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  'ב	' אפי�סעי
  

". אלא לא שנא? חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע מהאי גיסא, משו� דפריש מהאי ובלע מהאי, א לאתרי מאי טעמ. רב ששת מלח ליה גרמא גרמא "– גמרא
  .)חולי� קיג(

פלטי עופות , בתר דנייחי דגי�. ופות קמיטיוע, קדמי ופלטי, ואפילו בכלי מנוקב משו� דרפו קרמייהו, דגי� ועופות שמלח� זה ע� זה אסורי� "– גמרא
  :)חולי� קיב". (ובלעי מינייהו

  :ונחלקו הראשוני� בסיבת ההתר למלוח שתי חתיכות בשר ובאיסור למלוח עו# ע� דג
ני העופות ובולעי� אבל דגי� מסיימי� לפלוט לפ. כבר נח זה, וכשנח זה, אינ� בולעי�, כי כל זמ� שטרודי� לפלוט,  מותר למלוח שתי חתיכות– י"רש

  .מה� ד�
לכ� הביא תוספות ארבעה פרושי� ? פ שהתחתונה סיימה כבר לפלוט תחילה"אע, הרי מניחי� כמה חתיכות יחד למלוח, י"והקשו תוספות על רש

  :אחרי�
ג בשר בצליה שמותר "בשר עוזהו כמו , לא נאסר, פ שגמר התחתו� פליטתו תחלה"ואע, כי ד� משרק שריק במליחה,  שתי חתיכות מותר למלוח– ת"ר

,  תוספותקשההו. "ד� משרק שריק"ולא שיי% לומר , הד� נבלע בה�, אבל דגי� שהקרו� שלה� ר%. ה במליחה"וה, כי ד� משרק שריק, לכתחילה
נבלע ג� כ הד� "וא, ומעשי� שבכל יו� שמוצאי� גומות, שאז לא מצי שריק,  מלאות בצירשהרי לפעמי� יש גומות בצד העליו� של החתיכות התחתונות

  !בבשר
נפלט יחד ע� הציר , כלומר הד� שנבלע מהחתיכות העליונות בחתיכות התחתונות, יש עוד פליטת ציר,  לאחר פליטת הד� מהחתיכה– א"רשב, מ"י

, תחתו� פלט כל צירוהש אבל א� נמלח כ% לאחר .ולכ� לא יצא הד� החוצה, # את דמואבל בדגי� פליטת הציר שלה� נגמרת לפני שפלט העו. החוצה
  .אסור

אבל דגי� . כי לא נחה לרגע, ואז לא נסתמי� נקבי הפליטה וממשיכה לפלוט,  החתיכה התחתונה בולעת מהעליונה לפני שסיימה לפלוט– י מאורליינש"ר
  .ולכ� נסתמי� נקבי הפליטה ואי� מה שיוציא את הד�, בולעי� מהעליונה לאחר כל פליטת�

  .כדי שתצא מדמה, הא� צרי% להמתי� ע� התחתונה עד שתשהה העליונה שיעור צליה, מאורליינש היאי "מ לר"מ בי� הי"הנפק
  .כ בדגי� שנגמרת מהר"משא, כ"ופליטת ציר לא נגמרת מהר כ, לא בולע ד�,  כל זמ� שהבשר טרוד לפלוט ציר– פרוש נוס� בתוספות

  

  דין העופות והדגים כשמלח עוף ומתחתיו דג
דאיידי דטריד למיפלט לא , כי בלעו ד� והעו# מותר,  הדגי� אסורי�– ד"ש, ה"או, מ"הגה, תוספות, א"רשב, �"רמב, בית יוס�פ ה"ש ע"רא, י"רש
כ משמע שג� א� הדגי� מלוחי� והעופות " שא,ויש לתר�? כ יש לומר בגמרא דגי� שמלח� ע� עופות אסורי� ולא להיפ%"א, �"והקשה רשב. בלע

  .שאז הדגי� מותרי�, כפי שיבואר בהמש%וזה אינו , תפלי� נאסרי�
. כי הדגי� נעשי� נבלה וחוזרי� ואוסרי� את העופות בציר� האסור שנאסר מחמת ד� העופות,  העופות והדגי� אסורי�– �"רשב, פ הטור"ש ע"רא

, ועוד! א לומר שהעופות נאסרי�"נ א"אבל לרבנו אפרי� שרק בבשר בחלב אומרי� חנ, נ בכל האיסורי�"ת שיש חנ"הרי זה רק לדעת ר, ולכאורה קשה
  ?כ אי% העופות נאסרי�"א% ציר דג לא יכול להיבלע וא, נ שיי% כשהאיסור יכול ליל% ולאסור בעצמו"חנ

כי רק , "ד� משרק שריק"ולא שיי% כא� סברת . י המליחה ונבלע ע� ציר הדגי� בעופות לאחר שגמרו לפלוט"שהד� הנבלע בדגי� יוצא קצת ע, ויש לתר�
כי מעט ד� ע� ציר לא נעשה , צ לכ%"א% לרבנו אפרי� א, ת" שתרו' זה שיי% רק לדעת רח כתב"הפר. (א% הרוב זה הציר שנבלע בעופות, קצת ד� יוצא

  ) ומתבטל הד� בציר והעופות מותרי�נבלה
כ "משא, עול� ולא רק בגלל הבלוע בהנ משמע שכל החתיכה נעשית נבלה וכולה אסורה ל"שחנ, )חולי� קט (�"� כמו דעת הר"ויש לפרש את רשב

  .לתוספות שסובר שרק הטע� הבלוע נעשה נבלה ואוסר
  .כי ד� לא מפעפע למעלה, ע"מותרי� לכו, אבל א� מונחי� הדגי� מעל העופות, ל זה דוקא כשהעופות מעל הדגי� או ליד�" כל הנ– ה"או
  
כי , ומדובר בחתיכות דגי� אי� עליה� קשקשי�. כי מליח כרותח אוסר בקליפה,  אסורי� בכדי קליפה– �"ר, ש"רא, א"רשב ?כמה אסורי� הדגי�ב

, �"רמב.  בכדי נטילת מקו�– ה"רא. שומ� התירא הוא ולא אוסר, פ שיש כא� שומ�"ואע. כי קמיטי יותר מעופות ולא בולעי� כלל, אחרת מותרי�
  .אבל א� היו לו קשקשי� מותר, ה"כ האו"וכ, ולכ� כל הדגי� אסורי�,  רותח דמליחה משערי� בששי�– דרכי משה . כל הדגי� אסורי�– �"רמב

�  .אבל בפחות מזה לא נאסרי�,  הדגי� אסורי� כשיש מלח בשיעור מליחה לקדרה– �"ר ?כמה מלח צרי
כי מלח מוציא ד� , הכי המלח לא יפלוט את כל הד� שבחתיכ,  אסורי� לגמרי ואי� תקנה במליחה חוזרת– �"רמב ?הא� יש לדג תקנה במליחה נוספת

ואומר שמלח מוציא את הד� הבלוע , א% חולק בסיבה לכ%, � שלא תועיל מליחה נוספת" מודה לרמב– �"ר. שעל הבשר ולא ד� האברי� שהוא מותר
  .באברי� ולא הבא ממקו� אחר

  

  הלכה
 ,הרביעי בתוספות וכטע� ,)פליטתה קוד� העליונהפ שהתחתונה גומרת "אע (שמולחי� הרבה חתיכות זו על גב זו,  פסק את הגמרא בחולי�– מחבר

ואפילו , שכל זה במלח בשר ע� בשר, א"וכ� פסק כרשב. ומה שמתקב' בגומות הוא ציר ומותר, ולא בולעת ד� מהעליונה, ששוהה הרבה זמ� לפלוט ציר
כי הדגי� פולטי� כל ציר� קוד� , ור למלוח ע� דגאבל בשר ואפילו עו� אס .שלא גומרי� כל פליטת ציר� קוד� שגומר הבשר לפלוט, בשר ע� עופות

וא� היו לה� קשקשי� מותרי� . והדגי� אסורי� בכדי קליפה שהעופות מותרי�,  פסק כרוב הראשוני�,וא� עבר ומלח�. שיגמור הבשר לפלוט דמו
  . ולא בלעי כללה� קמיטי כמו עופות,  בארו שא� יש קשקשי��"ז והש"והט. )פ הטור"ע (כי זו הקליפה שלה�, לגמרי

  .שהרי לא בלע כלל, ואילו סבר כטע� המחבר לא היה מצרי% מליחה שנית, י הדחה ומליחה שנית"ו ע"מ שהד� נבלע ונפלט ע� הציר כמוכח מדבריו בס"א סובר כטע� הי" הרמ– ז"ט
  .בולעת, ו" ורק כשנפלה לציר כמדובר בס,א מודה למחבר שחתיכה שנמלחת לחתיכה לא בולעת כלל כטע� הרביעי בתוספות" הרמ–) 'ק לז"ס (�"ש

  
  .� שג� העופות אסורי� לגמרי" הלכה כרשב– ח"ב
כפי שכתב , ובי� א� הדגי� היו מעל העו#, בי� א� העו# היה מעל הדגי�, בקליפה בי� א� מלח� יחדרק הדגי� אסורי� ש, ח"פסק כמחבר ולא כב – �"ש

  .פהשמה שמחו' לציר נאסר בקלי' יח' סט ס' המחבר בס
  

  א"רמ

אבל בדיעבד , שכל חתיכה שיש לה בית קיבול מהפכי� אותה שיזוב הד� שנכנס לה מהחתיכה העליונה, ת" כדעת רנוהגי� להחמיר לכתחילה .1
 .אי� לחוש

ולא חוששי� שמא המלח השני מבליע ד� הנשאר מהמליחה , ) אחרי המליחה הראשונהבלא הדחה(מותרת , חתיכה שמלח אותה פעמיי� .2
  .הראשונה

  .אלא יש להדיח יפה לאחר המליחה הראשונה, מ לכתחילה אי� לעשות כ�" מ– �"ש
סט '  כבסה שמלח מבליע ומפליט"דעת האוא ע� "וכדי ליישב את הרמ. ש שמלח מפליט ולא מבליע"א ה� כדעת הרא"דברי הרמ – ז"ט, �"ש
המלח עסוק ולכ� , עדיי� פולט ציר,  שכא� כשמולח שנית,ל"יועוד  .כ כא�"משא, ל שבלא הדחה קמייתא יש ד� בעי� ומבליע אותו"י, ב"ס

ותר במליחה שניה רק יהיה מ, א� שהה יותר מזמ� של מעת לעת שהוא שיעור פליטת ציר, לכ�. בפליטת ציר ולא במה שפלט המלח הקוד�
  .ש"לדעת הרא

  .ה ולאסור כשהה יותר מזמ� של מעת לעת"ז לחוש לדעת או" פסק הטלהלכה
והמקל כתרו' הראשו� . כ לתרו' השני כפי שבואר"משא, א# לאחר זמ� של מעת לעת יהיה מותר, תרו' הראשו� של ד� בעי� לפי ה– ג"פמ

 .לא הפסיד, להתיר חתיכה שנמלחה פעמי� לאחר ששהתה זמ� של מעת לעת

שלא פולטי� , י� קשקשי� מותרי�וא� יש לדג. כי משערי� במליחה בששי�, ה שיש לאסור את כל הדגי� א� אינ� ששי� נגד העו#"פסק כאו .3
  .וזה כמו שתי חתיכות שנמלחו יחד שמותרות, ואיידי דטרידי למיפלט לא בלעי, ולכ� לא בולעי� ד� מהעופות מיד,  שה� קמיטימיד
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, ט" סקה' א בס" הרמהודה,  שאי� בו שמנונית כלל כזהשבאיסור, כגו� חמ' בפסח, מ א� נמלחו הדגי� ע� דבר שאינו של ד�" נפק– �"ש
כשהדגי� החמי� , מ"א הוסי� עוד נפק"ורעק.  ולא נאסרי� כללהקשקשי� ה� במקו� הקליפהו, מליחה כזו אוסרת רק בקליפהע "שלכו

 .ולכ� הכל מותר, וקשקשי� במקו� הקליפה,  בעי קליפהשתתאה גבר והעליו� הח�, מונחי� על איסור קר

  

  הדין כשנתן את העוף התפל ליד הדג המליח
שמותר כדלקמ� , שנתנוהו ע� טמא תפל, ודינ� כמו בשר טהור מליח, אז הדגי� לא בולעי� ד�, כי כיו� שהעופות תפלי�,  מותר– �"ר, ש"רא, תוספות

  .'וד' בסעיפי� ג
  .ג"בס, ש כששניה� מלוחי�"מכ, אבל א� הדג תפל והעו# מליח אסור,  מה שמותר זה בדג מליח ועו# תפל– בית יוס�

יפלוט ג� ד� הבא , א% כא� כשהדג תפל ופולט ציר, כי ש� הבשר טמא ונאסר הטהור, � הוכחה מבשר טרפה מלוח ע� בשר כשר תפל אי� שו– דרכי משה
  )ולא אסר אלא כשהדג כבר נמלח שאז הוא נקרא תפל, י מודה לזה"ח כתב שהב"הב (.אליו ממקו� אחר

כ "שאל, כי לא שמענו שמלח מפליט מכלי,  מותר– א"רשב ?י ד� ויבלעו הדגי�כשיש חשש שיפלוט הכל, הא� מותר למלוח דגי� בכלי שמלחו בו בשר
. כי מסתר% יותר, אפשר שאסור, וא� הכלי היה בולע משאר איסורי�. אלא טע� ד�, מ הכלי לא פולט ד� ממש"ומ. אסור להניח מלח בכלי איסור

כי המי� , מותר, א% א� חיממו ש� מי� רותחי� קוד� המליחה, רי�הדגי� אסו,  שא� מלחו דגי� בקערה שאכלו בה נבלהר קלונימוס הורה"והר
  .מפליטי� את האיסור והדגי� מותרי� בלא קליפה

  
אבל א� הדג מליח והעו# תפל ונתנ� זה אצל , )שלא נמלח והודח (ש שכל זה כשמלח עו# ודג יחד או שהעו# מליח והדג תפל"פסק כתוספות ורא –מחבר 

  .כי המליח לא יכול להפליט מהתפל אלא רק להבליע,  בלא קליפה מותרי�א# הדגי�,  או זה על זהזה
ותר� ? וכא� משמע שמותר לגמרי אפילו נוגעי�, פ שהטרפה תפלה אסור בקליפה"אע, ג כתוב שא� בשר הכשרה נוגע בטרפה"הרי בס, �"והקשה הש

  .ט ד�אבל כא� בד� לא נחשב רותח שיפלו, וציר אוסר בנגיעה, שש� הציר אוסר, �"הש
  א"רמ

  .כי ד� לא מפעפע למעלה, אפילו נמלחו יחד מותר, א� הדגי� מונחי� על העופות .1
ומה שגבוה מהעופות , זה נחשב כאילו עמד מעל, א% חתיכות הדגי� גבוהות יותר מהעופות, וא� עומדי� זה לצד זה.  אבל קליפה צרי%– �"ש

  .מותר בקליפה
  .כי בסת� מליחה הכל מתהפ%, יש לאסור מספק, אבל א� לא ידוע בברור, העופות כל זה כשידוע שלא נפלו הדגי� מעל – ל"רש

  .פ ששניה� מלוחי�"אע, א# הדגי� מותרי�, א� שהו העופות שיעור מליחה ואז הונחו הדגי� .2
? ה הכא"הכ "וא, בגלל שהציר חוזר ואוסר, א בחתיכה שנמלחה ולא הודחה"ש� אסר הרמ, כ"סט ס' י בס" ממעשה דרש�"ז והש"הקשו הט

  .סגי בהדחה, אבל כא� בלחלוחית בלבד,  שש� זה בגלל מוהל בעי�ותרצו
שכא� האיסור , ותר�? צא ש� נפסק שבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה נחשבי� כרותחי� א# לאחר שיעור מליחה' מס, �"עוד הקשה הש

 .רבוב בשר וחלב וזה נחשב כרותח אפילו לאחר זמ�אבל ש� יש איסור נוס# של ע, הוא משו� ד� ולאחר שיעור מליחתו פלט כל דמו

  .כי אי� מליחה בכלי� ולא בולעי� את הד� שבכלי, )היינו בדיעבד (הדגי� מותרי�, א שא� נמלחו דגי� בכלי שמלחו בו בשר"פסק כרשב .3
ומדובר בדגי� שנמלחי� . ב"צא ס' כבס, ויש חשש שמא ישכח להדיח, כי יצטרכו הדחה, למלוח דגי� בכלי זהלכתחילה מ אסור " מ– �"ש

, כמו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב שמלחו בו בשר (.כי לא ישכח להדיח, אבל דגי� לקיו� שדרכ� בהדחה מותר, לקדרה שאי� צריכי� הדחה
  )א"ז ברמ"סט סט'  ס–כי בשר דרכו בהדחה ואי� חשש שישכח , שמותר

  .כי פליטות שאר איסורי� מסתרכות יותר, כ� נאסרי� הדגי�,  אבל א� היה הכלי אסור בגלל שמלחו בו בשר אסור– ז"ט
ואפילו א� בלוע הכלי , ומותר אפילו לכתחילה למלוח את הדגי� בכלי זה, וכתב שאי� מליחה לכלי� כלל, ז"א והט" חלק על הרמ– ל"רש

 .מאיסור

פ "כי אע, כ הדג אסור"ג, ה שנמלח ולא הודח" ה–% "ש (זה רק כשהדג נמלח כבר ופלט כל דמו והודח, מה שאסור כשדג תפל ועופות מלוחי� .4
יפלוט , כי אגב שפולט ד� שלו, מותר, אבל א� לא, )מ גומר לפלוט צירו קוד� שיפלוט העו# את דמו"מ, שממשי% לפלוט ציר כל עוד שלא הודח

  )יפלוט ג� את ד� העו# ומותר, לט דמומ א� פו"מ, שג� כשהדג תפל והעו# מליח, כדבריו בדרכי משה שחלק על הבית יוס# (.את דמו של העו#
  .א להתיר אותו לאחר שקיבל ד�"א, שדג שיש לו ש� התר, א" חלק על הרמ– פרישה

כ ספק דאורייתא "וא, וספק א� ג� אחרי זה יפלוט את ד� העו#, כי הדג פולט מאוד מהר את הציר, א"על דברי הרמכ "ג  חלק– ז"ט
שאי� תקנת , ועוד. ל שיפלוט ג� את הד� הבא מהחתיכה העליונה"י, � מרובה לפלוט את צירוג בשר שיש לו זמ"ורק כשבשר ע, 1לחומרא
ותימה , י מלח"ובולעי� והד� נסר% ביותר ולא יצא ע, שהדגי� רפו קרמייהו, ועוד. ולכ� אי� להקל כשיחזור וימלחנו,  שימלח דג ובשרחכמי�
 .א לא הרגיש בזה"שהרמ

  

  'ד	'סעיפי� ג
  

.  וקיפה שלה� לאסור ציר� ורטב�–' הטמאי�': אמר ליה, אתא לקמיה דרבא.  בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלהרב מרי "– גמרא
אבל א� היה : והאי מדקתני סיפא. כגו� שהיה טהור מליח וטמא תפל, לא? לאו שהיו שניה� מלוחי�, מאי. מותר, דג טהור שמלחו ע� דג טמא: מיתיבי

". שהיה טהור מליח וטמא תפל? כיצד. טהור שמלחו ע� דג טמא מותר: פרושי קמפריש? עסקינ� מכלל דרישא בששניה� מלוחי�, טהור מליח וטמא תפל
  .)קיג	:חולי� קיב(
  

  דין טהור מליח וטמא תפל
ידי שפולטת לא ואי, )כי הטהור מחמ� קצת את הטמא(כי אי� כח בחתיכה המלוחה להפליט מהחתיכה התפלה אלא קצת ,  הטהור מותר– א"רשב

 .בולעת את אותו מועט

, )שרתיחת הטהור מחממת את הטמא עד שיפלוט ויבלע בבשר(אבל א� נוגעי� אסור ,  דוקא מותרי� כשלא נוגעי� זה בזה– �"ר, ספר התרומה
 .אסורי� אפילו שלא נוגעי�, וכשהטמא מליח והטהור תפל

  : הביא שני הסברי� נוספי� מדוע הטהור לא נאסר– ש"רא

  .ובר כשנמלח מכל הצדדי� חו' מהמקו� שנוגע בטמאמד .1

 ."שנת� את הטהור אחר שמלח את הטמא: "שכתב, וכ� סובר הטור. אחר שנמלח הטהור נגע בטמא וזה לא נחשב רותח .2

  .מ בטהור מליח וטמא תפל צריכי� הדחה כמו בשר וגבינה צונני� שנגעו זה בזה" מ– בית יוס�
  

  ?ברהאם שייך דין עלאה גבר ותתאה ג
אדמיקר "ומה שאומרי� ,  כשהטהור מליח והטמא תפללא צרי%ואפילו קליפה ,  במליח כרותח לא שיי% לא עילאה גבר ולא תתאה גבר– ש"תוספות ורא

  .זה רק בחו� צלי, "ליה בלע
  .קה' ע בס"וע,  שי% די� עילאה גבר ותתאה גבר– א"רשב

  

  ?כמה איסור מליח
  .קה שאסור בקליפה' מ סמ% על מה שכתב בס"מ, ומשמע הכל, ר בסת� שבשר עשרה שנגע בטרפה אסורפ שכתב כא� הטו"ואע.  קליפה– ש"רא
  .כ בטהור וחדר אליו"כי ציר זה יצא מהטמא ועמד בעינו ונבלע אח,  צרי% נטילת מקו�– ה"רא

                                            
1
 .הרי ד� שמלחו אינו אסור אלא מדרבנ�,  תמהו מדוע הוי ספק דאוריתא לחומראא"� בנקודות הכס� ורעק"הש 
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וזה ג� כדברי . וכ� ציר הדג הטמא נבלל בטהור, א לעמוד על הטע� ועל השיעור"וא, כי תמצית הנבלה נבללת בכשרה, ו פסק שהכל אסור" בפט– �"רמב
נביא מספר ? שנמלח ע� החלבי�) מ"פ המ"ע(ז פסק שא� עבר ומלח לא נאסר הבשר "שבפ, �"וקשה על הרמב. שלא ניתר אפילו בששי�, �"הרמב

ז מולח חלבי� לחוד והבשר "בפ. 3. ווש� כלשה, אצלנו במלח שאינו נאכל מחמת מלחו. 2. ש� מדובר בחלבי� שאי� חייבי� עליה� כרת. 1: תרוצי�
  .וכא� נבללו יחד ואסור הכל, ויש חשש שמא יגע, קרוב אליה�

  .כ זה דבר יבש שאי� בו שמנונית כלל כגו� חמ' בפסח"אא, קה' כי כל מליחה משערי� בששי� כבס,  אי� נוהגי� בקליפה– דרכי משה
  .לי מנוקב ופשוטאסורי� אפילו בכ,  דג טמא וטהור שנמלחו יחד– שבולי הלקט

  

  הלכה
  מחבר

כי בולע מציר , ש בקליפה"חה והשחוטה תפלה ונוגעי� זה בזה אסורי� כראופסק כגמרא שבשר שחוטה שנמלח ע� טרפה או שהטרפה מל .1
ש שאי� אומרי� "כתוספות ורא. (בי� א� המליח למעלה או למטה בהדחהחה והטרפה תפלה מותרת וא� הכשרה מלש ,א"וכרשב, הטרפה
  )ש"קה ע' והמחבר לשיטתו מס, גבר במליחה אלא בשמ�תתאה 

  .ונקט בלשו� זו לרבותא דסיפא, אלא אפילו עומדי� בסמו% אסור בקליפה,  אסורי� בכדי קליפהנוגעי� זה בזהכש לאו דוקא – �"ש

ואז (עומדי� בסמו% � כשהרק מתיר את הטהור  ו כשנוגעי� זה בזהבקליפה כשהטהור מלוח והטמא תפל  שאוסר�"הרא את דעת "הביא כי .2
  .קה' ע בס"וע. אפילו בסמוכי� אסור, וכשהטרפה מלוחה והכשרה תפלה, )ג� הדחה לא צריכי�

  )עיי� לעיל (.וסובר שרתיחת הטהור מחמ� את הטמא עד שיפלוט ויבליע בטמא, ב"א בס"� חולק על הרשב" הר– ז"ט
�"א כרה ול"צא ס' י המחבר סת� כדעה ראשונה וכ� בס"קה ס'  בס– �"ש. 

, אפילו הטרפה כחושה והכשרה שמנה, אבל א� אחת מה� שמנה, מה שאסור בקליפה זה כששתיה� כחושות ואי� חילוק בי� עילאה לתתאה .3
  .כי תתאה גבר, א� היתה הטרפה למטה, כי הכשרה מפטמת את הטרפה, מפעפע האיסור בכולו

 . א� השמנה למעלה והכחושה למטה אסור בקליפה– �"ש

  )א"סי	ט"קה ס'  ספ"ע (א"רמ

1. �, כ זה איסור שלא שיי% בו שמנונית כמו חמ' בפסח"אא, ומשערי� בששי�, ותמיד במליחה אוסרי� הכל, אי� אנו בקיאי� בי� כחוש לשמ
  .ע בקליפה"שאוסר לכו

משערי� כל מליחה ו, בי� המליח למעלה ובי� המליח למטההכל אסור , וא� אחד מה� שמ�, אי� הבדל במליחה בי� תתאה גבר לעילאה גבר .2
 .בששי�

  .שמותר רק בטהור מליח וטמא תפל הסמוכי� זה לזה ולא נוגעי�, � א� לא בהפסד מרובה"כ יש להחמיר כר"כמו .3
 .א להקל ג� בהפסד קצת" דעת הרמ– א"רעק

 )א"ולא כרמ. ( הלכה כדעה ראשונה לגמרי– ז"עט, ל"רש, ח"ת

  .חומרא ול, א� נמלחה השחוטה הוי ספק דאורייתאק ספ– ז"ט
  

  '# הסעי
  

  השהית בשר שנמלח במלחו לאחר פליטת צירו
כי חוזר ובולע מלחלוחית הד� שעליו ושעל , כ אסור להשהותו במלחו"ואח, שעות' ושיעור פליטת צירו הוא יב, הבשר נאסר –  בש� רבנו יונהא"רשב

  .שעות מסו# המליחה' � יבלכ� לכתחילה יש להדיח את הבשר שנמלח קוד. וא� שהה כ% הבשר צרי% קליפה. המלח
אלא מושכו אליו , כי המלח לא מפליט ממנו, כי הד� שעליו הוא מעט ובלוע במלח ואינו יכול לצאת,  מותר להשהות את הבשר כמה שרוצה– ש"רא

  .ונשאר בתוכו ולא חוזר לבשר
 חשש לבשר ששרוי בתו% צירו לאחר ששהה שיעור שלא, כ"סט ס' י בס"והוכיח זאת ממעשה דרש. י"ש סובר ג� רש"הרא  משמע שכדעת– בית יוס�

  .מליחה
  .כי כא� אי� הציר בעי�, מ כתב שאי� לחוש"ומ, אלא במקו� הפסד מרובה,  אי� לסמו% על זה למעשה– דרכי משה

  
בולע מלחלוחית הד� שעות לאחר פליטת כל צירו כי חוזר ו'  שבשר שנמלח אסור להשהות אותו במלחו יותר מיבא"א את דעת הרשב" כיהביא – מחבר

  .שעליו ושעל המלח
 והכריע להחמיר לכתחילה ובדיעבד ).ז" ט–כי ד� משרק שריק ופליטת ציר נמשכת לעול� (,  שמתיר אפילו כמה ימי�ש"א את דעת הרא"והביא כי

  .לסמו� על המקלי�
 .שאי� כא� ציר בעי� וש� יש מוהל בעי�, י יודה כא�" ואפילו מי שמחמיר במעשה דרש– ז"ט

  

  'סעי# ו
  

  כבר עם בשר שנמלח  שלא הוכשרמליחת בשר
  

  :)שעות' קוד� יב (עדיי� פולט צירכש הדי�
  .א"והבשר שנמלח עדיי� יפלוט ד� ויבלע בבשר שפלט ציר ולא ייפלט יותר כמו בדגי� ועופות בסכי יש לחוש שתגמר פליטת הציר ,  אסור– �"ר

� דחה "הר .עדיי� חלקיו רפי� וכבולעו כ% פולטו, פ שגמר לפלוט ציר"אלא בבשר אע, פלוט מוקד�ואי� זה דומה לדגי� שגומרי� ל,  מותר– תוספות
אבל איפה , "איידי דטריד למפלט לא בלע"ומה שמותר ש� זה משו� ש! דילמא פליט האי ובלע האי, שהרי ראינו שרב ששת מלח גרמא גרמא, דבריו

  .בלא ראיה לכ� כתב שדברי תוספות ה� סברה !בולע, שלא פולט
  

  :)שעות' אחר יב (שהה כדי פליטת צירוכש הדי�
, וכשרה, חוזר ומולח את החתיכה התחתונה שפלטה את הציר, אול� א� נמלחו כ% החתיכות,  אסור לכתחילה למלוח כ%– א בש� מקצת רבותינו"רשב

  .כ% יפלוט ד� שבלע ממקו� אחר, י מלח ד� שלו"שכש� שפולט ע
אי� ,  וד� הבא ממקו� אחרכיו� שאינו טרוד לפלוט אפילו ציר, כי חוזר ובולע מד� חתיכה זו, ה החתיכה אפילו בדיעבד אסור– רבנו יונה, �"ר, א"רשב

  .שלא נאמר שיש לה� התר במליחה, )לעיל(כמו שאסרו דגי� שנמלחו ע� עופות וזה  .המלח מפליטו
  
ודוקא דגי� אסורי� , לא יבלע כלל בחתיכה שמתחתיו א� נמלח בכלי שאינו מנוקבו, כי ד� משרק שריק, לכתחילהמותר ל "בכל הנ – ארחות חיי�, ת"ר
  ".רפו קרמייהו"ש

  .ת"ומותר בדיעבד כר, א" אסור לכתחילה כרשב– אגור
  .ת הד�כי יש לחוש שיגמור לפלוט ציר לפני שתסתיי� פליט, והוסי# שבזה יש לאסור ג� לפני שפלט כל דמו וצירו. א" כתב שהלכה כרשב– בית יוס�

  

  )היינו שמלחו עליו(עם בשר שנמלח ועדיין פולט דם נתינת בשר 
  

  :הדי� כשהבשר שנפל לא נמלח כלל
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א ממקו� אחר ואי� לו תקנה במליחה כמו ל ד� הב" שפולט חברו ואינו עסוק בפליטה והד�כי בולע מ,  אפילו בדיעבדאסורהבשר שלא נמלח  – �"ר
  .בדגי� ועופות

כי כש� שיפלוט ד� של , מולח את הבשר שלא נמלח ובדיעבד כשר, וא� נת�, אסור לכתחילה לתת כ% חתיכות – רבנו יונה, א בש� ספר התרומה"רשב
וכש� , אבל חתחיכה זו דמה בתוכה, שלדגי� אי� ד� מגופ� אלא רק מה שבלעו, ואי� זה דומה לדגי� ועופות. כ% יפלוט ד� הבא לו ממקו� אחר, עצמו

  . יפלוט ד� הבא לו ממקו� אחרכ%, שפולט ד� של עצמו
  .כי ד� משרק שריק,  מותר לכתחילה– ת"ר
  

  : או שפלט כל דמו וצירו)והודח(הדי� כשהבשר שנפל נמלח ויצא דמו 
� כמו דגי, ואי� לו תקנה שוב במליחה,  שלא טרוד לפלוט שו� דבר, כי חוזר ובולע ד� מהחתיכה,הבשר שנמלח ויצא דמו נאסר – �"פ הר"רבנו יונה ע

  .ועופות
  .מותר א� ימלח את הבשר שנית – א"מקצת רבותיו של הרשב

  .כי ד� משרק שריק ולא נבלע, כשנמלח בכלי מנוקב מתיר – ת"ר
  

  הלכה
�"פ הש" עמחבר  

, א את ספר התרומה שמתיר א� ימלח אותו"וכי, � שנאסר אפילו בדיעבד"א את דעת הר"הביא כי – בשר שלא נמלח שנפל לבשר שפולט ד� .1
  .ולעו כ% פולטושכב

� ובי� "בי� לדעת הר –  שנפל לבשר שפולט ד�)פ שלא הודח"שעות אע' לאחר יב(הודח או שפלט כל דמו וצירו בשר שנמלח ופלט כל דמו ו .2
 .א" וה� מקצת רבותיו של הרשבמליחה שניתי "והביא שיש מתירי� ג� בזה ע, לדעת ספר התרומה הבשר נאסר אפילו בדיעבד

 .שיש להחמיר לכתחילה ולהתיר את הבשר בדיעבדלהלכה כתב המחבר  .3
  

,  שאסור להניח בשר תפל או בשר שנמלח ויצא כל דמו  והודח או שפלט כל דמו וצירו ע� בשר שפולט ד� כרגע�"הביא את דעת הר – א"פ הגר"מחבר ע
אבל בבשר שפלט כל דמו , כ שוב"להקל א� ימלחנו אחשבבשר תפל נית� , א את דעת רבנו יונה וספר התרומה"והביא כי. כי ייבלע בו ד� ושוב לא יצא

  .כיד� משרק שריק, ל ג� בלא מליחה שנית" שמתיר בכל הנת"והביא את דעת ר. וצירו או שהודח אחר המליחה אי� להקל
  .ל פסק להחמיר לכתחילה ולהתיר בדיעבד"בכל הנ

שמבליע את המלח יותר ולא יוצא , אחרת אסור מדי� נמלח בלא הדחה, זה רק כשהודח תחילה,  מה שמותר בדיעבד כשנפל בשר שלא נמלח כלל– �"ש
  .כי אי� כח ברתיחת הציר להבליע ד� שעליו לתוכו, מותר, אבל א�  נפלה חתיכה שלא נמלחה ולא הודחה לציר, י צליה"י מליחה ולא ע"לא ע

  
  ).כדעה שניה במחבר (דמו לבשר שפלט כל דמו וצירופל בשר שלא פלט כל כשנ שנוהגי� לאסור אפילו בדיעבד, י"פ מהרא"עפסק  – א"רמ

  . אינו נאסר בדיעבד, שיעור מליחההשהולא  ולכ� א� נגע בתו% זמ� זה בבשר שנמלח כעת , שפליטת ציר נמשכת זמ� של מעת לעתא" כיא"והביא הרמ
דמו  יש לאסור את הבשר שנמלח ופלט כל , מרובהא� כשאי� הפסד, ולהלכה פסק שבמקו� הפסד מרובה יש לסמו� על מעת לעת ועד אז מותר בדיעבד

  .שאז מסיי� לפלוט ציר ,שעות אפילו בדיעבד' צירו לאחר שעברו עליו יבו
 צרי% לחזור ולמלוח – ז"ט. ל מודה לזה"וג� רש, כי עדיי� פולט ציר,  לא צרי%– �"ש ?א כשמותר בדיעבד צרי� להדיח ולמלוח שנית"הא� לדעת הרמ

שטעו� הדחה , הנחה בי� חתיכות דומה לנפל לציר כדלקמ�, ז" לט– ג"פמ. שעות' והד� יצא כל עוד לא עברו יב,  את הד� שנבלעולהדיח שוב להפליט
  .כ בציר"משא, ולכ� בולע, % מחלק שבנפל לציר לא שיי% טרוד"אבל הש, ומליחה שנית

  
  .מותר עד ששהה זמ� של מעת לעתוכתב שג� כשאי� הפסד מרובה יש להקל בדיעבד שהבשר , א" חלק על הרמ– ל"רש
שעות ' שלאחר יב) רבנו ירוח� ועוד, טור, רבנו יונה, �"ר, א"רשב(כי רוב הראשוני� סוברי� , שעות' שיש להתיר רק עד זמ� של יב, א" פסק כרמ– �"ש

שנאסר אפילו בדיעבד כאילו פלט , )רבנו יונה� בש� "ח ובר"כ� משמע בת (ה בכל זה ג� כשפלט כל דמו והודח"וה .סיי� לפלוט ציר ויבלע ד� שלא ייפלט
, ולא יוצא כלל, בולע, כי כיו� שסיי� לפלוט, הכ ואפילו לא צלי"לא מהני הדחה ומליחה אח, וכשאסור בדיעבד .שנסתמי� נקבי הפליטה, כל דמו וצירו

  .כי מיד הד� נופל עליו, וכ� נאסר מיד. ולא אמרינ� משרק שריק וכולו אסור
א ובטור "כפי שמשמע ברשבז "מ פסק הט"מ, ח כתב שא� הבשר הודח לאחר המליחה נסתמו נקבי פליטתו ובולע ולא פולט"א בת"רמפ שה" אע– ז"ט

. והבשר עדיי� פולט ציר לא בולע כלו� מהחתיכה הנמלחת, שעות' וכל זמ� שלא עבר זמ� של יב, שההדחה לאחר שיעור מליחה לא מעלה ולא מורידה
שפסק שבשר שלא נכבש יו� של� , א חזר בו בהגהה ממה שכתב בתורת חטאת"ז שהרמ"והוכיח הט. יחה והדחה נוספת בדיעבדתותר במל, וא� הודחה

  .משמע שיש התר במליחה נוספת. יחזור וידיח וימלח, שעות' ושהה שיעור מליחה ונפל לציר תו% יב
  .א"קה ס' בגלל שכבוש כמבושל בס,  שא� שהה שיעור כבישה כ� נאסרז"מ הדגיש הט"ומ

והביא אחרוני� נוספי� . ולכ� מי שמקל בזה אפילו בלא הפסד מרובה יש לו על מי לסמו%, י הדחה נסתמי� נקבי הפליטה לא קי� ל� שפיר"הצמח צדק כתב שהסברה שע – פתחי תשובה
  .שהתירו בזה לגמרי בדיעבד

  

  דיני בשר שנפל לציר
  

  :קוד� מליחתו
  .ל מודה לזה"ורש, יפלוט ציר שבלע, דאיידי שיפלוט ד� דידיה, נו וימלחנו א� ידיח מותר הבשר בדיעבד– א"רמ
אלא , מ כא� אי� בכח הציר להבליע בבשר את הד� בעי� שעליו"מ, מבליע המלח את הד� בעי� שעליו, פ שלעיל ראינו שא� לא הודח תחילה" אע– �"ש

  .רק להיבלע בו
כ כשהחתיכה נמלחת שצרי% דוקא כלי "משא. (י הדחה ומליחה שנית"כ מותר ע"ג, אינו מנוקב אפילו א� הכלי שבו נפלה החתיכה היה כלי ש– ג"פמ

�  )ובשהתה שיעור מליחה שאפילו בכלי מנוקב נאסרת, מנוקב כדלקמ
  

  :קוד� ששהה שיעור מליחה, בזמ� מליחתו
ל "ואפילו רש, ואיידי דפלט ד� דידיה יפלוט ד� דאחריני, �כי יש בו עוד ד, והוא שיחזור וידיחנו וימלחנו ,בתוכו יו� של�א� לא נכבש  מותר – א"רמ

  .כי הודח לפני המליחה, מותר בדיעבד, דחה לאחר שנפל לצירוא� מלחו בלא ה. )דאיידי דפולט ד� דידיה יפלוט ציר (מודה בזה
  .ל"פ מהרש"וכ, כי כבר הדיח בהתחלה, אלא רק שישפו% עליו מי� ודיו,  אי� מדובר בהדחה מלאה– �"ש

� שכא� מדובר שנפל "לכ� תר� הש? הוי כמבושל, קה שא� שהה זמ� של כדי שית� על האור וירתח ויתחיל להתבשל' שמשמע לכאורה מס, � הקשה"הש
אבל לא נחשב , ששיעור זה הוא לעני� שאר דברי�, ועוד תר�. הבשר שמחו' לציר אסור, א% א� היה כלי לא מנוקב,  שיכול הציר לזובלכלי מנוקב

  .ע לדינא" בצ�" השנשארמ "מו. ל שג� א� שהה שיעור כדי שירתח לא נאסר"כ מהרש"וכ .כ"י מליחה שנית אח"של לעני� שלא יצא עכמבו
  

  ?י מי� ומה הרבותא בציר"הרי ביו� של� ייאסר ג� ע, א"כ על הרמ"ז תמה ג"הט
 כבישהאבל א� שהה שיעור , יחזור וידיחנו וימלחנו ומותרשואז יש לו תקנה , "שיעור כבישהא� לא שהה : "א"ז שצרי� להגיה ברמ"לכ� כתב הט

ורק א� לא נמלח כלל . ז ואפילו בהפסד מרובה"י כט"פ הנוב"וכ .ואי� לו תקנה כלל, פ שלא עבר יו� של�" יש לאסור אע)היינו שית� על האור וירתח(
  .י צלי א� עבר שיעור כבישה"י בהפסד מרובה ע"התיר הנוב, ונפל לציר

  .מצרי� כלי מנוקב ממש� "הש.  מותרמלח בגיגית על עצי� והציר מטפט# למטה ונפל מקצת בשר לציראפילו א�  שז כתב"הט
  

  :אחר ששהה שיעור מליחה
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כי אגב הציר נסר% הד� יותר , פ שלא כלה זמ� פליטת צירו"אע, אבל רק לאחר שיעבור שזמ� של ית� על האור וירתח  פסק שיש לאסור אותו– ל"רש
א% לא אומרי� איידי , כי אומרי� רק שאיידי דפלט ד� דידיה יפלוט ד� דאחריני, כ אפילו בהפסד מרובה"לא תועיל הדחה ומליחה נוספת אחו) א"גר(

  .דפלט ציר דידיה יפלוט ציר דאחריני
 דמו ועדיי� פולט ציר שמותר א בבשר שעדיי� פולט ד� והונח אצל בשר שפלט כל"כדלעיל ברמ, ל"אבל איידי דפלט ציר יפלוט ד� כ� אומרי� לרש(

  )% בזה"ע בש"ע, בדיעבד
 זמ� שפולט צירו  כלמ לצור� הפסד גדול יש להתיר בזה"מא�  ,מיד כשנפל לציר )אפילו בכלי מנוקב (הבשר אסור לכתחילהשל "פסק כרש – א"רמ

  .אסור, שעות'  א% לאחר יב.אחריניכ ד� ד"יפלוט ג, ואיידי דפלט ציר דידיה, י שיחזור וידיח וימלח שוב"ע, שעות' והיינו יב
ז האריכו "% והט"הש (.ל שכתב שנאסר רק לאחר זמ� של ית� על האור וירתח"א שהבשר נאסר מיד כשנופל לציר ולא כרש" הלכה כרמ– �"ש, ז"ט

  )ל"ל ואכמ"לדחות את סברת רש
  
אלא שבדיעבד לצור% גדול חולק על , "ה יפלוט ציר דחבריהאיידי דפלט ציר דידי"שלא אומרי� ומסכי� ל "א לא חולק על רש"הרמלכאורה  – �"ש

 שא� פולט ציר לא באר שמתיר לצור% גדול בהדחה ומליחה שנית מהטע� בתורת חטאת בלא.  הדחה ומליחה שנית להפליט את הבלועי"ל ומתיר ע"רש
  !בולע

, ולכ�. ל"דעת הרשא כחומרא ל"א� חשש הרמ, � צור� גדול במקו כללאת ההדחה השניה הזולא צרי� א מעיקר הדי� "לרמש, ל"י� ש"לכ� הסיק הש
  .מותר במקו� צור� גדול, א� התבשלה הבשר בלא שהודח ונמלח שנית

  .ודיו, ולכ� במעט מי� סגי, כיו� שאינה אלא להעביר לכלו% הציר, אי� חוששי� שההדחה תסתו� את נקבי הפליטה והמלח לא יוציא את הד� – �"ש
  

  :רדי� הבשר שמחו� לצי
, א� מה שלמעלה מהציר מותר לגמרי  זה רק מה שבתו� הציר וסמו� לו,שעות ואי� הפסד מרובה' כששהה יו� של� או תו% יבכל מה שאסור  – א"רמ

  .כי ד� לא מפעפע למעלה
  .מ חות% בכדי קליפה את מה שמחו' לציר"מו, )ח"סט סי' כדלעיל ס(ג� א� מה שבציר שמ� מה שמחו' לציר מותר  – �"ש
  .ל שמליחה בששי�"כי קי, א וכתב שג� מה שסמו% לציר אסור" חולק על הרמ– אר היטבב

ואפילו א� מה . א"ובזה הלכה כרמ, א% לא מה שבסמו%,  הציר עד ששי�שבתו� שנאסר כל מה התכוו�% "שהש,  חלק על הבאר היטב– פתחי תשובה
�  .אינו אוסר מה שמעליו אלא בכדי קליפה, שבתו% הציר שמ

  

  נמלח ולא שהה שיעור מליחה ונפל עליו דם בעיןבשר ש
ולכ� נאסר בכדי נטילה למחבר ובששי�  (.ולגבי ד� לא אומרי� איידי דטריד למפלט לא בלע ולא כבולעו כ% פולטו, כי הד� חשוב כרותח,  אסור– א"רמ

  )א"עו ס' א כמבואר בס"לרמ
  .ה"צא ס' בסמצוה כדלקמ�  בהפסד מרובה או לסעודת אבל אז אפשר להקל, � בעי�א# לאחר שיעור מליחתו הבשר נחשב כרותח א� נפל עליו ד – �"ש
  

  ג קרקע"בשר שנפל לציר שע
  . ולכ� ראוי להחמיר,כי יש להסתפק א� קרקע נקראת כלי מנוקב,  דינו כאילו הציר בכלי– א"רמ
ומה שנגע בקרקע מותר בכדי . שמה שמחו' לציר מותר, לצירשלא גרע מחתיכה שחציה בתו% הציר וחציה חו' ,  מה שלמעלה מהציר מותר לגמרי– �"ש

  .קליפה
כ או שנקרא כלי שאינו מנוקב ולא " הדחה ומליחה אח ויש ספק א� זה נקרא כלי מנוקב שמועילה לומדובר בבשר שלא שהה שיעור מליחה – �"ש

  .כ"מועילה מליחה אח
 פשוט וא� נפל בשר שפלט כל דמו .וג� א� לא הודח קוד�,  לפרוש ממקו� למקו� שאי� כח בציר,פשוט שמותר, וא� נפל לציר בשר שלא נמלח כלל

  .כי זה אסור אפילו בכלי מנוקב, שאסור
  

  בשר שנגע בחתיכה שנמלחה בכלי שאינו מנוקב ונאסרה
  . דינו כאילו נגע בציר וכדלעיל– א"רמ
שחתיכה תפלה שהתערבה בחתיכות אחרות שנמלחו בכלי שאינו , ל" רשכ"וכ. )א� לא פלט כל דמו וצירו (כ"אחומליחה  כלומר שמותר בהדחה – �"ש

  .כ הכא"משא, שדוקא א� נמלחה את� נאסרת מפני שהמקו� דחוק, מנוקב ובלעה ד� מותרת במליחה
  

  נפל לספק ציר ספק מיםבשר ש
ל לציר שעל קרקע פג שלעיל החמרנו בנ"ואע. נ�שד� שמלחו אינו אלא מדרב, �"והסביר הש. ספק דרבנ� לקולאו, ציר אסור מדרבנ�כי ,  מותר– א"רמ

שהספק הוא שמא אי� כא� ציר אבל כא� , שעל הקרקעממש מ ש� יש להחמיר שמא יקלו בנפל על ד� "מ, מנוקבשמא הקרקע היא ככלי שאינו מספק 
  .יש להקל, כלל

  

  בשר שנפל ציר המעורב עם מים
  .ב עוד רותחכי הציר לא נחש,  אפילו היו המי� מועטי� מותר– א"רמ
  .מ ה� מרובי� קצת מהציר"א% מ,  מדובר שהמי� פחות מששי� מהציר– �"ש

  .והכריע שהכל לפי ראות המורה, א"כתב שלא משמע כ� מהרמ) ק לט"תמז ס' ח ס"או(א " המג– א"רעק
שהבשר אינו , והנודע ביהודה פקפק בזה. כי המי� מבטלי� כח הציר, �ח התיר בדיעבד בשר שנמלח במי� אדומי� שהדיחו בה� בשר ואי� בה� ששי� נגד הד"א בת"הרמ – פתחי תשובה

�  .ומי שלבו נוקפו שימלחנו שוב בפני עצמו, כ להקל"י ג"מ הכריע הנוב"מ. מתערב במי� ואינו מצטנ


