרותו חצי שעה במי�  – א"רמ

 .וצרי$ להדיחו שוב, חה מועטת לא עולה לובהדש , "שוהדגיש ה. אבל א� לא שראו אלא רק הדיחו היטב עלה לו כהדחה, השריה
כ "ג )כ אי� ששי�"כי בד( ה נגד הד� שעליוהיה ששי� בחתיכש, יודעי� בברורא� ה "הו .מותר בדיעבד ,א� הודח מעט קוד� שמלחוש, א"והוסי& הרמ
  ).ה בדיעבדק והמרדכי שהדחה היא משו� ד� בעי� ולא משו� ריכו$ וסומכי� על ז"הסמ, ה"כדעת הרא( מותר בדיעבד

  .אי� צרי$ לחזור להדיח ולמלוח שנית, כיו� שנמלח –  "ש
ולטע� ד� , כי לטע� ריכו$ מהני הדחה ומליחה שנית .זה דוקא א� הדיח ומלח שנית, מה שמותר כשיש ששי� בבשר נגד הד� שעליו – ג"פמ, א"רעק

, בלא הדחה ומליחה שניתי שהיה ששי� נגד הד� בעי� "בשל עתו האי הדחה מועטת "וא� התבשל ע. בעי� או שלא ימס המלח מהני ההדחה הראשונה
  .פ הטע� של ד� בעי�"פסד מרובה עהיש להתיר רק ב

  .א$ בדיעבד יש להתיר ג� א� לא מלח והדיח שנית, זה רק לכתחילה – בש� הלבושי שרדש "פת
 .מ שאר החתיכות טעונות קליפה"מ – בית מאיר, כרתי ופלתי, א"רעק

מדיח הצד , א� שרו את הבשר בכלי ע� מי� חצי שעה וחצי מהבשר היה בתו$ המי� וחצי בחו# –) פתיחה( ג"פמ :י שעה חצי חתיכההדי� כששרה חצ
  .לא צרי$ שריה חצי שעה ומספיק הדחה בעלמא, ולטע� של ד� בעי�, נכנס מי� בחלק התחתו� ומרכ$ את העליו�, כי לטע� של הריכו$, שלמעלה ומותר

  

  ם בו בשר לפני המליחהדין הכלי ששורי
אבל משו� גזרה לא , כי הד� צונ�, שאי� חומרא זו מדינא  "ז והש"והעירו הט. נהגו לייחד כלי למליחת בשר ולא להשתמש בו לדברי� אחרי� .1

והוסי& . אבל בדיעבד שרי א� הדיחו קוד�, ודוקא דבר לח בצונ� או יבש ברותח, שמא הד� נדבק ולא הדיחו יפה, ישתמש בו לדברי� אחרי�
 .כי מ� הסת� ידיח את הכלי ואי� לחשוש לזה, שדבר יבש צונ� מותר ג� א� ישכח להדיחו, א"רעק

  .א$ פחות מזה אי� להקפיד, שכבוש הרי הוא כמבושל, הבשר וג� הכלי אסורי� ,א� שרה הבשר יותר מזמ� של מעת לעת .2
 .'טו' ועיי� לקמ� בס, ואפילו בכבוש ל אסר אותה"א  הרש, רתח כתב שא� יש ששי� במי� נגד הבשר ג� החתיכה מות"א בת"הרמ – ז"ט

  .והוי צונ� בצונ� ודרכו בהדחה, כי לא שורי� את הבשר השני מעת לעת ואינו בולע, מותר לחזור ולשרות בו, ג� במקו� שנאסר הכלי .3
הוי נות� טע� , די� כבוש לאחר מעת לעת כי כשיהיה לו, א$ בדיעבד מותר, בשר שנמלח כבר והודח כהוג� אסור לכתחילה לשרות בו –  "ש

  .לפג�
כי משמע שמיד לאחר , והקשה עליו המטה יהונת�. כי הבליעה מגיעה קצת לפני הפג�, אסור הבשר אפילו בדיעבד –) פסח' הל( מג� אברה�

  .ש תגיע לפני הפג�כ שהבליעה בכבו"כי קשה לצמצ� כ, וזה דוחק, נת� את הבשר שנמלח והודח כדי�, שהוציא את הבשר שהדיח בו
 .והפג� מגיע רק לאחר מעת לעת, ע"כי הבליעה מהכלי מגיעה שעה או שתי� קוד� הזמ� של מעל, הבשר אסור אפילו בדיעבד – מטה יהונת�

 
  דין בשר קפוא שדרוש מליחה

כי כלי שני אינו , פ שהיד סולדת בו"אע, ימותר לשרותו במי� חמי� בכלי שנו, אי� למלוח בשר מלא קרח וכפור – רבנו שמשו� ברבי אברה�א בש� "רשב
  .י מליחה או צליה"יוצא הד� ממנו ע, מ מאחר שלא התבשל הד�"מ, פ שלשיטת רבנו חיי� כלי שני לא מבשל א$ מפליט ומבליע"ואע, מבשל

  .בדיעבד אפשר למלוח ג� א� שרו בכלי שני, לכתחילה ישרה במי� פושרי� ולא בכלי שני – ה"או
  ).�"כטע� הר(סח  שבשר קפוא צרי$ לשרותו עד שירפה ' ה בס"פסק כאו – א"רמ
  .ובכלי שני, פסק שצרי$ לרכ$ את הבשר עד שיתרכ$ כמו שהיה מתחלה – ל"  בש� מהרש"ש

ת כי נסתמו הנקבוביו, אי� לו תקנה במליחה אלא רק בצליה, שעות' א� נמלח בשר בעודו קרוש והודח כבר אחר המליחה או שהה יב – דגול מרבבה
  .ידיחנו מעט להעביר את המלח הראשו� וימלח מחדש, שעות' אבל א� לא הודח ולא שהה יב, הקולטות את המלח ולא יוציא את הד� יותר

  
וא� שהה שיעור מליחה אחר , כ טוב למלחו פע� אחרת ולהשהותו שיעור מליחה"א� נפשר אח – ל"  בש� רש"ש :הוקפא קוד� ששהה שיעור מליחה

  .והתבשל כ$ יש להתיר בדיעבד, חו שניתההפשרה בלי למל
לכ� יש . כי הבשר שמסביב כבר פלט כל דמו ויחזור ויבלע, אפשר שמליחה נוספת לא תועיל – ש"פת :נמצאה אחר המליחה חתיכה קפואה בתו  הבשר

  .ויש שלא חששו לכ$ והתירו ג� במליחה שניה, שהתירו רק בצליה
כ הוי כבשר ששהה "א, א� הקרח כמי�, יש לאסור הבשר בבישול ממה נפש$ – אר היטב בש� מנחת יעקבב :ימי�' בשר שהוקפא קוד� מליחה ושהה ג

פתחי . אבל לצלי מותר). ב בזה"ועיי� לקמ� סי(ימי� בלא הדחה ' הוי כבשר ששהה ג, אינו כמי� חוא� הקר, ע והד� נבלע בבשר ולא יוצא"במי� מעל
  .ימי� לא ברור שיש לאסור' והביא שיש מי שאומר שג� א� שהה ג, ע"בהקפאה מעלהביא שיש מי שאוסר אפילו א� שהה  – תשובה

כי הבשר משתמר כמו שהיה בשעת ההקפאה ולכ� לפנינו , מתיר –) ק עט"סט ס' ס( ערו  השולח� :שהוא קפוא במקפיא חשמלי, ל"בשר המיובא מחו
ג� מפני שיש , יש להימנע מלאכול בשר קפוא שנמלח לאחר מכ� –) כה' ב ס"חלרב ואזנר ( שבט הלוי. בשר שלא עברו עליו שלושה ימי� קוד� שנמלח
אי� ראיה  – אגרות משה. כגו� שההקפאה עלולה להצמית את כלי הד ולמנוע מהד� מלהיספג במלח, בעיות נוספות בזה מעבר למליחה אחר הקפאה

שכיו� שהבשר קשה , י"נ של המ"מ על הממ"ותמה האג, י מליחה"כ ע"אחולכ� יצא , לא יתייבש הד� שבתוכו, כי כיו� שקשה כאב�, לאסור במקרה זה
אבל לכתחילה להניח במקפיא כדי , וכל מה שמותר זה רק בדיעבד. ובמחלוקת באיסור דרבנ� יש ללכת לקולא. לא השתנה כלו� מכבתחילה, כאב�

  .פ ביביע אומר"וכ. ימי� יש לאסור א� לא לצור$ גדול' שיקרש ליותר מג
  

  ?תן להדיח בשר במים קריםהאם ני
לבשר והמלח לא יוציא " מטרשי"כי מי� קרי� מדי , שבזמ� שהקור גדול יחממו את המי� קוד�, י"פסקו את דברי הב – ש"פת, דגול מרבבה, א"רעק

ורצה . שה לא יתרכ$ עודכ להדיח שוב במי� פושרי� לרכ$ או כיו� שהתק"א� מהני אח, א� בדיעבד הדיחו במי� קרי�, א"והסתפק רעק. את הד� יותר
  .א בבשר מלא קרח שבדיעבד מותר"ללמוד להתיר מדברי הרמ

ש "ולטע� הרא, אי� בעיה בהדחה במי� קרי�, ה של ד� בעי�"כי לטע� הרא, יש לו תקנה בהדחה ומליחה שנית, וא� מלחו אחר הדחה במי� קרי�
  .מהני הדחה ומליחה שנית כדלעיל, � שההדחה מרככת"והר

כי לשיטת� סומכי� על , מותר בדיעבד, א שהדיחו מעט מותר בדיעבד"על דברי הרמ' ק יד"$ ס"והש' ק י"ז בס"לדעת הט, ח ומלח שניתוא� לא הדי
כ אסור "א, א$ א� נפרש כוונת� שמתירי� בדיעבד רק לאחר הדחה ומליחה שנית, ה של ד� בעי� ובצרו! טע� המרדכי שלא ימס המלח"טע� הרא

  .ליחה שניתכשהתבשל בלא הדחה ומ
  

  'גסעי! 
  

  .)חולי� קיג". (ומנפ# ליה, )מלח גס(דימי מלח ליה במילחא גללניתא רב " – גמרא
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אבל הגס נושר מהחתיכה , כי מלח דק מתפזר על כל הבשר ופועל להוציא את הד� כי הוא נדבק בו, מולחי� בי� במלח גס ובי� במלח דק – טור, ש"רא

  .ומר שאפשר למלוח ג� בגסהורב דימי בגמרא בא ל. כשהופ$ אותה
  .אבל מלח דק ביותר מבליע את הד� ולא מפליט אותו, מולחי� דוקא במלח גס כמו רב דימי – �"רמב
. יחזור הד� ויבלע בבשר, כי א� ידיחנו בכלי שאינו מנוקב, יש לשפש! היטב את הבשר קוד� שידיח אותו שוב, כשמולחי� במלח דק – א"רשב, ד"ראב

  .ואז רשאי להדיח את הבשר באיזה כלי שירצה, במלח קשהלכ� נהגו למלוח 
והוסי& רבנו  .ד מסייג ואומר שצרי$ לשפש! היטב"אלא שהראב, � מודה שמולחי� בדק"וג� הרמב, ד"� לראב"אי� מחלוקת בי� הרמב – רבנו ירוח�

  )ש"ואז אי� מחלוקת בינו לרא( .�"זו כוונת הרמב ואולי, א$ לא מלח דק מדי, שלא תפול איל$ ואיל$, שלדעתו צרי$ דוקא למלוח בדקה, ירוח�
  

  .ולא במלח גס ביותר שנופל מהבשר איל$ ואיל$ ,כי הוא נבלע בבשר ולא פולט, פסק כרבנו ירוח� שלא ימלח במלח דק כקמח – מחבר
  .�"על הרמבפ רוב הראשוני� החולקי� "שזה ע א"והסביר הגר .וא� אי� מלח אחר מותר בדיעבד ג� במלח דק כקמח – א"רמ
  .כשר למליחה, שכל מלח שאינו גס יותר ממלח שעושי� ממי הי�, ה להלכה"מ כתב בש� האו"הד – ז"ט
  .מותר, מ בדיעבד בכל מלח שמלח"ומ .כי יכול להדק אותו שלא יפול איל$ ואיל$, וא� יש לו רק מלח גס ברור שמותר –  "ש

כי הטיפות הראשונות מהמלח נבלעות , וא� מצוי מלח גס אסור למלוח במלח דק. צרי$ לתת הרבה כדי יהיה עב קצת ,כשמולח במלח דק כקמח – פתחי תשובה בש� חמודי דניאל
  .מותר הבשר באכילה, ובדיעבד ג� א� מלח את כל הבשר במלח דק ולא הרבה עד שיהיה עב. בבשר ולא פועלות בו

  
כ אי� "שכמו, ז"והוסי& הט. והוא לא יודע, שמא יש ש� מלח, שאי� מיוחד לכ$המדקדקי� לא נותני� שו� בשר שלא הודח על ד! או שולח�  – ל"רש

  .לתת מלח על מקו� המיוחד לתת ש� בשר כשמביאי� אותו מבית הטבח
  

  'ד !סעי
  

  .)חולי� קיג". (יפה יפהומדיחו  יפה יפהכ מולחו "אא, אי� הבשר יוצא מידי דמו: אמר שמואל" – גמרא
  .)מנחות כא". (אמר אביי וכ� לקדרה. וחוזר והופכו ונות� עליו מלח ומעלהו, מביא האבר ונות� עליו מלח? כיצד הוא עושה"... – גמרא

אבל , אלא שמצוה מ� המובחר לכסותו מכל הצדדי� וכשזה אפשרי ,עד שיכסנו כולו כבני�ל הבשר ע מלחת תלא צרי$ ל –פ הבית יוס&"ש ע"רא, א"שבר
ומה . מותר, כ ביתר אות�"א שימלא את כל חלל� במלח אא"כגו� מולח אווזי� ותרנגולי� שא, נח לעשות כ$א� לא מלח משני הצדדי� או שלא היה 

א� מולח , שהרי, א$ ברור שאי� זה מעכב, לכתחילה א� אפשר מולחו משני הצדדי� זה" אמר אביי וכ� לקדרה...מולחו והופכו ומולחו: "שכתוב בגמרא
אלא ! י המליחה נפלט כל הד� אפילו זה שבאמצע"שע, ובכל זאת לא מצריכי� למלוח מקו� החת$, $ לחתו$ אותוייתכ� שיצטר, יר$ של שור העבה כזרת

  .שמליחה מכל הצדדי� היא רק לכתחילה א� אפשר
  .לאי� צרי$ למלוח משני הצדדי� כלא$ , ע� אותו המלח ")יפה יפה: "והיינו דאיתא בגמרא( צרי  לתת מלח עד שלא יהא ראוי למאכל מ"ומ

  .ולא יהיה ראוי למאכל מכל הצדדי�צרי$ לפזר מלח הרבה עד שלא יישאר מקו� בלי מלח  – �"ר, פ הטור"ש ע"רא, ספר התרומה
  .שיבלע בו המלח, לשפש! בידיו ובשביל בישול בקדרה צרי$, לתת בו מלח ולהופכו ולתת שוב אברצרי$ להוציא אבר  – א"ג בש� ריב"סמ
  

בלי יפזר מלח עד שלא ישאר מקו� לכתחילה ו, ש שימלח עד כדי שלא יהיה ראוי להאכל ע� אותו המלח"וכהבנתו ברא א"כגמרא וכרשבפסק  – מחבר
וא� . )3ה כל דבר שהוא חלול"וה –ז "ט( וג� בעופות צרי$ למלוח מבפני�, )היינו כבני�(ואי� צרי$ למולחו יותר מזה מולחו משני הצדדי� צרי$ לו, מלח

 .א"הרשב כפסקוכ� חתיכה שנמלחה מצד אחד בדיעבד מותרת  ,ו מבחו#לא מלח אלא מבפני� א
  

  . כשלא נמלחה משני הצדדי� אפילו בדיעבדבעו!  בי� בחתיכה ובי� 4לאסורשיש ', ה בכלל ז"פסק כאו – )א"כמוכח מלשונו של הרמ( ז"פ הט"ע א"רמ
שנמלחה אי� להתיר בבישולה כ, אבל א� לא בישל את החתיכה, יכהוהוא שבישל את החת, מותר כשנמלחה מצד אחד, היינו בהפסד מרובה, ולצור 

  .שיש התר בצלי, שעות אפשר לצלותה ואז אי� כא� הפסד מרובה' ולאחר יב, יש למלוח את צידה השני שעות' כי בתו$ יב, אפילו בהפסד מרובה מצד אחד
יש התר לחזור ולמלוח את , בדיעבד א� מלח רק את צידה הפנימי, העה פסק שחלחולת שצרי$ למולח' א עצמו בס"שהרי הרמ, א"ז על הרמ"והקשה הט

ומה שחילק ? שהרי בדיעבד מותר, שהצד שלא נמלח אינו מוחזק, ג� כא�ל "יוכ$ , כ"שעות שאי� מוחזק בה הד� כ' צידה החיצוני אפילו לאחר יב
  ?שאי� להתיר כלל בהפסד מרובה זה לשיטתו, שעות' שעות ללאחר יב' בי� לפני יב) א"מקור דינו של הרמ(י "מהרא

מעת עד זמ� של , בלא הפסד מרובהאפילו במליחת הצד השני ובדיעבד יש להתיר , מצד אחד השלכתחילה יש לאסור כשנמלח, ז להלכה"לכ� מסיק הט
  .כמו חלחולת לעת
  
והוא , כשלא נמלחה מכל הצדדי� פילו בדיעבדשיש לאסור בי� בחתיכה ובי� בעו! א', ה בכלל ז"פסק כאו – )מ"ח וד"כמוכח מת(  "פ הש"א ע"רמ

, כ"יחזור וימלח את הצד השני שלא נמלח עדיי� ויבשלנו אח, שעות מאז שנמלחה' א� זה תו$ יב, אבל א� החתיכה לא התבשלה עדיי�, שהתבשלה כבר
ואי� הצד שנמלח בולע מהצד שלא , את הד� כי האש שואבת, יצלנו, שעות' וא� הוא אחר יב, כי אז פולט הבשר ציר ולא בולע מהצד השני את הד�

  .נמלח
ודוחק לחלק שלפני (. תמעת לע עד זמ� שלויחזור וימלח את הצד השני  שעות מהמליחה' אפילו א� עברו יב מותר בדיעבד ,היינו בהפסד מרובה, ולצור 

  )ז"בישול יש התר בצלי כפי שכתב הט
וכאילו  שיש בו מעט ד�, כאשר מולח את הצד השני, השומ� לא מקבל מלח כלל, שבחלחולת ,לעיל ז"הטאת קושית א "הכס& ורעק' בנק  "הש צוותר

י "שלכתחילה נחמיר כמהרא, א לא נשאר כלל"ולרשב, י נשאר ד� הרבה וגרע"שלמהרא כ כא� שמלח מצד אחד"משא, לא מלחו כלל אפילו מצד אחד
  !א בהפסד מרובה"ובדיעבד נקל כרשב

יש לו תקנה בלמלוח , מ"שהרי א� חלחולת שאי� המלח פועל כלל לשומ� שבחו# אסור בדיעבד ובה, שהוא חיזוק לקושיהוכתב , ג דחה תרו� זה"הפמ
  .ש שיהיה מותר בלמלוח שוב לאחר זמ� מרובה"כ, מ מותר א� מלח רק מצד אחד"ש כא� שבה"כ, שוב

  
 הדי� כשנמלח הבשר משני הצדדי� ולא התפשט המלח בכל מקו�

  .פ שנמלח משני הצדדי�"אע, אפילו א� היה מעט מקו� בלא מלחבדיעבד  יש לאסור – ל"שר
ויש להתיר את החתיכה , ומרא יתירה ואי� העול� מדקדק בזהא$ זה שלא ישאר מקו� בלי מלח זה ח, מליחה משני צדדי� מעכבת –  "ש, ז"ט, ח"ב

  .בדיעבד אפילו בלא הפסד מרובה
  .ישאר שו� מקו� בלא מלחשלא ל "לכתחילה כדעת רש היזהריש ל – ג"פמ
  

  :די� מליחת חתיכה עבה
  .צרי$ לחתכה לשני� כדי שהמלח יכנס לכל מקו� – ל"מהרש, מרדכי

  .א שלא צרי$ לחתכה לשני�"הלכה כרשב –  "ש
  

  ?בהפסד מרובהשעות ' בתו  יבמליחת הצד השני הא� מועילה , והדיחו את הצד שנמלחהדי� כשנמלחה מצד אחד 
כי הצד שנמלח יבלע , לא מהני מליחת הצד השני, א$ א� הודח, שעות זה דוקא כשלא הודח הבשר לאחר המליחה' ר של תו$ יבכל ההת –  "ש, ח"ב

  .כי נסתמו נקבי הפליטה ואי� לו ציר, ממנו ולא יפלוט
  .פסד מרובהכי יש התר במקו� ה ,פ זה"וכא� אי� לאסור ע, נקבי הפליטה אינה מוסכמת על הכלאת הדחה סותמת שדי� ה – ז"ט

ה יש התר משו� הפסד "ובלא, שעות' שהרי העיקר כפוסקי� שציר נפלט עד כד, שעות' נקל למולחו ג� לאחר יב, א� באמת סומכי� להקל כא� משו� הפסד מרובה, ז"על הט א"הקשה רעק
כי אחרת , ק בו כח המלח והוי כאינו נמלח והיה מ� הראוי למלוח שוב משני הצדדי�הרי הצד שנמלח פס, שעות' מה מועיל מליחה מצד שני תו$ יב, א"ועוד הקשה רעק .ע"ונשאר בצ? מרובה

  .ע"ונשאר בצ! ישאר המלח שבאמצע

                                            
3
  .לפתוח קוד� את הקנוקנות שבה, כשמתקני� ריאהולכ� יש להיזהר  
4
 )א"רעק( .עה' ועיי� לקמ� בס, ע"שומ� שנמלח מצד אחד מותר לכו 
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  .ובכל מקו� שהוא נמצא הוא מוש$ את הד�, אי� חילוק בי� א� המלח למטה או למעלה – פתחי תשובה

  
  'סעי! ה

  
כי , ובכל זאת לא מצריכי� למלוח שוב את מקו� החת$, ייתכ� שיצטר$ לחתו$ אותו, א� מולח יר$ של שור העבה כזרת –) הובא לעיל( א"ת רשב"שו
  .י המליחה נפלט כל הד� אפילו זה שבאמצע"ע

שמדובר כששהה שיעור   "ז והש"והבהירו הט. לא חוזר ומולח את מקו� החת$, א� חת$ ממנה, שאחר שנמלחה החתיכה, א"פסק כרשב – מחבר
  .וצרי$ להדיחו ש� היטב ולחזור ולמולחו, להוציא ד� בעי� על הבשר אסור, אבל א� לא שהה. מליחה

  

שלאחר , �"שיש לחשוש לכתחילה לדעת הרמב ט"בסיבדעת המחבר $ "� כפי שבאר הש"למה לא כתב שיש לחוש לכתחילה לדעת הרמב, ג"והקשה הפמ
  ? ונאסר ,וא� חת$ אי� תקנה לבשר, מליחה חייב חליטה

כי הד� יצא החוצה כשהונח , שלשיטתו חייב לחזור ולמלוח, ה"דלא כרא, ר שמותר לחתו$ לחתיכות דקות ואז לחלוט� סוב"שהרמב, ג"מתר� הפמ
  .במי� קרי�

היינו ג� , והכח של המלח להוציא את הד� החיצוני, שהד� בלוע בנימי הבשר, � לא כמו שהבנו קוד�"שהפשט ברמב) כא' א ס"ח( מרחשת תר�הו
כי , לא מתפר# ד� החוצה, לכ� ג� כשחות$ את החתיכה לשני�. בנימי הד� ואי� כח למליחה להוציא החוצה אלא רק בחליטה א$ לא מה שחבוי, מבפני�

  .כ"ולכ� תועיל חליטה אח, נשאר רק ד� טמו� ובלוע
, � מודה שלא"ובזה ג� הרמב ואי� צור$ בזה, כי זה הפסד וטירחה יתרה, אי� צור$ להדיח ולמלוח שוב, כשחת$ את כל החתיכה לשני�, ס מתר�"והחת

  .שאש ומלח מוציאי� את כל הד� ואי� צור$ לברר, אלא סומכי� על החזקה כפי שבארנו קוד�
  

  'סעי! ו
  

  )דקות 18( .שיעור השהיה במלחו הוא כדי הילו$ מיל – �"רמב, י"רש
  .כרותחוזהו מליח , י צליה"י מליחה כמו ע"משו� שיוצא הד� ע, כדי צליה – ש"רא, א"רשב, ג"בה

  .לפי גדלה ועביה, צרי$ להשהות כדי שיעור צלית אותה חתיכה עצמה – י"הגהות אשר, אור זרוע
  .ושיעור צליה הוא הילו$ מיל, אי� מחלוקת כלל – � בש� הגאוני�"רמב
  .יפשוט ויבדק הבשר מהחלב ומהאיסורי� שבו, שיעור כדי שחיטה – &"רי
  

שאפילו גו! , .וסמ$ לזה מפסחי� נח. וזו שיעור ממוצע בי� חתיכות גדולות וקטנות, עור המליחה הוא שעהמרגלא בפומייהו דאינשי ששי – תרומת הדש�
  .דקות �18 כדי הילו$ מיל שזה "ובשעת הדחק כגו� בערב שבת או לאורחי� יש לסמו$ על הרמב, של� כמו קרב� פסח מספיקה שעה אחת לצלייתו

  .אורחי� � אפילו בלא"בדיעבד יש לנהוג כרמב – ה"או
  .�"דקות כרמב 18פסק ששיעור המליחה המינימלי הוא  – מחבר

ה המנהג להשרות שעה "אבל בלא, שיש לסמו$ על זה בדיעבד או אפילו לכתחילה לצור$ אורחי� או ערב שבת, ה ותרומת הדש�"פסק כאו – א"רמ
  .במלח ואי� לשנות

  .אלא יש למולחו שנית בשלואי� ל, שלאבל א� לא התב, דקות כשהודח והתבשל 18יש לסמו$ על  –  "ש
$ יודה שידיח "א! הש, שא� מלח יותר מחצי שעה, לכ� נראה להלכה! שהרי הודח, יש הפסד מלח, כי א� ימלחנו שנית עכשיו, קשה – דגול מרבבה

  .יש למלוח ולהדיח שנית, ורק א� זה פחות מחצי שעה, ע"כי שעה זה לצאת לדעת כו, ויבשל
אבל לא גרועי� וקבצני� שעוברי� , היינו בעלי תורה ובעלי ש� טוב או עני ב� טובי� או עשירי� שראוי לכבד�, דקות לכבוד אורחי� 18ת אש� כתב שמה שמותר בתור – פתחי תשובה

תחילה לא יזמי� את חברו א� יודע שיצטר$ להקל וכתב שלכ, אבל הסולת למנחה חלק עליו. א$ לא כשזימ� אצלו את חברו, וכ� מדובר כשהתארחו במקרה בביתו, ושבי� בשביל טר! ומזו�
  .יש להקל כמו מפני שאר אורחי�, אבל א� כבר זימ� אצלו, בעניי� הדחה או מליחה

  

  'ח&'סעיפי� ז
  

  .)חולי� קיג". (ומנפ� ליה, )מלח גס(רב דימי מלח ליה במילחא גללניתא " – גמרא
 ולהדיחא לנפצו שיש "שאש מלח דק "וכ(כ הדיחו "ואח, הבשר אפילו במלח גסהמלח מעל  רב דימי קוד� ניפ# את – א"רשב, מ בש� גאו�"הגה, �"רמב
הד� שעל הבשר יחזור , כי א� יניח את הבשר כ$ בכלי שמדיח בו לא מנוקב, יש לנפ� את המלח או לשטו& אותו במי�לפני ההדחה , לכ� .)רי המליחהאח

צרי  לשפש& היטב  ,וא� מלח במלח דק. כ וכל הד� יוצא ממנו"שקל לנער אותו אח, מלח גסלכ� עדי& למלוח ב. ויבלע בבשר מחמת המלח שעמו בכלי
  .כי המלח נדבק היטב ואז יוכל להדיחו באיזה כלי שירצה, את הבשר

  .דיחוולכ� יש לה, לפי שאינו מתנפ# יפה, לא מנפצי� דקמלח אבל , ודוקא גס. אלא ניפ# את המלח הגס בלבד ,רב דימי לא הדיח כלל – �"ר
  .ומעצמ $כי הוא נית, אבל מלח דק אי� צור$ לנפ# כלל ולא לשברו מעל החתיכה, מלח גס יש לנפ# – מרדכי, י"רש

והניפו# קוד� מחליש את כח רתיחת , ואז במי� יתערב ד� והוי מליח כרותח ונאסר הכלי והבשר, א� לא ינפ# אז יהיה המלח רב :פ גאו�"טע� הניפו� ע
כ יכניסנו "ואח. ויהיו ראויי� לשתות�, וצרי$ לשטו! מעט בשר בהרבה מי� שלא יעשו המי� כרותחי�, כ"פוטר את ההדחה שאחא$ אי� הוא . [המלח

  ]כ"ג לא היו מחמירי� כ"� מרוטנבורג והסמ"א$ מהר. למי� שנית ויגמור הדחתו כראוי
  

  ?כמה פעמים יש להדיח
  .)חולי� קיג". (יפה יפהומדיחו  יפה יפהלחו כ מו"אא, אי� הבשר יוצא מידי דמו: אמר שמואל" – גמרא
 .ושניה להעביר לחלוחית המי� שנשארו בו, והד� ראשונה להעביר המלח, לאחר המליחה צרי$ להדיח שתי פעמי� – ק"מ בש� סמ"הגה, מרדכי, ש"רא

  .� כתב שיש להדיח עד שיצאו המי� זכי�"והרמב .דאיאי� קפ ,וא� הדיח רק פע� אחת
שבהדחה אחת עבר כל המלח ממנו ונשאר רק , י את דבריו"ודחה הב .וא� הדיח פע� אחת נחשב כאילו לא הודח כלל, לפחות פעמיי�מדיחי�  – אגור

  .צחצוחי ד� ומלח שאי� בה� כח לאסור בדיעבד
  .� שפיר דמיוא� הדיח פעמיי. והפע� השלישית נועדה לטהר את המי� השניי� שנגעו בראשוני�, מדיחי� שלוש פעמי� – י"הגהות אשר

  

  ?הבשר בכלי שמדיחים בו או המים: מה קודם
כי , לא נאסר הכלי, כ את המי�"אבל א� נת� קוד� את הבשר ואח, כ את הבשר"רגילי� קוד� לתת את המי� בכלי ואח – שערי דורא, י"הגהות אשר

  .ה"פ האו"וכ .רק שד� שבמלחויש ש� , שר כבר שהה שיעור מליחההב
כ "ולכ� רגילי� לשי� קוד� את הבשר בכלי ואח, והוי כצונ�, איבד מכוחו ולא אומרי� כא� יותר מליח כרותח, מלח מכח הד�אחר שהתמלא ה – מרדכי

  .את המי�
    

  הלכה
ופסק . כ ית� הבשר בכלי שמדיחי� בו"ואח, א שלאחר המליחה מנפ# את המלח שעל הבשר או ישטפנו במי�"� וכרשב"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר
  .וישטו! הכלי בי� רחיצה לרחיצהמדיחנו פעמיי� שש "כרא
או , פעמי�' ואז ידיח ב, לכ� הניפו# או השטיפה להורדת המלח היא הראשונה, וכ� נוהגי� לכתחילה, שלוש פעמי�שצרי$ להדיח , י"פסק כאשר – א"רמ

זה  שכל,  "והדגיש הש .כדי שיבטלו כח המלח שבצירוית� הרבה מי� בהדחה הראשונה . פעמי�' כ ית� את הבשר וידיח ג"המי� בכלי ואחאת שישי� 
  .א"הרמ' ט"ע לקמ� בס"וע. מותר, אבל בדיעבד א� הדיח רק פע� אחת והתבשל כ$, לכתחילה
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וזה בדיוק מה שכתב , פ"כ הדחה ב"הרי ג� המחבר כתב שצרי$ קוד� ניפו# או שטיפה ואח, במה חולק על המחבר, א"  על הרמ"ז והש"הקשו הט

  .א וכבר התקשו בו כל האחרוני�"א כתב שקשה להלו� את דברי הרמ"כ� הגרוא ?א"הרמ
 הכס&'   בנק"הש. פעמי�' א שצרי$ הדחה ג"כ אמר הרמ"ואח, שצרי$ לשטו! ולנפ# וזו הדחה קמייתא, "ו"&ב" או"צרי$ להחלי! את  – ז"תרו� הט

  .כתב שדברי� אלו דחוקי�
ולכ� אפילו ביד , א הדחה ביד לא שמה הדחה כלל"לרמ. פעמי�' כ מדיח ב"פ# זה נחשב כהדחה ואחלמחבר כתופס את הבשר ביד ומנ .1:  "תרוצי הש

א בהמש$ "ועל מה שכתב הרמ. ז הביא את דברי המחבר ותו לא"ואכ� העט, רש את המחבר ואי� מחלוקת ביניה�א מפ"הרמ .2. כ"ישטו! את הבשר אח
שהדחה ראשונה בכלי אינה , ונדחק ליישב. וכתב שדחוק לומר שחולק על המחבר בזה, ז"דחה את פרוש הט, "כ הבשר"או ישי� במי� בכלי ואח"

  .פ וזה עושה ג� את פעולת הניפו# והשטיפה"או בלי זה להדיח ג, פ"או שאפשר ג� לנפ# ולשטו! ולהדיח ב, כ"כ וצרי$ שתי� אח"מועילה כ
כ "פ ולכ� ינפ# או ישטו! תחילה ואח"א שצרי$ ג"ע� המחבר הוא משו� שישט, א לא חולק כלל אלא מפרש את המחבר"הרמ – "הצבי לצדיק"תרו� 
  .פ"ידיח ב

  
  הדי� כשנתנו לכלי ע� מי� בלא ניפו� או שטיפה

כי המי� מבטלי� כח המלח ולא חשוב , אי� לאוסרו, א� לא ניפ# תחילה את המלח או לא שטפו במי� תחילה, בי� א� מלח במלח גס או דק – טור
  .כרותח וכדלהל�

והדגיש , )ולא נחשב כרותח לאסור הבשר(כי המי� שבכלי מבטלי� את המלח , אי� לאסור, שא� לא ניפ# את המלח עליו ולא שטפו, פסק כטור – מחבר
  .שאפילו המי� מועטי� מבטלי� כח הציר א"הרמ

לא מי� ולא מוהל לא מיחוי ד� של איסור אבל א� אי� ). א מחמיר ש�"אבל הרמ, כ"פ שיטת המחבר בס"ע(ה ציר "אלא ה, לאו דוקא מי� –  "ש
  .כ"ועיי� לקמ� בס. המלח חוזר ונבלע בבשר ואסור כדי קליפה, גרידא

ואי� לחוש בכל זה אלא רק . ויש לסמו$ על דעה זו, שבשעה שעוסקי� בהדחה אי� לחוש, יש מתירי� אפילו לא היו מי� כלל והניחו בו את הבשר – א"רמ
  .כ"א בס"כפי שיתבאר בשיטת הרמ, אבל א� נמצא ציר ממש בכלי נאסר בקליפה. � אי� לחוש כללאבל לאחר מכ, בהדחה ראשונה

  
וא� היה מעט , כ היה הכלי מלוכל$ שאז הבשר אסור משו� מליח כרותח"אי� חילוק בי� א� הדיחו בכלי כשר או טר! או חלבי והבשר כשר אא – א"רמ

  .אפילו הכלי מלוכל$ מחלב או מאיסור לא נאסר הבשר, חמי� בכלי שמבטלי� כח המלח שאינו חשוב עוד כרות
ד משמע שא� הכלי ב� יומו צרי$ ששי� "פ שבש"ואע. לא ייאסר הבשר, כל עוד שאי� לכלו$, שאפילו א� הכלי ב� יומו, כ"א בס"פ הרמ"  ע"והוסי& הש

  .בזה ע לקמ�"וע, ל שאי� מליחה בכלי�"כי קי, א לא כדעה זו"מ פסק הרמ"מ, בבשר נגד הכלי
  .כ השתייר בו לכלו$ חלב ממש"אא, לא נאסר כשאי� מי�, אפילו א� הכלי מלוכל$ מפרורי חלב – ל"רש
  

  דין הדחה במים פרות
? הרי צרי$ להדיח את הבשר קוד� והוכשר לקבל טומאה, אומרת ששחט ולא יצא ד� אוכל בלא נטילת ידיי�. אי$ המשנה בלג, הקשה – )�"ר(תוספות 

  .ואז לא מוכשר לקבל טומאה, ולא צרי$ דוקא במי� דיח במי פירותשיכול לה, ותר#
כי , קוד� המליחה לאהדחה אבל , ואיל שאחר המליחה שרק מהדחה , א"הרמתורת חטאת הוסי& בו .� שמותר להדיח במי פרות"פסק כר – א"רמ

לא תחפו! ביי� , שאשה ברחיצה שלפני הטבילה ק"מהריוהוכיח זאת מדברי  .והדחה ראשונה היא כדי לרכ$ את הבשר, מקשי� את הבשרשאר משקי� 
  .שהוא קושר את השערות

י מי גשמי� וסבר "מפורש שהודחו עכי , נלמד שמותר א& בהדחה שקוד� המליחה.) חולי� לג(תוספות מ אבל, �"לא מופיע ברא "די� הרמ –  "ז וש"ט
  .ז"פ הרדב"וכ .ה מי פרות"א שה"הרמ

לכ� לכתחילה לא ידיח במי  .ולא תרצו כתוספות ,ותרצו שמדובר שהדיח שלא מדעת הבעלי�, קשו את קושית תוספות� ה"א והר"ג� הרשב – פרי חדש
  .ובדיעבד א� הדיחו במי פרות שפיר דמי, פרות

  

  'סעי! ט
  

אלא , ת החתיכהא$ לא א, צרי$ שיהא בקדרה ששי� לבטל את המלח, א� בושל הבשר בקדרה אחר שנמלח בלא הדחה אחרונה – ק"מ בש� סמ"הגה
  .ה"ד והאו"פ ש"וכ .וכל המלח כולו נעשה נבלה, ת"נ בכל האיסורי�  כשיטת ר"וזה כי יש חנ. נחשב כאילו המלח כולו היה ד�

  .שלא ייתכ� שהאיסור הבלוע בד� יאסור יותר מהדבר האוסרו, ק דבריה�"ודחה הסמ. כי הוא עביד לטעמא, המלח אוסר עד אל! – א"י
  .כי בכל חתיכה יש ששי� נגד המלח שבתוכה, בדיעבד א� הניח בקדרה בלא הדחה מותר – � מרוטנבורג"מהר

  .נוטה להתיר – ז"או. מסתפק – מרדכי: נמלח ולא הודח ונתנו בכלי שני במי� רותחי�בשר ש
לפי מנהג  – בית יוס&. שבבשר שמ� הסת� יש ששי� נגד הד�, לכתחילה אסור ובדיעבד מותר – מרדכי: בשר שנמלח ושרה במלחו הרבה זמ� עד שהודח

  .ואפילו לאוכלו במלחו, ברור שמותר לכתחילה, כ את הבשר"הספרדי� שמדיחי� אחרי המליחה ומולחי� שוב ומייבשי� אח
 כי המלח הוא כבשר שור, מותר לתת בשבת מלח לקדרה שהוסרה מעל האש – ש"רבנו ירוח� בש� הרא: די� בשר חי שנתנוהו בכלי ראשו� בלא מליחה

. כי הלחלוחית והד� והמלח שבתוכו ממהר להתבשל, אבל א� זה מלח יש� אפשר שאסור, ואי� זה מתבשל בכלי ראשו� שירד מהאש, שצרי$ בישול רב
  כי הלחלוחית שבו מתבשלת, אסור לתת בשר בכלי ראשו� שירד מהאש ואפילו בשר שור – טור

  
ג� נגד המלח שבחו# וג� נגד לחלוחית הד�  –$ "ש( כדי כל המלח שבובו ששי� שיהיה צרי$ , ק שבשר שנמלח בלא הדחה אחרונה"פסק כסמ – מחבר

  . )שמתחת למלח
כי לשיטת הטור , ואי� לומר שהמלח נעשה נבלה. (כי לא יודעי� כמה ד� בלע המלח –  "ש. כי המלח נעשה נבלה – ז"ט ?למה צרי  ששי� נגד המלח

  )נ אלא בבשר בחלב"ע אי� אומרי� חנ"והשו
וג�  .וכא� המלח דבוק לחתיכה, לפי השיטות שבאיסור דבוק צרי$ ששי� נגד כל החתיכה ומצרי  ששי� נגד כל החתיכה ,חולק על המחבר – ל"רש

  .כשיש ששי� החתיכה עצמה אסורה
  :מספר ראיות נגדו ווכתב, ל בתוק&"את דברי רש ודח  "והש ז"טה, ח"הב

, שא� אי� ששי� בעו! נגד הלב, ג"עב ס' לב הדבוק בעו! בסלואי� זה דומה  .דבוק לחתיכהחשב כנתכ& כשבא המלח לקדרה נמס במי� ואינו  .1
 .שכא� הוא נמס, כי ממהר לבלוע או שמא יצא חו# לקדרה, צרי$ ששי� נגד כל העו!

הד� הבלוע בו והוא  אלא רק, אבל כא� לא המלח אסור, כי זה שיי$ רק כשגו! האיסור עביד לטעמא, אי� לומר שמלח עביד לטעמא ואינו בטל .2
 .לא נות� טע�

  .כ מדוע אסר את כל החתיכה"וא, שא� אי� שמנונית מלח לא אוסר יותר מכדי קליפה קה' ל בס"קי .3
שיש , ובאר החוות דעת? ל אוסר מדי� איסור דבוק ולא מדי� מליח"הרי הרש, מה הקשר למליח כרותח, א"ז תמה רעק"על הוכחה זו של הט

וא� לפני הבישול נדבק , יש ששי� נגד הד�, א� המלח אוסר לאחר הבישול, נ"וממ. נ ונגדו אי� ששי�"אבל המלח נ, ששי� בחתיכה נגד הד�
 .ל למה מצרי$ ששי� נגד כל החתיכה"ז על הרש"ועל כ� תמה הט, מליח לא אוסר יותר מקליפה בלא שמנונית, ואוסר

  א"רמ

שודאי יש ששי� , כל מותרה, כ כמו החתיכה שנמלח ולא הודח"� יש בקדרה כאו ,)ז"ט –אבל לא הקדרה עצמה (כל הקדרה מצטרפת לששי�  .1
  .כי החתיכה עצמה בודאי היא שלושי� נגד המלח, נגד המלח

כי מאחר שיש ש� מלח וציר , י שניכליא ההונח בקדרה שואפילו , אסורה קדרהכל ה, א� אי� ששי� בקדרה נגד המלחש, ה"פסק כדעת או .2
  .ובולדת סד יהקדרה חמה בחו� שוהוא ש, אפילו בכלי שני מבשל) $"ש – י&ה חומ� ושאר דבר חר"וה(

, ש"א ומהרא"מהרשבכ� מוכח מ "מ, פ שהמרדכי הסתפק בזה"ואע, כי המלח לאחר שפסק אינו חשוב עוד כרותח התיר בכלי שני – ל"רש
הרי כא� המלח נמס במי� ומבליע ד� בעי� , ל"ג תמה על רש"הפמ .שהמלח לא גור� בישול בכלי שני, ט"שיח ס' ח ס"פ המחבר באו"וכ

  )ע"וצ, ודוחק לומר שדיבר במלח גס שאינו נמס( !לחתיכה
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  .ויש ליל$ לקולא, כי ד� שמלחו לא עובר עליו, מה ג� שמלח זה אסור מדרבנ�, ל לא הפסיד"הסומ$ להקל כרש – ז"ט
 .א"ה והרמ"לחוש בלא הפסד מרובה לדעת האויש  –  "ש

  .כי הלחלוחית שעליו מתבשלת, הכל אסור, שבשר חי שלא נמלח ונית� בכלי ראשו� שירד מהאש, ח"באוטור בתורת חטאת פסק כ .3
כיו� שאינו , מ אי� בו כח להבליע בבשר"מ, פ שהלחלוחית מתבשלת"כי אע, אי� לאסור, וכתב שא� הבשר לא נמלח, ז תמה על דבריו"הט

, שאי� לחלק בי� בשר שנמלח ללא נמלח מדובר על איסור שבת, ח"הטור באוה שכתב ומ) שהרי הוא מצרי$ בישול טוב יותר על האש(מבושל 
  .איסור והתר' אבל אי� קשר בי� זה להל, שא� יניח את הבשר הזה בכלי ראשו� עובר על איסור בישול כי בישל את הלחלוחית

 .ל"פ רש"וכ. מותר, ב"ירד מהאש ואפילו שיסשבשר חי שלא נמלח והונח בכלי ראשו� ש, א ופסק כרבנו ירוח�"ז על הרמ"לכ� חלק הט
  ).ולא כאגור לעיל(מותר בדיעבד  ,אבל א� הודח באחרונה פע� אחת, כל מה שדברנו זה כשלא הודח באחרונה כלל .4

  .החתיכה מצטרפת לששי� כנגד המלח – ל"רש
 .ולכ� כא� החתיכה מותרת בדיעבד, כי מליחה לא אוסרת יותר מקליפה, א"פסק כרמ – ז"ט

  

  ין בשר יבשד
ועכשיו כשהתייבש אי� בו , כי ההדחה האחרונה היא להוריד את הד� שהתלכל$ מבחו#, מתירי� בשר יבש שהתבשל בלא הדחה – א"ריב, �"ראב

  .א$ בדיעבד יש להתיר, כ יש נוהגי� להדיח את הבשר אחרי המליחה דוקא במי� שאי� יד סולדת בה�"כמו. לכלוכית ד�
  .מיד כשמשימי� הבשר במי� נמס המלח מעל הבשר ובטל בששי�, אלא אפילו לח קצת, לאו דוקא יבש –מרדכי 

  .אסר בשר יבש שנמלח ולא הודח – רוקח, ה"או
אבל , כי ודאי יש ששי� נגד המלח, ב"מותר אפילו בכלי ראשו� שיס, )$"ש(שבשר יבש שלא הודח אחר מליחתו , � וכמרדכי"פסק כראב – א"רמ

  .ב בלא הדחה אחרונה"א לבשלו או להדיחו במי� שיסיזהר שלפסק לה, לכתחילה
 .צ להיזהר אפילו לכתחילה"הרי הוא כשאר בשר וא, אבל בשר שהודח והוכשר כדינו קוד� שהתייבש –  "ש
  

  דין מלח שמלחו בו
  .כי הד� נשר! וכלה במלח, המלח מותר באכילה – ש"רא, �"� בש� רמב"ר

  .וכלהל�, צרי$ ששי� במה שבקדרה נגד המלח, ואכ� א� בשל בשר שנמלח בלא הדחה שאחריו, ילההמלח אסור באכ – א"רשב, �"א בש� רמב"רשב
  .מלח שמלחו בו פע� אחת אסור למלוח בו פע� אחרתש, א"רשבכפסק  – א"רמ
  .שנית יחזור וימלחנו, אבל א� לא בישלו עדיי�, מלח בו ובישל את הבשר מותרבדיעבד וא�  –  "ש

יש , א� הודח ונמלח שניתרק ו, פסק כח המלח, כי אחרי מליחה אחת, אסר אפילו בדיעבד א� לא הודח ונמלח שניתו, $"חלק על הש – מנחת יעקב
כי נשר! , הרי ג� א� מותר לאכול את הד�, ש"מהו הכ, ש שאסור לאכול את המלח"א שכ"מדוע כתב הרמ, כ"א, א"והקשה על כ  רעק. להתיר בדיעבד

  .א"  ברמ"א ע� הבנת הש"לכ� הסכי� רעק .ע"וצ? הפליט את הד�מ תש כח המלח מל"מ, הד� שבו
, א"לפי זה לא קשה קושית רעק. מפני הד� הבלוע בו שנבלע בבשר, וכתב שאסור למלוח פע� אחרת במלח שמלחו בו, י"הסביר אחרת מהמנ – פרי חדש

ש� כתב שלא פסק ', ק י"צא ס' פ ס"ע, $ לחזור ולמלוח אותו שובמותר ואי� צור, שא� מלח  ובישל במלח זה ,ועוד כתב .ש שאסור לאכול את המלח"שכ
  .כח המלח

ע "א$ נשאר בצ, באכילה הביא בש� ספר אפי רברבי שא� התייבש המלח מותר –  "ש. ש שאסור"כ – א"רמ ?הא� מותר לאכול את המלח שמלחו בו
אפשר "ל "משו� שקי, פשוט שאסור – כרתי ופלתי .ע"וצ. י משמע שלאהא לאו הכ, יש בו ששי� נגד המלחמ� הסת� משו� שכי בשר יבש מותר , לדינא

 ".לסוחטו אסור
  פתחי תשובה

א  . מה ג� שהיא רגילה למלוח ומ� הסת� עשתה את זה, ח"פ הפר"וכוהתירו לה משו� ספק דרבנ� לקולא , הביא מעשה באשה ששכחה א� מלחה בשר ז"הבאר היטב בש� הט .1
  .$ מודה שמ� הסת� מלחה ומקלי� לה"ג� הש, א$ לגבי הצד השני ברור לה שמלחה, אבל א� שכחה א� מלחה צד אחד. תזק איסורא של הד�כי איח, הכס& החמיר'   הנק"הש

השליח  כ היה איזשהו אומד� המוכיח שנמלח כגו� שאחר"ולא רצה להתיר אא, לבו הסס בדבר, אשה ששלח לה בעלה בשר והוא לא יודע א� הוא נמלח או לא – פני� מאירות .2
כי אפשר לברר לש� מה התעכב , וכתב שזה לא אומד� המוכיח, אבל השבות יעקב חולק עליו .משמע שמ� הסת� מלחה אותו. להביא את הבשר עד כניסת שבת מחוסר פנאי
 .ואפילו בספק ספיקא יש להחמיר בצורה כזו

 .דאסור למלוח בו בשר ואפילו בדיעב, בציר מעת לעתמלח שנכבש  – חמודי דניאל .3
ולכ� יש הרבה מלח כזה . אבל לית� למאכל אסור. כ ית� אות� בבשר להוציא את דמו"ואח, יניח את המלח להתייבש, מי� שהדיחו בה� בשר ונשפכו על המלח – שבות יעקב .4

 .כדי שלא יטעו לתת אותו לתו$ מאכל, לא ישאירנו בביתו
  

  'סעי! י
  

נאמני� כשמסיחי� , המשמשי� בבית של היהודי ואי� ידוע א� הדיחו את הבשר לאחר המליחה א� יש גוי או גויה – ח"והב פ הדרישה"ע וטור ק"סמ
, מותר, יש ש� אפילו נער או נערה יהודיי� שמסתובבי� ש� ג�ווא� הגוי יודע שזו חובה על היהודי� להדיח את הבשר . לפי תומ� ואומרי� שהדיחו

  )ת כשיודע שהאיסור וההתר תלויי� בזה"ואי� נאמ� במסל( .אסור, רואה אותו א$ א� א! אחד לא, משו� שהגוי מפחד שלא יתפסו אותו
ש שנאמ� במסיח "וכ, כשלא ידוע א� הדיח את הבשר או לאהגוי נאמ� במסיח לפי תומו  – והנודע ביהודה  "הש ,ז"הט, פ הבית יוס&"ע וטור ק"סמ

מוכח שלא על דבר זה התכוו� להודיע ומכיוו� , וכשהוא מסיח לפי תומו, הג�שמ� הסת� לא ישנה ממנ, א� יודע שיש חובה ליהודי� למלוח את הבשר
, וא� הגוי לא הסיח. שמזה שכתב שנאמ� משמע בי� יודע ובי� לא, יש לומר', ש כשיודע"כ'וזה שהטור לא כתב . ודאי עשה כדי�, ב"שהוא משרת של בעה

  .כי מפחד הגוי לשנות מטיב היהודי�, כ"מותר ג, לאא$ הנער לא יודע א� הדיח או , א$ יש נער יהודי שנכנס ויוצא
כי ש� זה משו� שמכיו� , אי� זו הוכחה, צח שש� אסור לגוי לדעת שאיסור והתר תלויי� בדבר כשנותני� לו לטעו� חתיכה א� יש בה טע� איסור' ח מס"שמה שהוכיח הב,  "והוסי& הש

, והוכחה לכ$ .מ נית� לומר שסיפר זאת בלי קשר ולא שאלוהו על כ$"מ, פ שיודע מנהג ישראל"אע, אבל בנידו� דיד�, ת"אי� כא� מסל, א� יודע שההלכה תלויה בזה, שנותני� לו לטעו� בכוונה
  .ולא חוששי� שישקר כשמספר זאת בסיפור אקראי, פ שיודע שהלכות תלויות בדבר"אע, ת בעדות אשה"יז שישראל מומר נאמ� במסל' ע בס"ל באבה"שקי

א! כשאינו  הוי רגלי� לדבר שנאמ�, א� יודע מנהג ישראל .2. ת בדרבנ�"א! שלא יודע מנהג� נאמ� מטע� מסל, ת"א� מסל .1: אפשרויות' דה הרחיב לפרש לשונו וכתב שיש גוהנודע ביהו
, אבל כשאי� ישראל ש�. שמסתמא מפחד, � כלל שהדיח"אמר העכוצ שי"א� יש תינוק ב� דעת נאמ� כשיודע מנהג� וא. 3. ולא יודע את המנהג ת סת�"על פני מסל )ש"כ( וזו מעלה, ת"מסל

  .ג� א� יודע המנהג צרי$ לומר בפרוש שהדיח

ג לא "והסמ, )כשמסתובב ש� ישראל(אבל מותר כשהוא מפחד  אינו נאמ� כלל כשמסיח לפי תומו – והסבר הבית יוס& הדרישהגירסת פ "ע ג"סמ
  .שמקפיד על נקיות ,ועוד, ורואה את מעשיו ואז הוא מפחד בי� קט� בי� גדול רק א� נכנס ויוצא יהודי אלא, מסכי� לסמו$ בזה על שני התרוצי� לעיל

וסומכי� על פחד הגוי כשאי� דר$ , יוודא שאי� שו� טע� של המלח בבשרש, )קפילא(י טעימת גוי אומ� "מותר רק עאסור אפילו כשהגוי מפחד ו – א"ריב
  )מ שני הטעמי� של פחד ונקיות מספיקי�"מ, פ שאפשר בטעימת אומ�"אע, ג"לדעת הסמ. (ימת קפילאי טע"א$ כא� יש דר$ אחרת ע, אחרת

וכ� הכוונה , ק ובי� בסיפא"א שאוסר בי� במסיח בי� בלא במסיח ואוסר בי� ברישא של הסמ"שהכוונה לריב, י"והסביר הב, "ויש אוסרי� בזה: "והטור הביא בסו! דבריו(
  )ק ולא התיר כלל במסיח לפי תומו"ל הסמשאסר את הרישא ש, ג"לסמ

כי הגוי , אפילו יש יהודי שיוצא ונכנס אסור, והחצי! ורח# בלי רשות, א� הזהירו את הגוי לא להדיח את הבשר אלא בפני ישראל – ה"או, שערי דורא
  .הוכיח שאינו מפחד מישראל שמסתובב ש�

  
� מנהג ישראל סומכי� על דבריו א� היה ש� ישראל "א� יודע העכו ,את הבשר או לא יחהדא� � המשמש בבית יהודי ואי� ידוע "עכופסק ש – מחבר

  .בר דעתקט� שו� יוצא ונכנס או 
  ?כמי פסק המחבר

, ק וכטור"וג� המחבר פוסק כסמ, אי� מחלוקת בינו למחברש, "ויש אומרי� שבחד מינייהו סגי"הוכיח מזה שלא הזכיר בדבריו  – א"פ הרמ"  ע"ש
ודאי שלא היה כלל אלא , מה הסומכי� כא�, שהרי א� עומד יהודי על גביו, "וסומכי� על דבריו: "וכתב זאת במילי�, ת"למחבר מועיל במסלה שג� "וה

שמ� הסת� הגוי שומר על נקיות הבשר חו# , כי אצלנו יש לתר#, קלז בנאמנות גוי' ולא קשה ממה שהחמיר בס. ת"א& אחד וסומכי� עליו כשמסל
  .כ� סביר להניח שהדיחוול, ממירתת
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א לא מהני כשעומד ישראל "פ שלריב"ואע. א"ג וריב"פ הסמ"כי הוא סובר שאי� זה מהני כלל ע. א:משתי סיבות ג"שהמחבר פסק כסמ הסיק –  "ש

אי$ מתיר כשאי� קשה בבית יוס! ה. ב. ולכ� המחבר פסק אותה להלכה, ק כ� סוברי� סברא זו"ג והסמ"מ הסמ"מ, על גביו ורק כשטועמו קפילא ארמאה
, באיסורי תורהזה , שכל מה שגוי לא נאמ� במסיח לפי תומו, תר�ו? הרי גוי נאמ� במסיח לפי תומו רק בעדות אשה בלבד, שו� יהודי במסיח לפי תומו

בי נאמנות גוי בהכשר כלי� קלז לג' אול� בס. וד� שבישלו אינו אסור אלא מדרבנ�, וכא� מליח הוי כרותח והד� כמבושל, נאמ� אבל באיסורי דרבנ�
והשמיט די� המסיח לפי , ולכ� ג� כא� החמיר כאתחזק איסורא, ת ג� בדרבנ�"� לא נאמ� במסל"י להחמיר ולחשוש לפוסקי� שעכו"כתב הב, האסורי�

  .זה לאו דוקא" סומכי� על דבריו"ומה שכתב . תומו
  

כי הוא , אל אפילו קט� נכנס ויוצאישרלא הסיח אבל או ש, ולא היה יהודי על גביו שמותר אפילו א� הסיח הגוי לפי תומו, ק וכטור"פסק כסמ – א"רמ
, כי אינו מפחד מהיהודי, אסור, ז הדיח"� לא להדיח בלא ישראל ובכ"שא� מיחו בעכו, ה"ד וכאו"ופסק כש. את מנהג ישראל 5מפני שהוא יודע ,מפחד

  )כי יודע את מנהג ישראל ומזלזל בו, סיח לפי תומו אסורואפילו א� מ – א"רעק, ז"עט( .ואי� לסמו  כלל על דבריו
א זה כי הגוי מקפיד על "כי כל מה שהקל הרמ,   יחמיר בזה"הש( .שמותר במסיח לפי תומו, ה א� יש ספק א� מלח הגוי את הבשר"ה, לפי זה – ז"ט

  ).ובמליחה לא שייכת סברה זו, נקיות
מה ג� שהיא רגילה למלוח ומ� הסת� עשתה את , ח"פ הפר"וכתירו לה משו� ספק דרבנ� לקולא וה, בשר מלחהמעשה באשה ששכחה א�  ז"הביא הטו

ועוד  .ט פ סוגית פתח פתוח בכתובות"ורוב עדי! מחזקה ע, מ יש כא� רוב אנשי� שמולחי� תחלה"מ, פ שיש כא� חזקה על הבשר שלא נמלח"ואע. זה
  .משו� ספק דרבנ� לקולא, כ מותר"חה אחרונה גשא� היה ספק א� הדיחו הד, פ קוב� יש�"ע ז"הוסי& הט

  
  6.אלא רק כשעומד ישראל או יוצא ונכנס ואז הוא מפחד, ת"לא מהני מסלש, פ הבנתו"עדעת המחבר כלהלכה הכריע  –  "ש
הקוב# יש�  בש�ז "הטומה שהביא ! הוי ספק להקל, ת"מסל הצריכומדוע , ג� בהלכה שלנו, א� יש כא� ספק להקלכי , ז"נגד הט הכס& החמיר' נקוב

ומה . ועניי� רוב לא שיי$ לכא�. וצריכי� למלוח את הבשר יש להחמיר איחתזק איסורא של הד�שמכיו� ש  "שולכ� הסיק ה. הוא נגד כל הפוסקי�
ה א� מלחה צד אבל א� שכח. אי� לומר כ� במליחה שזה עניי� גדול ולא ייתכ� שתשכח, כי היא רגילה בכ$ את הבשר מלחההאשה שכתב שמ� הסת� 

  .  מודה שמ� הסת� מלחה ומקלי� לה"ג� הש, א  לגבי הצד השני ברור לה שמלחה, אחד
  .ויש לחשוש שלא מלח את הבשר, כי ש� לא שייכת סברת הנקיות, ת במליחה"  אי� לסמו  על מסל"וכ� ראינו לעיל שלש

  

  'סעי! יא
  

וא� יש ששי� התבשיל שבקדרה . שלא יודעי� כמה ד� היא פולטת, החתיכה בשר שהתבשל בלא מליחה צרי$ ששי� בקדרה לבטל את כל – ש"רא
והד� , כי מיד כשהד� יוצא הוא מתבטל בששי�, ולדעתו מסתבר כמתירי�, ויש מתירי�, כי התבשלה בדמהיש אוסרי� אותה , והחתיכה עצמה. מותר

שש� כשהופכי� את , ועוד שעדי! מצלי". אפשר לסוחטו אסור"$ כא� ומכיוו� שהחתיכה לא נאסרה מעול� לא שיי, שנשאר הוא ד� האברי� שלא נאסר
  .הטור פסק כמתירי� .ש שמותר"כ בבישול שמה שיצא מיד התבטל וכ"משא, הד� שפרש חוזר פנימה, השפוד
  .והד� פרש ממקו� למקו�, כי התבשלה בדמה, לאסור את החתיכהנוהגי�  – ה"או, ד"ש, מ"הגה

  )ד"פ סברת הראב"זה ע( .יש להתירו בדוחק כשיש ששי� נגד הד� שיצא ממנו בלבד, ונית� בקדרה בערב שבתבשר שלא נמלח  – ארחות חיי�
  

אבל א� נמלח פחות משיעור , כי לא מתבשל שלא על האש, מותר, בשר חי שנתנו בכלי ראשו� שהורד מהאש רותח ונדבק בדפני הכלי – רבנו ירוח�
  .והוא עצמו לא מתבשל, כי לחלוחית הד� שבו מתבשלת ונבלעת בבשר, מליחה והדביקו כ$ בכלי רותח יש לאסור

  
  .ואז הכל מותר ,כי לא ידוע כמה ד� נפלט ממנו, שבשר שהתבשל בלא מליחה צרי$ שיהיה בתבשיל ששי� נגד אותו בשר, ש"פסק כרא – מחבר

  .שצרי$ ששי� נגד כולו, הדי� כ$, ב ולא התבשל לגמרי"ה בשר ששמו אותו בקדרה חמה שיס"ה –  "ש
א היה צרי$ ששי� בגלל "לרמ, אחרת, ל שג� בהפסד מרובה צרי$ ששי� נגד אותו בשר"י, "לא ידוע כמה ד� נפלט ממנה"של , ש"לפי טע� הרא – ג"פמ

  .חייבי� ששי� נגד כל החתיכה ג� בהפסד מרובה, ש"ואילו לפי טע� הרא, הד�אבל בהפסד מרובה היה להתיר בששי� רק נגד , נ"שחנ
  א"רמ

פסק כארחות חיי� שא� זה  וכ� .אפילו כשיש ששי� נגדה, ד ולאסור את אותה חתיכת בשר שלא נמלחה"מ וש"פסק שיש להחמיר כדעת הגה .1
  .קל כמתירי� להתיר את החתיכהיש לה, או משו� הפסד מרובה ש צור$ויוזה לכבוד שבת או אורחי�  ,ערב שבת

איסור דבוק ושמא הגביה את  – ז"ט. כי הרוטב מבלבל טע� החתיכה וגור� לד� שבחתיכה לפרוש ממקו� למקו� –  "ש :טע� האוסרי�
  )החתיכה פע� אחת חו# לרוטב

  .אוסרת הקדרה השניהכי יתכ� שנשאר ד� בחתיכה ו, אוסרת מחדש, א� נפלה שוב לפחות מששי�, ואותה חתיכה שאסורה – ג"פמ

וא� התבשל צרי$ , חא! א� נמלח דינו כאילו לא נמל, ימי� בלא מליחה' וכ� בשר ששהה ג, חתיכה שלא נמלחה כראוי כאילו לא נמלחה כלל .2
  )י�יד אפר. (מ יש להתיר ג� כא�"ובה. כי הד� נקרש והבישול מרככו ופורש ממקו� למקו�, )$"ש(והוא עצמו נשאר אסור , כולוששי� נגד 

ד "שהרי לעיל בס, שאז הוי כלא נמלח כלל, הכוונה שלא שהה במלח זמ� של שיעור מליחה, "ולא נמלחה כראוי"א "מה שכתב הרמ – ז"ט
 .ש"ע, א מתיר בדיעבד כשנמלח מצד אחד או כשלא פיזר מלח בכל מקו�"ראינו שהרמ

  פתחי תשובה
ואי� , עג' כמו בס אבל א� נית� במי� רותחי� יש לו די� חליטה, זה דוקא א� נית� בקדרה, י$ לבטלו בששי�שמה שכתוב שהבשר אסור וצר, י הביא בש� גדול אחד"בספר בר .1

  .'והוא הסיק שיש לסמו$ על זה כשהיו המי� רותחי� מאוד ויש צור$ מרובה כגו� ערב שבת וכד. ומותר בדיעבד בלא ששי� ,הד� יוצא יותר

 .'ק ח"$ ס"עה ובש' ע לקמ� בס"וע. פ שאי� בו הרבה ד�"אע, ששי� נגד כל השומ�א� בושל שומ� שלא נמלח בקדרה צרי$ לשער ב .2
 .ויש שחלקו עליו. כ באמצע הסעודה נזכרו שאחת לא נמלחה"כ ע� חתיכות אחרות ובושל עמ� ואח"ימי� ונמלח אח' ש הלוי התיר בשר שלא נמלח ג"הר .3

  

  'סעי! יב
  

  .כי הד� יפלט החוצה, ואי� לאוכלו מבושל, י מליחה"וד עולא יצא ע, התייבש דמו בתוכו ,ימי� מעת לעת בלא מליחה' בשר ששהה ג – גאוני�
  .הוי ד� האברי� שלא פרש ומותר, וג� א� לא יצא לחו#, התיר בשר זה בצליה כמו כל בשר שלא נמלח כלל – אור זרוע, � מרוטנבורג"מהר
  .א$ במקו� שנהגו יש לחשוש למחמירי�, מרא יתירהזו חוו ,וכ� לבשלה בקדרה ור לצליסלא בברצלונה נהגו – ש"ריב

  

  ?האם מותר לבשל בשר זה אחר צלייתו
. הוי ד� האברי� שלא פרש ומותר, שהסברנו שבצליה אפילו א� לא יפלוט וישר!, ש"הרא' וכ  משמע מתש, אסור לבשלו אחר צליה – תרומת הדש�

שאסר בישול  וכ� משמע מהטור. ד"פ בש"וכ. ויפלט מהד� של האברי� וייאסר, תקשהוהמי� הרותחי� ירככו את הד� שהכ ייתכ� "אבל א� יבשלו אח
  .הוא פוסק לאסור ולהחמיר, פ ששמע מגדול אחד שיש שנהגו להקל"ואע. ולא חילק

  .מותר לבשלו אחר צליה – ה"או
  

לא , ואפילו א� יתנו במי� פושרי�( י מלח"עוד ע ולא יצא, התייבש דמו בתוכו, פסק כגאוני� שבשר ששהה שלושה ימי� מעת לעת בלא מליחה – מחבר
. שצלאו לא יבשלנוש שאחרי "וכרא, )א"ב ברמ"עו ס' וכדלקמ� ס, קצתולכתחילה ימלחנו ( ואי� לאוכלו מבושל אלא רק צלי, )$"ש, ל"רש, ח"ת –מהני 

  )$"ש( .י הבישול"ע ומה שלא יצא שוב לא יצא, כמו בכבד כי תולי� לומר שיצא כל הד� בצליה, וא� בישלו מותר

                                            
5
 .שלידו יהכס! על הגוי שיודע מנהג ישראל ומפחד מהישראל' $ בנק"ולש, )אבל הגוי רק ראוי לדעת(א מילה זו הולכת על הקט� שיודע שזה מנהג ישראל "לדרישה ולרעק 
6
ש כא� שזה "כ כ"וא, כגו� להטעי� קליפא במי� בשאינו מינו, ת אפילו באיסור תורה כשאפשר לדעת א� יש איסור"ע מתיר במסל"הכריע שהשו' ק ב"צח ס' הרי בס, $"לתמוה על השיש  

  .גוי ולדעת א� יש טע� ד� או לא א להטעי�"$ לברר כא� את הדי� ג� במקרה שא"ושמא כונת הש? ת"להטעימו לגוי שיהיה מותר במסל ואפשר איסור דרבנ�
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  .כתב שאי� דבריו נראי� ח"א  הב, כשבישלו אחר צליה אפילו בדיעבד ל אסר"רש – ז"ט

  .מותר, אבל א� משליכו למי� רותחי� אחר צליה, שאז יש חשש שיתרכ$, מה שאסור לבשל אחר צליה זה רק כשמשליכו למי� פושרי� – ז"פתחי תשובה בש� רדב

  .יבשל אותוישכח ושחוששי� שמא , ימי�' י� להשהות בשר שלא נמלח גאש, פסק כתרומת הדש� – א"רמ
שש�  ,ומתר#? ומדוע פה אסור לבשל אחר צליה לכתחילה, כ לכתחילה"וש� מותר לבשלו אח, עג' י צליה בס"כ מותר רק ע"הרי כבד ג, קשה –  "ש

, אבל כא� לא מועילה מליחה כי התייבש דמו, צליה לא ייפלט בבישולומה שלא נפלט ב, ומסתמא ייפלט הכל בצליה, משו� ריבוי הד� המליחה לא תעזור
  .כ בכבד"ואפשר שאולי הבישול מרכ$ את הד� ומוציאו משא

, א"עג ס' בסמכיוו� שבדיעבד מותר בבישול כפי שפסק המחבר לקמ� , וג� א� לא, כי ש� ודאי יצלנו, כבד וכחל מותר להשהות יותר משלושה ימי� – פתחי תשובה בש� חמודי דניאל
  .אבל כא� אסור בדיעבד א� בישל בלא צליה, ימי�' לכ� לא גוזרי� לא להשאירו ג

  ז"ט

והניחוהו בכלי לא מנוקב ולא שהה שיעור , כ הדיחוהו ומלחוהו שוב"ואח, כ מלחו אותו בכלי מנוקב"ואח, ימי�' בשר שלא נמלח ג – ל"רש .1
משמע שא�  .יצא הכל, אשונהרוא� יצא במליחה ה, שוב לא יוצא בשניה, ה הראשונהכי א� לא יצא ד� במליח, מותר, כבישה ומצאו ש� ציר

  .י המליחה"שמא יצא קצת מ� הד� שהתקשה בו ע, אסור, מלחו בראשונה בכלי שאינו מנוקב
  .כי הבשר פולט ד� מעט מעט ויש לאסור, ל צריכי� עיו�"כתב שדברי רש )הכס&' נק(  "הש

פ שהד� שבתוכו התייבש "כי אע, ימי�' ששהה ג אסור אותו בשר ,בשר אחר שנמלח כרגע להוציא דמוע�  ימי�' לח בשר שלא נמלח גא� מ .2
ולא נסמו$ לקולא על זה שלא יבלע שאר . שאי� הוא עצמו מתקשה, אי� זה מונע מהבשר לבלוע מהד� שיצא משאר הבשר, י מלח"ולא נפלט ע

כי , א$ טעה, פ שאחד רצה להתיר את הבשר מטע� כבולעו כ$ פולטו"ואע .ולא להקל ,שהד� לא יוצא יותרלהחמיר סוברי� כגאוני� כי , ד�
  .נ יש החמיר"כ ה"וא, האיסור נשאר בתוכו, ראינו שכשאי� לו מה להפליט 'ע' כמו שבס

כ� אי� להחמיר ול, ס"ולא נזכר בש, כי כל הדי� שלנו זה חומרת הגאוני�, כ  פולטו כתב שכ� יש להתיר מטע� כבולעו )הכס&' נק(  "הש
 .ויפלוט ג� את הד� של שאר הבשר ,ולכ� אומרי� כא� כבולעו כ$ פולטו, שודאי שבשר זה פולט קצת ד� שלוג� אחרי שהתייבש, ועוד. יותר

שהד� , מחמירי� להיפ$ובזה , אוסר את שאר הבשר, והודח בכלי שאינו מנוקב ימי� ע� שאר בשר שנמלח כבר' א� מלח בשר שלא נמלח ג .3
  .כי מונח בכלי לא מנוקב ,צא ואוסרויהיבש 
 .ה א� מלח� בכלי מנוקב"ה – א"רעק

 ש הביא"הפת .ושוב מותר לבשל, ימי� בלא מליחה ומלחוהו כשיעור מליחה והדיחוהו וצלאוהו' בשר ששהה ג – ר עוזר"קוב� יש� בש� הר .4
 .שיש חולקי� על זה ושאי� לסמו$ על זה אפילו בהפסד מרובה

  פתחי תשובה
ועוד , מפני ששהה שיעור כבישה, הכל אסור, ואחר מליחה והדחה כבשו אות� בחבית ומלחו אות� יחד לקיו�, ימי� ולא נמלח ונמלח ע� בשר עו!' בשר ששהה ג – רי�בית אפ .1

  .שחבית בינה כלי שאינו מנוקב

אי� מזניחי� , וא� ה� כלי חרס. משו� דבר שיש לו מתירי�, הכלי� יגעיל א� יכול להגעיל את, ימי� בלא הדחה' כ גילו שעברו עליו ג"בשר שנמלח והודח ואח – תפארת צבי .2
 .כי הספק על הבשר ולא על הכלי�, א$ קשה להתיר, את המורה להתיר

  

  'סעי! יג
  
מפני , מחדשימי� ' ואז מונה ג, והמהדרי� משהי� אותו שעתיי� במי�. 'יש מתירי� כששפכו עליו מי� תו$ ג, ימי� בלא מליחה' שר ששהה גב – רוגא

  .שהמי� מרככי� אותו ולא מתקשה
  .להחמיר כ$ לכתחילה ובדיעבד להקל כאגור ופסק הדרכי משה, כי חוששי� שהמי� יחזקו את הד�, אי� לסמו$ על התר זה – מרדכי, תרומת הדש�
על . י המלח"כדי שיתעורר דמו ויפלוט ע ,כ במי� פושרי�"יש להתירו א� נשרה אח, ג� א� כבר שהה שלושה או ארבעה ימי� בלא מליחה – שערי דורא

  .וכ� משמע מהטור, ה כללה שאי� לסמו  על ז"דברי� אלו כתב הדרכי משה בש� האו
  

שיעור ההדחה . (מונה שלושה ימי� מחדש פחות חצי שעה, ימי�' א� שרו אותו במי� תו$ הג, ימי� בלא מליחה' ולכ� בשר ששהה ג, פסק כאגור – מחבר
  )אלא פחות מעט, $ כתב שלאו דוקא"והש, א"א ברמ"עיל בסכדל, לפני המליחה

, $ אי� להחמיר בדיני� אלו"ש הש"פ מ"וע, א$ כתב שזו חומרא יתירה, ימי� פחות שלוש שעות' שג� פה יש למנות ג, ק דפסחי� שאד� טועה שלוש שעות"פ הסוגיה בפ"ע ש הביא דעה"הפת
  .חמ# מדאורייתא שזו חומרת הגאוני� בלבד ובגמרא בפסחי� מדובר על

  .מותר כי זו חומרת הגאוני� וספק דרבנ� לקולא', או אחר ג' שבשר שנמלח וספק א� תו$ ג, ה"פסק כאו – א"רמ
סומכי� בדיעבד על , וא� ניקרו את הבשר. אלא צרי$ לשרות אותו ממש, אי� די בלהעביר עליו מי� סת� כמו שרגילי� לעשות בבית המטבחי� – ז"ט

  .כי אי� בו ד� ממש אלא רק מה שבלוע בבשר, מה ששפכו עליו
מ א� ניקרו אותו מגידי הד� או בהפסד מרובה יכול להשרות "מ, ימי�' א פסק לעיל שלא משהי� בשר לא מלוח לכתחילה ג"פ שהרמ"אע –  "ש

כי יש מקלי� ויש , א דיני� אלו"הרמ ולכ� ג� לא פרט פה, ס ויש להקל בדיני� אלו"כי זה חומרת הגאוני� שלא נזכרה בש, ולהשהות אפילו לכתחילה
  .מחמירי� ונהרא נהרא ופשטיה

  

  'סעי! יד
  :ימי� בלא מליחה והתערבה באחרות' די� חתיכה ששהתה ג

לל שמותר ולא אומרי� שבג, בטלה ברוב ומותר לבשל את כול�, ימי� והתערבה אותה החתיכה בחתיכות אחרות' בשר שלא נמלח ג – תרומת הדש�
פ "וכ .)קדרה(ואי� התר למה שהוא אסור עכשיו , כי לא נאסר בצליה מעול�, שזהו לא נקרא דבר שאי� לו מתירי�, לו מתירי� י דבר שישלצלות אותה הו

' וס, קא' ועיי� בזה בס. 7והד� לא ראוי להתכבד, עצמהולא מצד  מצד ד� שבהכי איסורה , ואפילו היתה חתיכת בשר הראויה להתכבד בטלה. ה"ראבי
  .$ ש�"ז והש"א ובדיו� הט"ברמד "קב ס

  .ש לו מתירי� ג הוי דבר שי"בכה – &"רי
או שנמלחו כול� ואחת ', שלא נמלחו ושהו פחות מג –$ "ש(רבה אותה חתיכה באחרות עימי� והת' שבשר שלא נמלח ג, פסק כתרומת הדש� – מחבר

  8.ו היתה ראויה להתכבדומותר לבשל את כול� ואפיל ,)כמו כל יבש ביבש( בטלה ברוב )'נמלחה אחר ג
ואי� זה דבר . ל"כ רש"וכ ,צ למלוח את כול� מספק"מותרי� וא, ימי� שלא נמלחה ע� שתי חתיכות שנמלחו' ה א� התערבה חתיכה תו$ ג"ה – ז"ט

מ "מ, י בישול אחר צליה"שא! א� ננסה לומר שיש לו מתירי� ע, א"והוסי& רעק. קב' ע בס"וע. כי צרי$ הוצאה למלוח אותו כמו בכלי, שיש לו מתירי�
  .מ"ה לא הוי דשיל"שג� בצלי מפסיד השמנונית ויש לו הפסד ובלא, ועוד. כ לא נאסר"ואז ג, צרי$ הוצאת עצי� להסקה

יש ד� בבשר וא� יבשל , כ ג� פה"וא, שמא יבשל� ויעבור איסור תורה, קט נפסק שיבש ביבש מי� בשאינו מינו צרי$ ששי�' הרי בס, מדוע מספיק כא� רוב רגיל,   הקשה על המחבר"הש
  .ולכ� לא גזרו כולי האי, כי יש לומר שכל זה הוא חומרת הגאוני� ולא יעבור כא� איסור תורה א� יבשל, מ על המחבר ועל תרומת הדש�"שלק, ותר�? אותו ע� בשר אחר הוי מי� בשאינו מינו

  
  :די� חתיכה שהתבשלה בלא מליחה והתערבה באחרות

  .ה א� התבשלה חתיכה בלא מליחה והתערבה באחרות שבטלה ברוב רגיל"הש, ה"פסק כאו – א"רמ
   "ש

שהד� ית� , כא� א� יבשלו יעבור איסור תורההרי ו, והתערב באחרי� בטל ברוב רגיל שהתבשל בלא מליחהכתב שבשר מדוע  ,א"קשה על הרמ .1
שזה  מ ביבש ביבש הוא משו�"תו הטע� שצרי$ ששי� במבשאשלשיט, מ"ה לק"הוא האו, א"ועל מקור דינו של הרמ. כ צרי$ ששי�"וא! טע�

                                            
7
הרי יש , אי$ צלי יכול לשמש כסברה לדבר שיש לו מתירי�,  ועוד). ג"קא ס' ס. (כי דבר לא מבושל לא ראוי ליתנו בפני אורחי�, ל בחתיכה חיה"ה המחבר פסק שאי� די� חהר"ובלא – א"רעק 

  .כ צליה"לו הפסד בשומ� הנוט! תו
8
אבל כא� הבשר אסור מצד הד� הבלוע בו ובזה , כי גבר שיד לו מתירי� אינו בטל כשהוא אסור מחמת עצמו, הסיבה שבשר זה מותר ואינו כדבר שיש לו מתירי�ש, א"כתב הרמ, ד"קב ס' בס 

אבל במתירי� , י טע�"וזה מגיע ע, � חשיבותכי לא בטלה משו, ל יש לחלק"ורק בחהר, "מה לי הוא מה לי בלוע"ש, א"$ ש� הקשו על הרמ"ז והש"הט. לא מחמירי� בדבר שיש לו מתירי�
ערו$ "ו" פני אריה"אמנ� ה. ולצלי לא נאסר מעול�, והיינו לקדרה, והסיבה שכא� מותר היא מפני שאי� התר למה שהיה אסור, א"ולכ� חלקו על הרמ, אי� הבדל בי� גו! האיסור לבלוע

  .ש באריכות"ע. א"כ� פסקו ש� כרמ" השולח�
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א שהטע� הוא שמא ית� "א$ לרמ, א להכירו"כי הד� בלוע וא וכא� זה לא שיי$ ,שיכול להכיר את האיסור ולהסירו, ש לו תקנה קצתדבר שי

  .קשה ,טע�
  .ע"א$ צ, א שרוב לאו דוקא אלא ששי�"שכוונת הרמ ואולי יש לומר

$ "צ ששי� כפי שפסק הש"כ א"וא, שהרי ד� שבישלו ומלחו אסור מדרבנ�, א"  על אביו בקושייתו על הרמ"נו של השהקשה ב הכס&' ובנק
הערת ( .וכ� תר� הפרי חדש !כי לא יעבור איסור תורה א� יבשלו, שיבש ביבש שאסור מדרבנ� במי� בשאינו מינו בטל ברוב רגיל, קט' בעצמו בס

, מ צרי$ ששי�"א פסק שאי� לחלק ותמיד מבשא"הרמ, $ סובר לחלק בי� יבש ביבש דאורייתא לדרבנ�"פ שהש"שאע, $"השלא זכיתי להבי� דברי ב� : הכותב
  )ע"ודברי בנו צ ,$"ג לחזק קושית הש"כ ראיתי שכתב כ� בפמ"ואח. כ הדרא קושיה לדוכתא"וא

  .מצרי$ ששי� שמא יעבור איסור תורהו, $"ולכ� החמיר בו הש, שד� עיקרו מהתורה,   בש� מנחת יעקב"ג תר� את הש"הפמ
אותה חתיכה אסורה מצד חומרא , יא לעיל' פ ס"וכתב שמדובר שיש ששי� במי� נגד החתיכה שלא נמלחה ואז ע, א"ת תולדות יצחק לתר� את הרמ"ש הביא בש� שו"והפת
ג� א� אי� , א שבטלה ברוב רגיל"א$ למסקנה פסק להלכה כפשט הרמ. רוב כי הד� שבתוכה הוא ד� האברי� שלא אוסר ולכ� בטלה כשיש, מ מתירי� אותה"ולצור$ ה, בלבד

  .ששי� במי� נגד החתיכה
ל אי� שמא "ואת, ספק יש ששי� ספק לא: שכא� יש ספק ספיקא, ועוד. אי� חשש שיבשל שוב אחר בישול, ר בישלו פע� אחתשמכיוו� שכב, א"את הרמ פרש" צבי לצדיק"וב

 .צרי$ מדרבנ� וג� ששי�, חתיכה זו התר היא
 קט או כול� בקדרה אחת כשירבה עליו התר עד ששי�' כפי שנפסק בס, זה רק כל אחד ואחד בפני עצמו, מה שמותר לבשל את כול� בבת אחת .2

 .שאי� כא� בעיה של מבטל איסור בידיי�, ה ש�"כדעת הרא
� שמחמירי� להשלי$ חתיכה "י וכמהר"א שכרש"ק הרמא לגבי יבש ביבש פס"קט בס' פ שבס"ואע, צ להשלי$ אחד או לית� לעובד כוכבי�"א .3

 .אי� להחמיר עוד חומרא, ימי� זו חומרת הגאוני� בלבד' מ כא� שבשר שלא נמלח ג"מ, לכלבי� או לתת לגוי אחת
  

  'סעי! טו
  

ויש . מותר, ו� לילה ומקצת יו�כג, אבל א� שהה פחות מזה, כי הד� חוזר ונבלע בבשר, בשר ששהה במי� יו� אחד מעת לעת אסור – שערי דורא, אגור
אבל א� יש ששי� במי� נגד חתיכות , מה שאסור בבישול הבשר זה כשיש הרבה בשרש, )ה"פ הגה"ע( י"והוסי& בש� מהר .מתירי� בשר זה בצליה

  .י מלח"ומה שנשאר בחתיכה יצא ע, ונבלע בבשר אינו מזיק רוא� חוז, הד� בטל בששי�, הבשר
  .שמותר לשרותו בכלי שני כדי למולחו, א על בשר המלא קרח וכפור"כמו פסק הרשב, מ את הבשר במליחה"מתירי� בכ – � מרוטנבורג"מהר, תוספות

כ בשאר "שבבשר בחלב אי� די� כבוש כמבושל משא, א"קה ס' ס. (בשר המלוכל$ בדמו ששהה במי� מעת לעת נאסר מדי� כבוש כמבושל – רבנו ירוח�
  )איסורי�

, יש אוסרי� לאכול אותו מבושל מעת לעתה כ$ במי� רשונ )י מליחה"שלא פלט כל דמו ע( שבשר המלוכל$ בדמי�, נו ירוח�כלשו� רבפסק  – מחבר
  .כ יש במי� ששי� נגדו"אא, ומתירי� רק בצלוי

  .כ יש ששי�"אלא אפילו אינו מלוכל$ בעי� אסור אא, אי� לומר שדברי המחבר ה� רק בבשר המלוכל  מד� בעי� –  "ש
א$ ד� בעי� , בדמי� כשאינו מלוכל$דוקא זה עו ' בריש סהרי מה שמתירי� לצלי , מדוע בשר המלוכל$ מד� בעי� מותר לצלי, לפי זה,  "ה השא  הקש

ורבנו ירוח� , ד להתיר בצלי זה כשאינו מלוכל$"ומה שדיבר הש(? ע"עו אליבא דכו' י צליה כמו שנפסק בריש ס"י מליחה ולא ע"לא יוצא מהבשר לא ע
לא , שמכיוו� שנשרה והתערב הד� במי�, וכתב שאולי יש לתר� דעת המחבר? והמחבר מזכה שטרא אליבא דבי תרי) דיבר במלוכל$ לא התיר לצליש

  .ע"מ צ"ומ"). צבי לצדיק"ת ב"וכ(נחשב יותר ד� בעי� 
הכס& הדגיש ' אבל בנק, י מליחה"כל דמו ע שלא פלט עדיי�, הכוונה" מלוכל  בדמי�"ש, כי הוא פרש דברי המחבר,  "ז לא קשה קושית הש"לט
  .שכונת המחבר דוקא במלוכל ,  "הש
  )א"גר –כי הוא נחשב כבשר שהתבשל בלא מליחה ( .שלדעה זו אסור אפילו אינו מלוכל$   כתב"והש. וכ$ נהוג, ויש אוסרי� אפילו לצלי – א"רמ
  .החתיכה תהיה מותרת, שא� יש ששי� במי� נגד החתיכה, ח כמו המחבר"א בת"דעת הרמ –  "ש
  .� שהתיר"ואי� לסמו$ על מהר, יש להחמיר ולאסור את חתיכת הבשר – ל"רש

ואי$ נהיית מותרת כשיש , שהרי כבוש כמבושל, ה ג� כא�"ולכאורה ה, א להחמיר שאותה חתיכה אסורה"יא פסק הרמ' הרי בס,  "והש ז"הט והקש
יאסור , ל שאסר בכל אופ� בבישול"אבל רש, וכא� שזה רק שריה יש להקל בכל גווני, יא בבישול 'א בעצמו הקל לצור$ מרובה בס"שהרמ, צוותר? ששי�
ג כתב "הפמ( .שאותה חתיכה מותרת כשיש ששי� במי� נגדה, ז"פ הט"וכ, שכבוש כמבושל מבליע ומפליט א$ לא מבלבל טע� החתיכה, ועוד .ג� כא�
  .מ יש מתירי� כבוש לצלי"כי בכ, ליפ לצ"  התיר עכ"והש )כ יבשל"ז ימלח קוד� ואח"שלט

  פתחי תשובה
אי� זה נקרא כבוש מעת לעת ומותר למלוח אותו ולבשל , שעות' אבל א� הוחלפו המי� אפילו לאחר כג, זה רק כששהה ברציפות מעת לעת, מה שנאסר בשר זה – "שב יעקב" .1

  .א$ חזר בו מדי� זה, כ נקרא הפסק"ג, אלא ג� א� נענע את הכלי ,ורב אחד רצה לחדש שלא רק א� החלי! את המי�. פ הרבה אחרוני�"וכ. אותו

א "וזה כמו שכתב המג. ואי� כא� שהיה רצופה מעת לעת, כי בנהר המי� מתחלפי� כל הזמ�, יש להתירו, ולא התעל� מ� העי�, א� נפל בשר שלא נמלח לנהר מעת לעת, לפי זה .2
  .כי מהי� מתחלפי� ולא צרי$ שלוש פעמי� לסרוגי�, ידיו בנהר מספיק פע� אחתשא� טבל ', ק י"ס' ד' ח ס"בהלכות נטילת ידיי� באו

  

  'יז& 'טז פי�סעי
  

  .)חולי� קיג". (ג כלי מנוקב"אי� מניחי� בשר מלוח אלא ע: אמר שמואל" – גמרא
 מרדכיוכ� הג "מ בש� סמ"הגהוכתב  .ה� יוצאי� מיד לחו#, ג כלי מנוקב או קשי� או עצי� וכ� כל דבר שכששופ$ עליו מי�"צרי$ למלוח  ע – ש"רא
  .ה ד! פשוט"הש

  .כ זה מדרו�"שאז קשה למי� לצאת אא, וזה שיי$ רק בד! שלא הוחלק ברהיטני. ג ד! שאינו מדרו� אסור"מי שמולח ע –אור זרוע 
  .הקערה נאסרת, א� יש גומא בקערה, ג קערה כפויה"כשמולחי� ע – ג"סמ

שזה דוקא , �"ומסביר הר. אלא אפילו אסור להניחו ש�, שזה פשיטא, שאסור למלוח בשר בכלי לא מנוקב שלא רק, מדברי הגמרא יש לדייק – �"ר
וכיו� שבלע , כי ש� ה� נכבשי� יחד וכבוש הרי הוא כמבושל, ג שפולט ציר"וא� יניחו ש� יחזור הד� ויבלע בבשר אע, כשיצא כל דמו ולא הודח בשנית

  .כי יפליטנו המלח, מותר, אבל א� הניחו בכלי לא מנוקב קוד� שיצא מידי דמו, לח מוציא ד� הבא ממקו� אחרשאי� המ, אי� לו תקנה במליחה נוספת
  .י מי�"ג קשי� וקיסמי� או במקו� מדרו� כדי שישפ$ הד� במהירות ע"ש שמולחי� בשר בכלי מנוקב או ע"פסק כגמרא וכרא – מחבר

וג� בכלי מנוקב מקפידי� שיהיו הנקבי� פתוחי� . א$ א� אינו חלק אז רק במקו� מדרו�, רו�שד! חלק מותר ג� שלא במקו� מד, ז"פסק כאו – א"רמ
ובדיעבד אי� . ושמי� כשמולחי� בשר קיסמי� בכלי או קש כדי שהבשר לא יסתו� את הנקבי�, ג קרקע כי אז הוא נחשב כסתו�"ולא מעמידי� אותו ע

  .לחוש לכל זה
אבל מה שכתב המחבר שצרי$ למלוח בכלי מנוקב מעכב , ג קרקע"שא� אי� קיסמי� יניח ע ו שלוזה על דברי ,אי� לחושא שבדיעבד "דברי הרמ – ז"ט

  .אפילו בדיעבד
  

  שנמלח בו בשר דין כלי שאינו מנוקב
רב יהודה אמר אמר . ואמרי לה לא בעי הדחה, האמרי לה בעי הדח: צונ�. אסור לחתו$ בה רותח, סכי� ששחט בה: אמר רב נחמ� אמר שמואל" – גמרא

דאמר מליח הרי הוא כרותח , שמואל לטעמיה). תח מפליטו ובולע ממנווהרוכי הוא בלוע מד� (אסור לאכול בה רותח , קערה שמלח בה בשר: שמואל
) קערת חרס(כא דההיא פינ, הא דרבי� ליתא: אמר אביי. מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל, יוחנ�' כי אתא רבי� אמר ר. וכבוש הרי הוא כמבושל

דאמר , יוחנ�' לאו משו� דשמיעא ליה מיניה דר? מאי טעמא תבריה, יוחנ� הוה' אמי תלמידיה דר' מכדי ר! אמי דמלח ביה בישרא ותבריה' דהוה בי ר
  :)חולי� קיא!". (מליח הרי הוא כרותח

  
  :תח בקערה לא מנוקבת שמלחו בה בשר ובלעה ד�התר רומאכל הניח עבר ודי� כש
  )ג"קה ס' ד וכ� ס"צא ס' ס. (והוי כמו ח� לתו$ צונ� שסגי בקליפה, מספיק קליפה, בי� נת� רותח נגוב ובי� נת� רותח לח – תוספות
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וא� הוא לח גמור כרוטב של . צרי  נטילת מקו�, שיש בו קצת רוטב כמו בשר רותחלח וא� זה דבר רותח . א� נת� רותח נגוב צרי  קליפה – ד"ראב

  9.ד הקערה נחשבת כרותחת"כי לדעת הראב, התר אסור כולו
וא� מלח בכלי שאינו מנוקב אסור להשתמש באותו הכלי בדבר , שיש למלוח בכלי מנוקב או קשי� או במדרו� כדי שישפ$ הד�, פסק כגמרא – מחבר
  .רותח
צרי$ ששי� , וא� הוא דבר לח כגו� רוטב, �כי זה כמו ח� לתו$ צונ, צרי$ קליפה א� הוא יבש, וא� השתמש בכלי הזה שאינו מנוקב ברותח – א"רמ

פ שבצונ� מותר בלא "ואע) שמסתמא בקערה שהיא רחבה ואינה גבוהה אי� ששי� נגד קליפתה הפנימית,  "וכתב הש. (ברוטב נגד קליפה מ� הקערה
  )ח"ת( .יעבד מותרובד, ובכלי חרס אסור לכתחילה ג� בצונ� קוד� שידיח�, מ צרי  לקנחו היטב קוד� השימוש בצונ�"מ, הדחה

ואכ� א� היה רטוב . סגי בקליפה, שמכיוו� שההתר נגוב, ד"וכראב, שמדובר כשהקערה חמה, ח"פ הת"א ע"לכאורה משמע בבאור דברי הרמ –  "ש
  .כי בלעה ד� בכדי קליפה, א$ לא נגד כל הקערה, וא� הוא רוטב לח צרי$ ששי� נגד הקליפה מ� הקערה, קצת צרי$ נטילה

וכ� דחוק לומר שמדובר , 10וכ� דחוק לומר שצרי$ ששי� ג� נגד מקו� שלא נגע בו הרוטב כלל, שדוחק לפרש שמדובר בקערה חמה  "שאול� כתב ה
  .ואז א� הקערה קרה סגי בקליפה, ח משמע שמדובר בדבר שיש בו רטיבות קצת"בת, ואדרבה, בדבר יבש לגמרי
וא� היה דבר לח צרי  ששי� נגד קליפה , ה א� הניח ש� התר רותח צרי  קליפה"ואפ ,שמדובר בקערה קרה, א"  כפשט לשו� הרמ"לכ� מפרש הש

  )כ מדובר בקערה רחבה ואינה גבוהה"אא, וסת� כלי יש במה שבתוכו ששי� נגד קליפת הכלי( .היינו במקו� שהשתמש בקערה, מ� הקערה
. מאחר שאינו ראוי לקלו!, וא� לא קל! מותר בדיעבד, � צרי$ קליפהא שבשר רותח שנמצא על חלב צונ"ד ש� פסק הרמ"צא ס' מס  "אול� הקשה הש[

, הרי צרי$ ששי� ברוטב נגד קליפת הרוטב שבלעה קצת קוד� שהתקררה, כ מדוע א� הניח רוטב רותח צרי$ שיהיה בו ששי� נגד קליפת הכלי הקר"וא
  ? בעצמוא "פ הרמ"ל מותר בדיעבד ע"כ צ"וא, כי הוא נבלל א$ הרוטב לא ראוי לקליפה

שקדרה הבלועה ממלח חשובה , ד"מפני שחשש לדעת הראב, א להצרי  ששי� נגד קליפת הקערה"שכא� החמיר הרמ ,א"  את הרמ"הש הסבירו
ומכיוו� שאי� קליפה זו בעי� שהרי , אלא נגד קליפת התבשיל, לא היה צרי$ ששי� נגד קליפת הכלי, א$ אילולא חשש זה, כרותחת אפילו בהיותה צוננת

 .]ד"צא ס' כבס, היה מותר בהדחה א! בלא ששי�, בללת ברוטבנ
  
  :ובלעה ד� בשרשמלח בה לא מנוקבת בקערה שנית� צונ� מאכל   �די
כמו שסכי� ששחט בה ורוצה להשתמש בצונ� לא צריכה , אלא מספיק לקנחה יפה אפילו בלא הדחהלח בצונ�  קערהרשאי להשתמש ב – �"רמב, &"רי

מותר להשתמש בה בהתר צונ� , אבל בקערה צוננת שאי� דוחק, זה דוקא בסכי� משו� דוחקא דסכינא, הדחה בצונ� כהסכי� צריד ש"אפילו למו .הדחה
  .מרא רק לגבי סכי� ולא לגבי קערהגבולכ� נחלקו דעות אלו . לכתחילה ולא צריכה הדחה

ולכ� כל  .ג� בצונ� פולטתש עדכי היא בולעת הרבה , קנה אפילו בצונ�אי� לה תו, י רותח"של חרס ונבלעה ע זו קערה שהיתה, אמי שבר קערה' ה שרומ(
  )יצטר  הדחה בעצמו, בקערה של חרסדבר צונ� בדיעבד וא� הניח . שמא יניח בה חמי�, אסור להניח בקערת חרס שבלעה בחמי� לכתחילהדבר צונ� 

מדיח את מה , וא� נת� בה התר צונ� בלא הדחה, בעי הדחהשחט בה שד הראשו� בגמרא שסכי� "כמ הדחה כמו סכי�הקערה טעונה   – ד"ראב, �"רמב
 .שמותרי� בהדחה, )א"צא ס' ס(ולא עדי! מבשר וגבינה שנוגעי� זה בזה . שנת� בתוכה

חייב , וא� הניח בקערה זו התר קר. כי היא נחשבת כרותחת כל הזמ�, י הדחה אסור"סור להשתמש בה אפילו בצונ� ואפילו עא – א"ברשבד נוס& "מ
א כתב על דעה "והרשב .כ בקערה שנשארת רותחת לעול� עד שיגעילו אותה"משא, ואי� זה דומה לסכי� שאחר שמתקרר הוא נידו� כצונ�. ההתר קליפה
  .והטור לא הביא אותה כלל, זו שאינה עיקר

 
אבל בחמי� , כי מליחה שניה לא מפליטה מכלי ע#, כלימותר למלוח בו בשר פע� שניה א� עשו נקב ב, כלי ע# שמלחו בו והוא אינו מנוקב – שערי דורא

  .כי בישול כ� מפליט מכלי ע#, אסור להשתמש בו
  

  .ידיח את המאכל הצונ� שהונח ש�, שידיח את הקערה בטר� ישתמש בצונ� וא� לא הדיח, א"הביא כי – מחבר
ויש מליחה לכלי� , ודינה כסכי� של שחיטה שבעי הדחה, שהקערה נחשבת כרותחת מחמת המליחה, ד"כראב – באר הגולה, ז"ט? כמי פסק המחבר

, בעי הדחה א� רוצה להניח ש� בשר התר קר, והכונה שכל כלי איסור אפילו קר, אי� הכרח לומר כ$ – )יוסבר לקמ�(  "ש, א"רעק. להפליט בכדי הדחה
  .ז אי� מליחה לכלי�"ממילא לפי. ש"ע. ב"צא ס' כפי שנפסק בס

  .אבל צרי$ לקנח� היטב, �"מותר א! בלא הדחה כרמבובשאר כלי� , רס לכתחילה צרי$ להדיחכלי ח – ח"ת, ל"מהרש
  

  מאכל מלוח שנית� בקערה לא מנוקבת שנמלח בה בשרדי� 
תו או אפילו בלא נקיבה א� הבשר שהה כבר במליח, מותר לחזור ולמלוח בו בשר לאחר שנקבוהו, בשר שכלי שאינו מנוקב שמלח בו, ד"פסק כש – א"רמ

  .ולכ� הד� לא נפלט מהכלי ולא נבלע בבשר, כי אי� מליחה לכלי�וזאת , והודח
כי הד� לא יפלט ומדוע כתב , מותר יהיה להשתמש בכלי שאינו מנוקב ומלחו בו בשר בצונ�, הרי לפי הסברה הזו שאי� מליחה בכלי�, קשה –  "ש

  ?ונ� בלא הדחהא שהביא המחבר האוסרי� להשתמש בכלי בצ"א די� זה לאחר הי"הרמ
כי דרכו בהדחה ולכ� אי� חשש שמא , שמותר להניח בשר שלא נמלח בכלי איסור, ב"צא ס' א מבוססי� על דברי הטור בס"שדברי הרמ  "ומתר� הש

ר דברי� אבל שא, ובודאי יודח קוד� שיונח ש�זה רק בבשר שדרכו בהדחה , מה שמותר להשתמש בצונ� בכלי שאינו מנוקב, וג� פה, ישכח מלהדיחו
קה ' א בס"לפי זה לא קשה מפסק הרמ. ב"צא ס' פ ס"כי חוששי� שמא ישכח להדיח ע, אסור בצונ� להניח בקערה זו שמלחו בה בשר ואינה נקובה

  .ויש חשש שמא ישכח, כי ש� אי� רגילי� להדיח�, פ שה� קרות"� אע"ש� פסק שאי� למלוח גבינות בדפוסי עכו' סיב
שאסור להניח א "על דברי הרמ$ "ג כתב הש"סקי' ע' ובס. (א"כפי שבארנו בדברי רעק, דלעיל סוברי� שאי� מליחה לכלי� א"ולפי זה נית� לומר שהי

וזה . שאי� דגי� בולעי� הד� שבכלי כי אי� מליחה לכלי�, א� מלח� ש� הדגי� מותרי�רק ו, לכתחילה דגי� שלא נמלחו בקערה שמלח בה בשר
  .שאי� דרכ� בהדחה כמו בשר, שכח להדיח את הדגי�כי חוששי� שמא י, שלכתחילה לא

  
  י כבישה"די� מליחה בכלי� ע

ונשאר ? הרי ייאסר מדי� כבוש א� שהה כשיעור שיתנו על האש וירתח, א שימלח בשר בכלי שאינו מנוקב ומלחו בו"אי$ התיר הרמ, הקשה – דרישה
  )ישה בכלי הוא שית� על האש וירתחששיעור כב', ק טז"תמז ס' ח ס"באו א"ולדבריו הסכי� המג( .ע"בצ
כי זה שיי$ בבשר , ואי� להחמיר ולומר ששיעור כבישה יהיה כדי שיתננו על האור, מעת לעת שלכבישה  שיעורפחות מא ה� "שדברי הרמ, תר� – ז"ט

  .א"קה ס' ועיי� בזה בהרחבה בס. שנשרה בציר ולא בכלי שלוקח לו זמ� להפליט כשכובשי� בתוכו
כי מה שנפלט אז הוי נות� , ואפילו ביותר מעת לעת, שלעול� אי� כח במלח ובציר להפליט מכלי ואפילו בשיעור כבישה ותר�, ז"הטל עחלק  –  "ש

  .א  בדיעבד א� שהה מותר הבשר, כי נות� טע� לפג� אסור לכתחילה, א  לכתחילה אסור להשהותו יותר מעת לעת, טע� לפג�
  

  שנמלח בו בשר דין כלי מנוקב
כ יהיה אסור למלוח פעמיי� בשר באותה הקערה "שאל, כי ד� משרק שריק, מותר להשתמש בה ברותחי�, קערה מנוקבת שמלח בה בשר – ד"ש, ש"רא

  .ולא שמענו על זה
ערה ומה שאנו חוזרי� ומולחי� שוב באותה הק, משמע מהגמרא שכל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה ברותח – �"ר, �"ד ורמב"א בש� ראב"רשב

ד�  לא פולטת, וכל שפולטת ציר, פולטת ציר, ואפילו לאחר שפולטת ד�. לא בלעה, ל שמכיוו� שהחתיכה עסוקה כרגע בלפלוט ד�"י, מנוקבת פעמיי�
  .הד� מדפנות הקערה יצא ונשפ$ כבר ולא יבלע יותר, שעד שלא הגיע הבשר למליח כרותח, פ הארחות חיי�"ל ע"ועוד י

  הדי� בכלי חרס מנוקב

                                            
9
 .� שהיא נחשבת כצוננת"ד סובר כרמב"אינו שהראבהרי לקמ� ר, ע"צ 
10
, ולא כדעת רבנו פר# ש�, ה כא�"כ ה"א, משער בששי� בבשר נגד מה שנכנס מהכ! לקדרה, י"שהתוחב כ! חלבית לקדרה של בשר ב, א"צד ס' א בס"שלפי פסק הרמ, כתב הדגול מרבבה 

 .א תמוהה"$ על הרמ"כ קושית הש"וא, "בכולו ח� מקצתו ח�"כי , נגד כל הכ! וג� מה שבחו# שכתב שצרי$ לשער
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והקערה . משמע שהבשר מותר, ומשלא כתבה כ$, כי אחרת הגמרא היתה צריכה לאסור את הבשר, בגמרא מדובר על קערה נקובה – �"רמב, ק"מס

לכ� אסור להשתמש ברותח  .ואפילו צונ� בצונ� בולע בכלי חרס. שבולע יותר מבשר ולא שייכת בו סברת ד� משרק שריק, אסורה מפני שהיא של חרס
  .מלח בו בשר אפילו הוא מנוקבבכלי חרס ש
  מנוקב הדי� בכלי ע�

  .מותר להניח בו התר רותח, שמלח בו בשרמנוקב כלי ע#  – ד"ש, �רבנו פר
  

  .א את שאר הראשוני� שאוסרי�"והביא כי. מנוקב מותר לאכול בו אפילו רותח שא� מלח בכלי, ד"ש וכש"פסק כרא – ברמח
  ).ח"ת(אפילו בשל חרס , ובדיעבד מותר, להשתמש בזה ברותח ולאשלכתחילה יש להיזהר , ה"פסק כאו – א"רמ
  .אבל בשאר כלי� שמנוקבי� מותר אפילו לכתחילה, בדיעבד ברותח ואפילו היה מנוקב אסור אפילו, שא� הכלי היה של חרס, ק"כסמסק פ – ל"רש
. ל"כדעת רש ובכלי חרס אסור ברותח אפילו בדיעבד, תרא בשאר כלי� שלכתחילה אסור להשתמש בה� ברותח ובדיעבד מו"כרמ והכריע –  "ש, ח"ב
  )אבל בכלי חרס אסור לכתחילה בצונ� כדלעיל, כיו� שהוא מנוקב ,בלא הדחה אלא רק בקנוח היטבאבל בצונ� מותר לכתחילה , וכל זה ברותח(
  

  'יח !סעי
  

מחמת בישול אינו יוצא  ובלוע, נכבש בדמו וכבוש הרי הוא כמבושל כי, אסור לאוכלו אפילו צליבשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב  – מרדכי, ש"רא, א"רשב
  .ה שמליחה לא מהני יותר לבשר זה"וה. יש חשש שיבלע מאיד$ גיסא, שא� האש תפליט את הד� מהאי גיסא, ועוד, י אש"ע
  

  ?מה נאסר
  :פ שלוש הוכחות"והביא ר. ואפילו מה שממנה חו� לציר אסורה כל החתיכה – רבנו פר�

שהדגי� אסורי� ומשמע , "אי בכלי שאינו נקוב אפילו עופות, ד"ה. � ועופות שמלח� זה ע� זה אסורי� הדגי�גיד"ש:) חולי� קיב(גמרא פ ה"ע .1
  . פ שה� מעל העופות ולא בתו  הציר"אע

ציר כי הד� לא מפעפע ולכ� אסור רק מה שבתו$ ה, כי ש� מדובר שנמלחה החתיכה כדינה ופלטה כל דמה, ואי� זה דומה לחתיכה שנפלה לציר .2
ולכ� אי� להתיר משו� ד� ( ממקו� למקו� פרשהמקו� דחוק ולא יצא דמה ממנה אלא , כ כשנמלחה בכלי שאינו מנוקב"משא, למעלה

 .י צליה"י מליחה ולא ע"ולא יוצא לא ע, ולכ� הכל אסור ,ואפילו למקו� שמחו# לציר ,)האברי�
  ")כבולעו"ה "ד. פסחי� עד' תוס. (לי שאינו מנוקבת עשה מעשה ואסר את כל החתיכה שנמלחה בכ"ר .3
ולכ� מה , והד� לא מפעפע ולא נבלע יותר מכדי קליפה, מה שממנה בתו  הצירהחתיכה רק אסורה וכתבו ש, חלקו על רבנו פר� – ש"רא, א"רשב

ול להולי  את הד� להיכ� שלא יכול לפעפע כי שומ� לא יכ, להואפילו יש בה שומ� לא אומרי� שגור� לד� לפעפע בכו. שלמעלה אסור רק בקליפה
אלא ! ?כי המלח שהוציא את הד� מפעפע בבשר ומכניס טע� ד�, א למלוח בשר"א ,וא� לא כ�. והוא מותר מצד עצמו, ורק השומ� בעצמו מפעפע, בעצמו

  .י מלח ושומ� היכ� שלא יכול ליל$ מעצמו"כ טע� הד� לא נכנס ע"ע
  :#ודחו את כל ראיותיו של רבנו פר

  .והדגי� שלמעלה אסורי� רק בכדי קליפה, הכי נמי שאסור רק מה בתו$ הציר, בדגי� ועופות .1

ומה א� יש חתיכה , למה ימנע מה שבתו$ הציר מהחלק העליו� לפלוט ד� שבתוכולא ברור , ומה שחילק בי� חתיכה שנפלה לציר לנידו� דיד� .2
פ שמה שבתו$ הציר לא יכול "שאע, ה בנידו� דיד�"וה! ?בגלל החצי שלא מלחהא� החצי שמלח מנוע מלפלוט ד� , גדולה ומלח חציה בלבד

ומה שכתב שהד� פרש ממקו� למקו� ואינו . ה בקליפהמ החלק שמחו� לציר פולט את הד� והוא מותר באכיל"מ, לפלוט בגלל דוחק המקו�
 .ממונ� של ישראל והתורה חסה על, אלו דברי נביאות הבאי� להשחית את ממונ� של ישראל, יוצא לגמרי

  .זה בגלל שהוצאו מהציר ולא היה ידוע איזה צד היה בפני� ואיזה צד היה בחו#, ת עשה מעשה ואסר את כל התרנגולי�"מה שר .3
  

  ?מ שתאסר החתיכה שבתוך הציר"שיעור משך השהייה ע
והסביר , אפילו לא שהתה כדי שיעור מליחה דמיוקב ת אסר תרנגולת שנמלחה בכלי שאינו מנ"ר – ה"או, י"מהרא, א"רשב, מרדכי, .)פסחי� עד( ת"ר

ולכ� הבשר שכבוש , פ שהבשר עצמו עדיי� כ�"אע, והטיפות האלו אינ� נאכלות מחמת מלח�, כי הציר והד� מתחילי� לצאת מהבשר מיד, א טעמו"הרשב
  .את הד� שפולטמיד בולע חוזר ו, בתו  הציר

  .כדי שיעור מליחה ה רק לאחר ששהתהנאסר – ר יהודה אלברצלוני"הר
  .וא� לא שהה שיעור זה נאסרת בכדי קליפה, נאסר מה שמהחתיכה בציר, א� שהה כדי שית� על האש וירתח – ש"רא

  .ורק אז חוזרת החתיכה ובולעת ולא פולטת, "כדי פליטת כל דמה"כל עוד לא שהתה זמ� של , שהחתיכה לא בולעת ד� י"משמע מרש – י"הגהות אשר
  
  )החתיכה אסורה – �"ר, א"רשב. ידיח וימלח – ד"ש: או שנפלה היא לתו  הציר, ג חתיכה שלא נמלחה"מלוח ע נפל ציר מבשר(
  )שרכי הציר הול$ ונבלע בקרקע או שמא זהו כלי שאינו נקוב ונאסר הב, הא� נידו� ככלי נקוב, ד"מסתפק הש – ג קרקע ועדיי� הקרקע לחה ונפלה חתיכת בשר על אותו מקו�"ציר שנוט& ע(

  

  הלכה
א "ורמ ה"צא ס' ס, והיינו כשיעור מליחה לקדרה, אינו נאכל מחמת מלחוהיינו ש( שבשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב, ש"א וכרא"פסק כרשב – מחבר
כדי א בלציר אינו אסור אל �אבל מה שמחו, כל מה שבתו$ הציר אסור באכילה אפילו צלי, )ש"רא( ושהה כשיעור שיתנו מי� על האש וירתחו )חולק

  .ואפילו א� יש בה שומ� לא מפעפע, במקו� שנגע בחתיכה שהיתה בציר) ולא כרבנו פר#( קליפה
   "ש

הרי מה שנאסר בכדי קליפה כשלא שהה  ,א"והקשה רעק .נאסר הבשר בכדי קליפה ואי� זה נקרא כבוש, וא� שהה פחות מזמ� זה בכלי .1
  .ע"וצ? גמרי א� ימלחנו שובכ צרי$ להיות מותר ל"וא, מספיק זמ� זה רק מדי� מלוח

ולכ� , זה מפני שש� לא היה מלח ואינו נידו� כרותח, בבשר המלוכל$ בדמי� הצרכנו שיעור מעת לעת כדי שיחשב ככבוש כמבושל' טו' מה שבס .2
  .מתבשל בדמו ואסור לצלי וכ כא� שיש מלח וכאיל"משא, מותר ש� לצלי

  
ולא כמחבר שהצרי$ שיעור , כדר$ שמולחי� לצלי( רק מעט הואפילו לא נמלח, תיכה שמחו� לצירשיש לאסור ג� את החלק בחפסק כרבנו פר#  – א"רמ

. וכ� נוהגי� ואי� לשנות, )ש"וחלק על המחבר שפסק כרא, ת"כר( כבר אסור, שאפילו שהה רק מעט עד שנראה צלי בכלי, ה"ת וכאו"וכר, )מליחה לקדרה
לא , ולא נוגעות בציר אלא רק בהאבל חתיכות אחרות שמעליה ונמלחות עמה , ה מחו� לצירמה שאסור זה רק אותה חתיכה שחלקה בציר וחלקו

  .וכאילו הוי כלי מנוקב, ואפילו קליפה לא צרי , עד כדי כ$ שימנעו מהעליונות לפלוט ד� דחוקותמטה לשאי� החתיכות ש, נאסרות
   "ש

שכא�  ,ותר�? פ שהד� פרש ממקו� למקו�"י מליחה וצליה אע"תה עמבואר שהשובר מפרקתה של בהמה מותר לאכול או' סז' הרי בס, קשה .1
  .וש� לא נכבש, שכא� נמלח בכלי שאינו מנוקב וכבוש כמבושל, ועוד. י מליחה גרע טפי,שיצא ע

יש להתיר מה שמחו# לציר א! , וספק א� נפלה לש� קוד� ששהתה שיעור מליחה, כאשר נפלה חתיכה לכלי שאינו מנוקב – משאת בנימי� .2
אבל א� ידוע שלא נמלחה בכדי , שאז אי� זה נקרא מולח בכלי שאינו מנוקב, ש א� ידוע שנפלה לאחר שעברה שיעור מליחה"וכ, א"לדעת הרמ

וממשיכה לפלוט ד� שנבלע , נו מנוקבכי עכשיו נמלחת בכלי שאי, אסורה החתיכהו, לא פלטה כל דמה שיעור מליחה ונפלה לכלי שאינו מנוקב
 .י מליחה וצליה"צא עבחתיכה ולא יו

שהרי אי� כא� איסור דאורייתא ורק מדרבנ� א� בישל צרי$ , יש להתיר, א� התערב החלק מהחתיכה שהיה מחו# לציר באחרות – ל"רש .3
  .שד� שמלחו אינו אלא מדרבנ�, ועוד, ולכ� חד בתרי בטל, ששי�
שיעור מליחה ונמלחה כשיעור מליחה שאז הד� אסור התה החתיכה שכי הוא מתיר ג� כש, ע א� לסמו  עליו לדינא"  נשאר בצ"הש
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  .מדאורייתא

 .ע"וצ? כ אי� להתיר בחד בתרי"וא, ל שטע� כעיקר דאורייתא"וקי, הוי מי� בשאינו מינו, הרי הד� שנבלע בבשר ולא יוצא, א"הקשה רעקא  
וכתב שד� בבשר הוי מי� בשאינו מינו ובטל רק , ליד לעי' א בס"$ עצמו השיג על הרמ"שהרי הש, ותמה עוד יותר, וכ� הקשה ג� הבית מאיר

  .ע"וצ. בששי� ולא ברוב רגיל
ציר ממנו על התחתו� שנמלח ונשרה קצת  במעשה בא לעירו שהניחה אשה אווז שנמלח והודח על אווז שלא נמלח ומלחה האווז העליו� והיה ז – ז"ט

ש ולאסור רק מה שמונח בציר ולא נחשב האווז כאילו הוא מונח בכלי "א והרא"שבופסק שבזה יש לסמו$ על הר, בתו$ אותו הציר בכלי שאינו מנוקב
  .ס קה"ע לקמ� ר"וע .אלא רק כבוש בציר, שאי� כא� מליחה כלל, שאינו מנוקב

הכוונה וכתב שאולי יש טעות סופר בדבריו ! הרי החתיכה העליונה נמלחה והודחה, מדוע אסר מה שמונח בציר, ז"הכס& תמה על הט'   בנק"הש
  .שנמלחה ולא הודחה או שלא נמלחה שיעור מליחה

  

  'סעי! יט
  

ונשאר עוד ד� בנימי הבשר שלא רואי�  לא כל הד� יוצא במליחה כי, ולעבור חליטהצרי$ לתת את הבשר במי� רותחי� , לאחר כל המליחה – �"רמב
אלא אדרבה חולטי� את , י� הרותחי� לא רק שלא מפליטי� ד�והמ, כ אדו� יותר מהראשו�"ואדרבה מוהל שיוצא אח, )לקמ� פ המרחשת"ע(אותו 

חוששי� שמא קוד� , כי א� לא ימלח, ומה שבתוכו גלויכדי שיצא הד� על השטח הבשר , ובכל זאת מולחי� קוד� הבישול. הבשר ומונעי� מהד� לצאת
  .ייפלט הד� הקרוב לשטח הבשר, שירגישו המי� את הבשר בחו� המי�

  ?מ"מ ולא במ"שלא כתוב לא בכס, �"ורו של הרמבוצרי  לדעת מהו מק
, אמר רב ספרא. חוטי� שביד אסורי�: אבא אמר רב יהודה אמר שמואל' אמר ר: "אומרת. הגמרא בחולי� צג. �"שזהו מקורו של הרמב, ג"ס היא גרסת בה"בשאילתות יש גרסא אחרת בש

שעד עכשיו מדובר שהיה מותר רק לצלי , ומדייק תוספות!"  חתכיה ומלחיה אפילו לקדרה נמי שפיר דמי! א אכול ד�משה מי אמר רחמנ, אמר רבא? משה מי אמר רחמנא לא תיכול בישרא
  .וא� לא חת$ את היד אסור לאכול

  .�"וזהו מקורו של הרמב. מותרי� ,י הפלה לקדרה"כלומר לאחר שמלח וחלט החוטי� ע, זו חליטה" אפיל"ו, "לקדרה שפיר דמי ואפילחתכיה ומלחיה : "אבל לגאוני� יש גירסא אחרת

  
אפילו , דחתכיה ומלחיה, באומצא דאסמיק ביצי ומזרקי: "והוכיחו מהגמרא, �"חלקו על הרמב – טור, ש"ריב, מגיד משנה, �"ר, א"רשב, ד"ראב

מ מה שהוא ד� גמור יצא ע� "מ, ו�מוהל אד �פ שלאחר שיעור מליחה יוצא עדיי"ואע. שמלח מוציא אפילו ד� שבתו$ החוטי�, :)חולי� צג" (לקדרה שרי
  .ורבנ� הקלו ,"ד� מלחו אינו עובר עליו"ל ש"וכ� לא רצו חכמי� להחמיר בדבר זה כי קי. "חמר בשר"או  "בעלמא מוהל אדו�"והשאר הוא רק , המלח

  
ישול יקשה את הד� שלא יוצא מ חו� המי� בב"ומ, שעות' כ יהיה המלח על החתיכה יב"אא, המליחה לא מוציאה את כל הד� מהחתיכה – ה"רא

שעות יוצא ' כי כל יב, שעות הד� שעל פני החתיכה ייכנס' שחוששי� שלאחר יב, כפי שיבואר להל�, ה בהדחה קמייתא"ובזה תוב� שיטת הרא. החוצה
  .חייב לחזור ולמלוח, א� חת$ את החתיכה לשני�, ה"ולכ� לפי הרא. ד� עדיי� כשהמלח עליו

, מ לבשל"אלא כשנות� את החתיכה במי� קרי� ע, או שאי� מוציא כל הד�, כ מוהל ולא ד�"ומה שיוצא אח, המלח מוציא את הד� עד שלא נשאר כלל ד� חקר בפתיחה הא� ג"והפמ
  .נתקשה שוב הד� ולא יוצא, כשתרגיש החתיכה חו� המי�

, אלא שלאחר שנית� במי� קרי�, ז לא צרי$ חליטה"א$ נשאר ד� בחתיכה ובכ, פני החתיכה מ המלח מוציא רק את הד� שעל"מ, � המצרי$ חליטה"ל כרמב"פ שלא קי"שאע, ג"והסיק הפמ
  .ה"וסמ  ידיו על שיטת הרא. מ א� ישרה את החתיכה מעת לעת במי� קרי� נאסרת"ומ. חו� הבישול גור� לד� להתקשות ולא לצאת וזה מעי� חליטה

ולכ� יכול לשי� את החתיכה , ה סובר שלאחר מיתה אי� די� של פרש ממקו� למקו�"לכ� יש לומר שהרא? ונאסר, � למקו�הרי ברגע שמתבשל פורש הד� ממקו, ה"ולכאורה קשה על הרא
  .בבישול

שאר רק מוהל שהמליחה מוציאה את הכל ונ, לכ� הסיק כפי שכתבנו לעיל! הרי אסור לחתו$ כל נתח לשני�, במשמרת הבית שלפי זה היא$ אוכלי� צלי קדר ה"א תוק& את הרא"א  הרשב
שעו! שמלא אותו בבשר , � שכתב שהד� לא יוצא בלא חליטה"ואכ� הרמב. א לעטו! עו! בבצק משו� ד� פנימי שנשאר ש�"א לעשות צלי וקדר וא"ה סובר שבאמת א"שהרא, ונית� לתר�. ד�

  .ה"נ לשיטת הרא"ואה, וביצי� אסורי� כי יש בעו! ד� פנימי ובלא חליטה אוסר את העו!

  
  ?� לראשוני� הא� כל הד� יוצא או לא"הרי קשה לומר שזו מחלוקת במציאות בי� הרמב, יש להבי�ועדיי� 

שאמנ� יש חזקה , �"סובר הרמב. שהחתיכה הוחזקה בד� ומצד שני יש חזקה הפוכה, מוציאי� ד� מהבשר מלחשיש כא� חזקה שאש ו, ס"מסביר החת
, אבל כשחת$ את כל החתיכה לשני� .ולכ� יש לחלוט ולברר שיצא כל הד�, נסמו$ על החזקה נברר ולא, אבל איפה שאפשר לברר, שמלח מוציא כל הד�

  .� מודה שלא"ואי� צור$ בזה ובזה ג� הרמב, רחה יתרהכי זה הפסד וט, להדיח ולמלוח שובאי� צור$ 
  

  .�"א  איפה שאפשר טוב לחוש לדבריו של הרמב, �"הלכה ככל הראשוני� החולקי� על הרמב – בית יוס&
  .�"לא ראה מימיו מי שהיה חושש לדעת הרמב – דרכי משה

  
א את "והביא כי. מותר לתת אותו אפילו במי� שאינ� רותחי�, נמלח הבשר והודח כדי�שולכ� אחר , �"פסק ככל הראשוני� החולקי� על הרמב – מחבר

צ לחזור "א, ש� נפסק שא� חת$ חתיכה שנמלחה, ה"� מסתדרת יפה ע� ס"דעת הרמב( .שמצרי$ לתת אותו במי� רותחי� דוקא �"דעת הרמב
  )י המליחה נפלט כל הד� שהיה בה אפילו באמצע"כי ע, ולמולחה שוב

  .וכ� נוהגי�, כ כלל"פסק כדבריו בדרכי משה שהסברה הראשונה היא עיקר ואי� עניי� לתת במי� רותחי� אח – א"רמ
  .� וליתנו במי� רותחי�"שאיפה שאפשר יש לחוש לדעת הרמב, ת יוס!כי הוא לשיטתו בבי, כ"� ג"המחבר הביא את דעת הרמב –  "ש

  !א לבשל"� שיש בה ד� וא"הרי חושש לרמב, ה פסק בחת$ כל נתח לשני� מותר"למה בס, כ"א, ג"והקשה הפמ
ד� יצא החוצה כשהונח כי ה, שלשיטתו חייב לחזור ולמלוח ,ה"דלא כרא ,� סובר שמותר לחתו$ לחתיכות דקות ואז לחלוט"שהרמב, ג"ומתר� הפמ
  .במי� קרי�

היינו ג� , והכח של המלח להוציא את הד� החיצוני, שהד� בלוע בנימי הבשר, � לא כמו שהבנו קוד�"שהפשט ברמב) כא' א ס"ח( מרחשת תר�הו
כי , לא מתפר# ד� החוצה, ני�החתיכה לשלכ� ג� כשחות$ את . א$ לא מה שחבוי בנימי הד� ואי� כח למליחה להוציא החוצה אלא רק בחליטה, מבפני�

  .כ"ה אחטיחלתועיל ולכ� , נשאר רק ד� טמו� ובלוע
, � מודה שלא"ואי� צור$ בזה ובזה ג� הרמב, כי זה הפסד וטרחה יתרה, אי� צור$ להדיח ולמלוח שוב, כשחת$ את כל החתיכה לשני�, ס מתר�"והחת

  .ת כל הד� ואי� צור$ לבררשאש ומלח מוציאי� א, אלא סומכי� על החזקה כפי שבארנו קוד�
א להשהות את "פוסקי� כרמ, כ א! הנוהגי� כמחבר"כמו. �"ופסק לגמרי שלא כרמב, י"ע מלמדת שחזר בו מדבריו בב"סתימת השו – ילקוט יוס&

  .)השולח� פ ערו$"ע( צ בחליטה נוספת"וא, ושיעור זה ודאי מוציא את כל הד�, ולא כדי הילו$ מיל, ו"א בס"הבשר במלח שעה כדעת הרמ
  

  'סעי! כ
  

והתירו  ,כ בכלי בלא הדחה והתמלא הכלי מציר"ונתנוהו אח, שנמלח בשר ושהה כדי מליחה] י"שארע בביתו של רש[מעשה  – ש ומרדכי"רא, תוספות
  :ני הסברי�וכא� מצאנו ש .אלא מוהל בעלמא ,הנמצאי� בכלי מי� ד�והציר אי� המי� , בכלי נחשמאחר ששהה שיעור מליחה קוד� שהו ,י"רש

ואי� לו כח , נדבק ומתייבש בתוכו מ הד� שבמלח"מ, ולכ� צרי$ להדיח את הבשר יפה יפה אחרי המליחה, פ שהמלח שעל הבשר אסור"אע .1
אלא כדי שלא יאכל את , זה לא כדי למנוע את בליעת הד� בבשר, ומה שצרי$ להדיח את הבשר אחרי המליחה .לצאת ולהיבלע שוב בבשר

  .אבל הבשר לא נאסר, בו ד� אסור המלח הזה הבלוע

 .סק כח המלח מחמת שהפליט את הד� ואינו נחשב עוד כרותחפ .2
  

  :שיטות הראשוני� להלכה
שא� נפל בשר לתו$ ציר היוצא מ�  י"ומטע� זה פסק הגהות אשר. י"ולהתיר את הבשר כרש להקל יש  – ה"המרדכי בש� הרמ, טור, ש"רא, ה"ראבי

ולכ� א� נפל אותו , מ די� בשר מלוח יש על אותו ציר"כתב שמ ק"סמהו. כי הד� נדבק בבשר ואי� לו כח להיבלע, מותר, הבשר אחר ששהה כדי מליחה
  .צרי$ ששי� נגד הלכלו$, י א$ יש לכלו$ חלב"וא� אינו ב, י צרי$ ששי� נגד הכלי"שא� הכלי חלבי ב, ד הוסי&"ובש. ציר על גבינה וחלב נאסר
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וכ� . שאי� להקל בזה אפילו בקליפה ה"פ האו"וכ, שכבר נהגו הע� לאסור, להקל בזה אי� – המרדכי בש� רבנו אליעזר ,11ג"מ בש� הסמ"הגה, תוספות

  .שיש לאסור את הבשר הזה עילמשמע מדברי רבנו יונה המובאי� ל
  .עור מליחהכי שהה בכלי מנוקב שי, י קליפה"ורגילי� להתיר ע, נהגו לאסור אפילו שהה בכלי מנוקב תחלה – שערי דורא
  .בי� א� יש ששי� בבשר נגד הציר ובי� א� לא, כשנאסר הבשר כ$ ג� הכלי אסור – דרכי משה

  
, ושוב מלחו על הגיגית כארבע חתיכות בשר ודלפה פליטת הציר מהחתיכות לאות� מי�, א� נפלה חתיכת בשר שלא נמלחה לקדרת מי� שרחצו בה� בשר שלא מלוח – ד"ש, י"הגהות אשר[

פ שקלטו המי� הרבה טע� "אע, ולא הוי כרותח ולהיחשב אינו נאכל מחמת מלחו, כי אותו הציר מעורב בהרבה מי�, הראשונה היא היתר גמור הוא ואפילו אי� ששי� במי� נגד הצירהחתיכה 
  .ציר

  .]ויש אוסרי�. ה לבשר שנמלח ונפל למי� שהתאדמו מפני שהדיחו בה� בשר"ה – שערי דורא

  
ולפי זה פסק כהגהות . מותר, כ בכלי בלא הדחה והתמלא מציר"שבשר שנמלח ושהה כדי מליחה ונתנוהו אח, ש"ה וכרא"וכראבי י"פסק כרש – מחבר
ה "והמרדכי והרמ א את דעות התוספות"והביא כי. שאינו נחשב עוד רותח, מותר, שג� בשר שנפל לציר היוצא מהבשר לאחר ששהה בכדי מליחה י"אשר

  .צא' ע בס"וע. וכ  יש לנהוג לכתחילהכי הציר רותח ונבלע בבשר , בזה את הבשר ורבנו יונה שיש לאסור
כי המי� מבטלי� , הבשר מותר, ט פסק המחבר כדעת הטור שא� לא ניפ# את המלח מהבשר לאחר המליחה והדיח"הרי בס, ז והפרי חדש"הקשו הט
  ?� את הבשר וקשה על המחברהמלח והד� הבלוע בו נחשבי� כרותח ואוסרי, משמע שבלא מי�. כח המלח

 .כי המי� מבטלי� את כח המלח ולא נבלע ד� יותר, ש� יתיר, י"שאפילו מי שאוסר כא� במעשה דרש, שש� ההלכה היא כללית, צוותר
  

ולא רק (כי לא הודח והציר נחשב כרותח ונבלע בבשר  בכדי קליפה שג� בדיעבד יש לאסור את הבשר הזהה "המרדכי והרמ, פסק כתוספות – א"רמ
ולא אומרי� כא� איידי דפלט לא בלע כי זה  –  "ש. (אבל מה שמחו# לציר מותר לגמרי, ודוקא מה שמונח בציר. כדי קליפה, )לכתחילה כשיטת המחבר

  )קה' וקליפה לא בטלה בששי� כבס, ולא יעזור כא� ביטול בששי� כי צרי$ קליפה. כלי לא מנוקב
פ "וכומעט למעלה ממנו כדי קליפה , ולא חילקו" אסור"פ לשו� הראשוני� שכתבו "אסור ע יר מהחתיכהשכל מה שבצ, ה"חלק ופסק כאו – ל"רש
שא� יש במה שבתו$ הציר ,  "והסיק הש. שמקל בכל עניי�, י"ויש לסמו$ בזה על רש, וא� התערבה חתיכה זו באחרות בטלה ברוב של חד בתרי. ז"הט

קה שצרי$ ששי� ' שמוכח מס,  "א כתב שלא כש"ורעק. כי ד� לא מפעפע למעלה, לציר לא מצטר!אבל מה שמחו# , הבשר מותר, ששי� נגד הציר
  .ש כא� שקליפה היא מעיקר הדי� ולא נפטור את הבשר מקליפה ג� כשיש ששי�"וכ, וקליפה

ואפילו , ע"אינו מנוקב מותר הבשר לכווא� הדיח את הבשר קוד� שנתנו לכלי ש. כי יש ש� ציר, יש לאסור מיד א� כשנפל, לפי הדעות שאוסרי� –  "ש
  .כ ציר ואפילו א� הדיח רק פע� אחת"התמלא אח

  

  י"מ ממעשה דרש"הנפק
  
  בשר שנפל לציר. א

  .י נלמד שבשר שנפל לציר היוצא מהבשר לאחר ששהה שיעור מליחה"ממעשה דרש – י"הגהות אשר
  .י"כמעשה דרש ,ולהתירו בדיעבדולכ� יש לאסור את הבשר לכתחילה , י"ד� די� זה כמעשה דרש – מחבר

  
  הדחת הבשר קוד� אכילתו. ב

כי יש ד� בלוע , ולחתו$ אותו בסכי� אלא לאחר שיודח יפה יפה לאכול ממנופ ששהה במלח שיעור מליחה אסור "הבשר שנמלח אע – טור בש� רבנו יונה
כי יש עליו , רבנו יונה לשיטתו שבשר שנמלח ועומד במלחו אסורו ,י"שמשמע שרבנו יונה חולק על ר. במלח והוא נבלע בבשר כשאר ציר ויש לו די� רותח

  12.'ע' ולכ� חייב להדיח הבשר קוד� פליטת צירו כפי שיתבאר בס, טיחת ד� שנפלט והמלח מלוכל  מד� הפליטה וחוזר ובולע מחמת חו� המלח
  .כ יפה יפה"דיחנו אחפ ששהה שיעור מליחה עד שי"אסור לאכול מהבשר אע, כתב שלפי רבנו יונה – מחבר

  ?ומדוע כתב שצרי$ הדחה רק לדעת רבנו יונה, ז"כ וכפי שפסק המחבר בס"י שמקל צרי$ הדחה אח"הרי ג� לרש, ח"והפר  "ז והש"הקשו הט
יש להדיח מיד  אבל לדעות המחמירות, יכול להניח בינתיי� אפילו בכלי שאינו מנוקב ולהמתי�, י שאי� המלח והציר נחשבי� כרותח"שלרש, ז"ותר� הט

  .אחרת ייאסר הבשר מהמלח שנחשב כרותח, בטר� יניח בכלי שאינו מנוקב
שההדחה נצרכת לשיטה זו כדי לסתו� את נקבי , ועוד תר�. כי הציר נחשב כרותח, קוד� פליטת כל צירו, שכדי לאכלו יצטר$ להדיחו מיד,   תר�"והש

  )ח כתב שתרוצי� אלו דחוקי�"והפר. (הצדדי� יהיה מותר בלא הדחהכשחתכו מכל , י"אבל לרש, שלא יבלע מהציר ד�, הפליטה
  
  סכי� שחתכו בה בשר קוד� הדחה. ג

, י"ודייק הב. אלא לאחר שיודח יפה יפה ולחתו  אותו בסכי�פ ששהה במלח שיעור מליחה אסור לאכול ממנו "הבשר שנמלח אע – טור בש� רבנו יונה
   .כי מליח כרותח, ג האש"שא� חתכו בסכי� צרי$ להגעיל ברותחי� ע

הכוונה . ותמה על הטור שכתב את שתי השיטות האלו יחד להלכה, י"אי� די� זה עולה בקנה אחד ע� שיטת רש – ז"פ הבית יוס& והט"י ע"שיטת רש
כ כל בשר שנמלח "שאל ,צ כלל לבטלו"או שהתייבש וא, כי פסק כוחו של המלח לאחר ההפלטה ולא יכול להבליע יותר, י שאי� כא� איסור כלל"לרש

כדי להוריד , הסכי� טעונה הדחה בלבד, ולכ� א� חת  את הבשר בסכי�. ומה לי מוהל ומה לי מי�, כי הד� שבמלח יבלע בו, ומונח במי� ומודח ייאסר
  .ואוסר את הבשר ואת הסכי� שחתכה אותו, שהמלח נשאר איסור, כ לדעת רבנו יונה"את הד� כמו כל דבר צונ� משא

כי אי� ש� מוהל , הסכי� טעונה הגעלה, א� יחתו$ את הבשר בסכי�ש, י"במעשה דרש, באר את דברי הטור ח"הב  –  "ח והש"פ הב"י ע"שיטת רש
  . "וכ� פרש הש, ולא כמו שהבי� הטור שיש מחלוקת, י לרבנו יונה"מחלוקת בי� רש נוגע לסכי�ואי� ב, לבטל

י לא "שרש, ועוד! כ מוהל"כ הוא ג"מלח כבר שהה שיעור מליחה והל$ כל הד� ומה שיוצא אח הרי ג� כשיוצא ד� ומיחוי, על פרושו ז"והקשה הט
  .התכוו� לומר שהמוהל מבטל כח המלח

  
אז א� כבר , ומכיוו� שנוהגי� כשיטה זו לכתחילה בלבד. וא� חת$ הסכי� צריכה הגעלה. אסור לחתו$ ממנו בסכי� קוד� ההדחה, לפי רבנו יונה – מחבר

  )$"פ הש"ע. (י$ להגעילו בדיעבדחת$ לא צר
שד� משרק שריק  כי אי� מליחה לכלי�, שמותר לחתו$ בסכי� את הבשר א! לאחר ששהה שיעור מליחה בלא הדחה, ה"פסק כתרומת הדש� ואו – א"רמ

מ "ומ). $"ש –תו מתקנח שפיר י הולכתו והבא"כי ע, ואפילו א� יש בסכי� בגומות. (ולא כמחבר שאסר לכתחילה כדעת רבנו יונה, 13ולא נבלע בסכי�
מ "ד –וא! שלא התייבש עדיי� הציר על הסכי� חייב הדחה או נעיצה בקרקע (א� התייבש עליו הציר הבלוע מד�  הסכי� צרי  הדחה או נעיצה בקרקע

  )ח"ות
להורות להתיר בדיעבד ג� א� לא א$ לאחרי� יש , וזה רק להורות לעצמו. ובדיעבד מותר בלא הדחה, החמיר לכתחילה להגעיל את הסכי� – ל"רש

  .וחת$ בו דבר רותח, קינחו
, ב"צא ס' וכמו שגזרנו בס, ומדוע לא נגזור כא� להגעיל שמא ישכח להדיחו, א שמותר הסכי� לכתחילה בלא הגעלה"הרי משמע מהרמ,  "הקשה הש

  ?וסכי� זה דבר שאי� דרכו בהדחה, הכ זה בשר שלא נמלח שדרכו בהדח"אא ,שאי� להניח התר צונ� בכלי איסור שמא לא ידיחנו
וכשיבוא לחתו$ ע� הסכי� יראה את הד� על , אבל כא� על הסכי� האיסור נראה לעיניי�, שבכלי חוששי� שמא ישכח כי רק בלוע בו איסור,  "ותר� הש

בסכי� רגילה של איסור , נ"אבל אה, ר ולהחמירולכ� אי� לגזו, י"שממילא כא� לרוב הפוסקי� אי� איסור כמעשה דרש, ועוד תר�. גביו ויזכר וידיח אותו

                                            
11
הרי כתב מפורש , י"אי$ התיר את מעשה דרש, והקשו עליו. שאי� כח במלח להפליט יותר, וכתב שנראה לו ההסבר השני, י"ג בתחילת דבריו הביא את שני ההסברי� למעשה דרש"הסמ 

מדובר בבש שנמלח והודח , אבל בבשר וגבינה שנגעו, שבאמת כ� פוסק כח המלח כאשר מפליט ד�, ז"ותר# הט? המלח כ לא פסק כח"וא, שבשר וגבינה לחי� שנמלחו ונגעו זה בזה אסורי�
  .ולכ� נאסר, כ נית� בו מלח חדש שיש בו כח להבליע את הגבינה בבשר"כדי� ואח

12
א$ הטור לא כתבו כי הוא , יש מחלוקת כפי שבארנו ורק תלמיד כתב את דברי רבנו יונה א$ באמת, י וג� את רבנו יונה שאי� מחלוקת ביניה�"לכאורה משמע מדברי הטור שכתב ג� את רש 

 .י"סובר כרש
13
 )$"ש. (נאסר מהאי טעמא, ולכ� כלי שאינו מנוקב שמלח בו. עיי� לעילכגו� שמלח בשר בכלי שאינו מנוקב ו, ודאי יש מליחה לכלי� כשלא שיי$ טע� של משרק שריק, בכלי כ� נבלעאבל  
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  .ובדיעבד מותר, אסור לכתחילה לחתו  בה בשר

  
  שימור בשר במלחו. ד

פ סברת "ע –$ "ש(מדיחי� אותו יפה יפה , הביא את המש$ דברי אגרתו של רבנו שכשרוצי� לעשות בשר מליח להתקיי� אחרי ששהה במלחו – מחבר
  .ואפילו בכלי שאינו מנוקב, בכלי מנוקב וחוזרי� ומולחי� אותו כדי שיתקיי�) ו שפסק כדבריו לכתחילהוהמחבר לשיטת, י"החולקי� על רש

  
  בשר בחלב. ה
כ יש ששי� נגד "אא(וכ� א� היה הכלי חלבי ויש בו לכלו$ אסור הבשר לגמרי , שהכלי שנפל עליו הציר ע� הד� נאסר, פסק כתרומת הדש� – א"רמ

  .י"והיינו לא כרש, מליחתו נחשב כרותחא! לאחר שיעור ש, )הלכלו$
, ואפילו א� יש לכלו$ של חלב, י"יש להקל ולומר שאחר ששהה שיעור מליחה לא נחשב צירו כרותח כדעת רש, אבל א� יש הפסד מרובה וסעודת מצוה

, ובגבינה שנגעו זה בזה כשה� לחי� צא שבשר' ג ונפסק בס"כפי שפסק הסמ, שא� אי� הפסד מרובה יש לאסור את הבשר, ז"והדגיש הט. הבשר מותר
  .ולכ� יש להקל רק במקו� דוחק. ה אסור"ואפ, וש� ודאי מדובר ששהה שיעור מליחה, א� שניה� מלוחי� יש לאסור את שניה� כי מליח כרותח

  .כ נאסר הבשר"ג, ה א� הכלי חלבי ואי� בו לכלו$ אלא שהוא ב� יומו"ה – ז"ט
וכ� ) א"ד שהוא מקור דינו של הרמ"ולא כש. (כי אי� מליחה בכלי�, ג� בב� יומו, רה שאי� לכלו$ הבשר יהיה מותרוכתב שבמק, חלק עליו בתוק! –  "ש

, ש כתב בש� התפלה למשה"והפת. כ להפליט מכלי וג� להבליע"מותר שאי� מליח כרותח כ, שא� נמלח התר בכלי של איסור', קה סיב' נפסק ג� בס
  .אסור א! באינו מלוכל$, א� שהה ש� הבשר והציר והמלח שיעור כבישה של ית� על האור ויתחיל לרתוח, י"$ שהתיר כשאי� לכלו$ בב"שג� לש

  .א לקלו! אותו כגו� שנפל הרבה ציר או שזהו כלי חרס"מדובר בכלי שא –  "ש
  
  בשר שנמלח והתערב ע� טרפה. ו

שר והכל החתיכות נגעו בכל החתיכות ואז נמצא שהאווז היה טרפה ואי� אווז שנמלח ואחר ששהה שיעור מליחה נתנו ע� הרבה בשר כ – תרומת הדש�
אבל כשאי� , ולומר שהמלח לא נחשב עוד  כרותח לאחר שיעור מליחה, י"יש להתיר בדיעבד א� יש הפסד מרובה ולצור$ מצוה כמעשה דרש, ששי� נגדו

  .נגעו זה בזה שהמלח נחשב כרותח ומבליע את הגבינה בבשרג בבשר וגבינה לחי� ומלוחי� ש"כפי שהחמיר הסמ, הפסד מרובה יש להחמיר
ויש לחלק , ונחשב כרותח ואוסר, והוא אינו נאכל מחמת מלחו, וכתבו שהאווז פתוח תמיד להיפלט צירו ממנו, על דברי תרומת הדש� וחלק – ל"רש ,ח"ב

  .י"בינו למלח שאינו נחשב כרותח לדעת רש
 בי� הציר ובי� המלח לא נחשבי� כרותחי� ולכ� יש, י"לרשש, ג לא חילקו בזה"וכתב שתוספות והסמ, ד"תרהבהשגת� על  ל"ח ורש"על הב קלח – ז"ט

  .י שסומכי� עליה בדיעבד"ד כדעת רש"להתיר בשעת הדחק כפי שפסק תרה
  

  'סעי! כא
  

  .כ$ יבשלוהוב כל דמו ואחר וזשייצלו את הבשר עד , במקו� שאי� מלח מצוי למליחה – י בש� אור זרוע"הגהות אשר
עד  – שערי דורא. חצי צלייתו – טור. כילה לרוב בני אד�אעד שיהא ראוי ל – א"רשב. עד שיתבשל כמאכל ב� דרוסאי – �"ר ?כמה זה עד שיזוב כל דמו

  .שיתייבש מבחו# כי הנשי� לא בקיאות בזה
צרי$ למלוח ולהשהות , כ קוד� שיצלו כל צרכ�"גנ� במחבת אחב שרגילי� לט"כשצולי� יוני� וכיו – � מרוטנבורג"מהר, ארחות חיי� בש� רבנו פר�

  .כי מטגני� אות� קוד� הצליה, כדי מליחה לקדרה
או רק כשבדעתו לטגנ� , שמא ישכח ויטג� בלא מליחה, הא� מכיוו� שדרכ� בטיגו� קוד� צליה אז תמיד צרי$ למלוח קוד�, יש לחקור – דרכי משה

אחרת מותר בלא , עו שמדובר דוקא כשרוצה לטג� קוד� יש לו למלוח' ונראה לצדד מס. לה לא צרי$ מליחהא$ א� הוא רק צו, קוד� הצליה ימלח
  .מליחה
  .שבמקו� שאי� מלח מצוי יצלו את הבשר עד שיזוב כל דמו ואז יבשלו אותו, פסק כאור זרוע – מחבר
  .הא ראוי למאכל לרוב בני אד�יצלה אותו עד שיא ש"פסק כרשב – ל"רש
  .ח כל הדעות"שימתי� עד שיתייבש הבשר מבחו# וכ$ יוצא י, ד"סק כשפ – ז"ט


