
  אע' ס
  

  '� אסעי
  
  .הנחתו על האש ואחר שמסיר אותו חוזר ומולח, י מליחת השער" מליחת הראש מתבצעת ע– א"י
. שאי� השער מעכב את המלח להפליט ד� שבבשר הראש, וחוזר ומולח על השער,  חות� את הראש לשני� ומולח יפה יפה את הראש מצד פני�– א"שבר
  .ו לשער"וק, י מליחה והעצ� לא מעכבת" שהמוח שבעצמות נכשר ע,הוכחה לכ�הו

  :הבית יוס� הקשה שתי קושיות

שצרי� ,  ומתר�?ימלחנו מבחו" ויצא הד� דר� בית השחיטה ודר� הנחיריי�, למה צרי� לחתו� את הראש, י המלח"א� השער לא מעכב ע .1
  .י כ�"שלא פולט דמו ע, לחתו� משו� המוח שבפני�

וכא� כתב די� , )ד"סט ס' ס(שלכתחילה צרי� למלוח משני הצדדי� , ומתר�? "י המלח" מעכב עראי� השע"למה כתב את הסיבה ש, לפי זה .2
 .ובדיעבד השער לא מעכב ולא צרי� למלוח ג� ש�, לכתחילה שצרי� למלוח ג� על הצד של השער

  .מעכבשאי� השער , וחוזר ומולח על השער, שחות� את הראש לשני� ומולחו יפה לצד פני�, א" פסק כרשב– מחבר
זה מספיק , וג� א� ניקב העצ� בלבד, כי השער לא מעכב כלל מהמלח לחדור, חיתו� הראש הוא מצוה מ� המובחר,  יש כא� שתי חומרות– �"ש, ז"ט

 וכ� לכתחילה. ורק לכתחילה חות� לצאת ידי המחמירי� שהשער כ� מעכב, ינוקב את העצ� והקרו�, שהמולח את הראש והמוח בתוכו, ג"כדלקמ� בס
  )א ש� אפילו בדיעבד חייב למלוח משני הצדדי�"ולדעת הרמ. (ד"סט ס' כי לכתחילה צרי� למלוח משני הצדדי� כבס, כ את השער"ימלח ג

ולא גרע מריאה , פני�שיש מקומות בראש שהוא חלול ב, כי יש טע� אחר לזה, וא� לא חתכו ומלחו אסור,  כתב שמ� הדי� צרי� לחתו� את הראש לשני�ת בית יעקב"בשו – פתחי תשובה
עב שיש רק מנהג לפתוח את קנוקנות הריאה ואי� זה מ� ' כי משמע בס, ש חלק עליו"והפת). ד"סט ס' א ס"רמ(ולכ� אסור בדיעבד כדי� בשר שנמלח מצד אחד , שצרי� לפתוח את הקנוקנות

�  .הדי

  

  'סעי� ב
  

  .� והד� יוצא דר� החת, כשמולח טלפי� מחת� מעט למטה ומולח– א"רשב
  .כ ימלח ג� את השער" ואחויניח מקו� החת� למטה, א שמחת� את הטלפי� מעט מלמטה ומולחו" פסק כרשב– מחבר

  .וייאסר,  החיתו� נצר� שלא יתכנס הד� בפרסות ואז כאילו יהיה מונח בכלי שאינו מנוקב– טע� הבית יוס�
אבל הטלפי� חלולי� מבפני� , אות במוח העצ� והוא מונע מהד� להתכנס ש�כי ה� מל,  בעצמות רגילות אי� בעיה שמצריכה חיתו�– טע� העטרת זהב

  .והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב, יש לחוש שמא יתכנס ש� ד� הפליטה למקו� אחד, וא� לא יפתח אות�, ואי� הבשר דבוק בכול�
  .רש הד� ממקו� למקו�כי סת� בשר הנמלח בכלי שאינו מנוקב מונח במקו� דחוק וחוששי� שמא פ, � דחה טע� זה"הש

  .כ בשאר עצמות שמליחת� מועילה למוח שבתוכ�" משא,והוי כמולח בכלי שאינו מנוקב,  את הד� מלצאת הטלפי� מעכבי�– �"טע� הש
  .נוהגי� לאסור אפילו בדיעבד מה שבתו� הקליפה, למטה שא� לא חת� אות� מעט מ, פסקח"סח ס'  בס– א"רמ
מ לא נהוג לחרו� כי אנו בקיאי� לעשות "שמ, ז"וכתב הט. כי כיו� שמחת� מלמטה נוזל הד�, כ למלוח" השער ואח מצוה מ� המובחר לחרו� את– ל"רש

  .ז שלא ראה שנוהגי� כ�"ז סיי� הט"ובכ. כ למלוח"ג קש ודאי ראוי לחרו� תחלה ואח"א� ע, זאת באופ� שלא יבלע ד�
  

  'סעי� ג
  

". ואי לא אסור, ד" ביה מידי ושרי, אותביה אנחיריה. אצדדי� מיקפא קפי ואסור,  דמא ושריאותביה אבית השחיטה דייב, רישא בכיבשא "– גמרא
  :)חולי� צג(

לכ� הבא למולחו , והד� מתקב" בעצ� המוח העשוי כקדרה, י צליה באש"י מלח וה� ע" המוח מוק� בעצ� קשה שמונעת מהד� לזוב ה� ע– א"רשב
מניח בית שחיטתו על האש והד� זב דר� בית , וא� רוצה לאוכלו צלי. ורע את הקרו� מעליו ומולחוקורעו ומוציא את המוח וק, ולהכשירו לקדרה

  .שג� בה� הד� זב, וכ� א� נקב בעצ� נגד הקרו�, וכ� א� נע" שפוד בבית נחיריו או קנה. השחיטה
וכתב שנהוג להוציא את , מ חולק עליו"והמ. � משמע שזהו מנהג"ומלשו� הרמב. ו תחלה באש אסור לבשל את הראש עד שיצלו אות– �"רמב, ג"בה

  ." בזה"ת התשב"וכ� תמה עליו ג� בשו, לקרוע את הקרו� ולמלוח ומותר לקדרה, המוח מהראש
. והשער לא מונע את המליחה, �וינקוב ג� את הקרו, קב את העצ� כנגד הקרו�רק שינ, לבשל את המוח אחרי מליחה מותר – ש"רא, בעל העיטור

י נקב "כי במליחה ע, ש כדינא דגמרא"מ התיר הרא"מ, שמא לא יתהפכו ולא יהיו למטה, פ שהיו שנהגו לא להניחו נגד בית השחיטה או נגד נחיריו"ואע
  .כי אחרת יאסר המוח משו� מליח כרותח, סומכי� שהד� יצא החוצה

  .ש"ובדיעבד אפילו א� עשה נקב מותר כרא, ע את המוחא ולקרו"וג כרשבה לכתחילה צרי� לנ– ה"או
  

ש "נוהג כרא, וא� רצה למלוח את הראש והמוח יחד. א שמי שרוצה למלוח את המוח קורעו ומוציאו וקורע את הקרו� שלו ומולחו" פסק כרשב– מחבר
  ) על הנחיריי� כפי שמועיל בצליולא מהני להניחו על בית השחיטה או (.שעושה נקב בראש ובקרו� מלמטה ומותר אפילו לקדרה

  א"רמ

שאז מתחת� ,  הגולגולת שתי וערב� אתא שלכתחילה נוהגי� ליטול את המוח קוד� המליחה מתו� הגולגולת וחות"ד באר הרמ"סח ס' בס .1
  .ותרמ, א� חתכו שתי וערב, ובדיעבד א� מלחו ולא הסיר את הקרו� ואת המוח מהגולגולת.  ויש מסירי� את הקרו�.הקרו� היטב

ש שאר בשר "וכ, ושאר הראש מותר, שהרי זה כאילו נמלחו בכלי שאינו מנוקב, הקרו� והמוח אסורי�, א� נמלח הראש בלא נקיבת העצ� .2
  1.שעמו

  :ש מדוע שאר הבשר שעמו מותר"א והרא" הביא שני טעמי� בש� הרשב�"הש
  .כי עצ� הגולגולת מפסיק בי� ד� שבתוכו לבשר. 1
  . מותר כי כבולעו כ� פולטו,  נפלט מהקרו� לבשר דר� הגולגולתאפילו א� קצת מהד�. 2
כי לא , מותרשלטע� הראשו� , הא� הוא מותר שנמלח ופלט כל דמו וצירו ע� הראש הזה בשר נוס�היה היא במקרה ש  בי  הטעמי�מ"נפקה

  .בולעו כ� פולטו אומרי� בבשר שנמלח ופלט כל דמו וצירו ככי לא, שני אסוראבל לטע� ה, מגיע אליו ד� כלל
אבל א� לא , וכל זה כשהוסר הבשר שעל הראש מבחו". ולכ� שאר הבשר שעמו מותר, �"כ ג� הר"� הכריע שהטע� הראשו� הוא העיקר וכ"הש

  .הבשר שעמו יקבל ד� מהבשר הזה ולא פולט אותו, הוסר
כי לא מגיע אליו , שלטע� הראשו� הוא מותר, מ"ק מדוע הבשר שעל הראש מבחו" כשנמלח בפני עצמו לא הובא בפני עצמו כנפא תמה"רעק

  .שהוא נמלח כבר, כי לא אומרי� בו כבולעו כ� פולטו, ולטע� השני הוא נאסר, ד� שהגולגולת מפסיקה
ד� "הנקרא ש שהגולגולת מפסיקה זה לומר שהד� שמקוב" בפני� "א והרא"וכתב שכל מה שכתבו הרשב, �"חלק על הש – חוות דעת
ונחשב , א" שאר הד� שבגו� המוח יוצא קצת החוצה כמו בעצמות וכדלהל� ברמאבל,  שלא יכול לצאת יחשב כד� בעי� ממשלא, "השורייקי

  .כד� שפליטה שנבלע בבשר שעמו ולא נפלט
 .וממילא אסר את הבשר שנמלח ע� הראש כשלא ניקב אותו כדי , � וכתב שדבריו אינ� להלכה"לכ  חלק החוות דעת על הש

כי , צ לנקוב את העצ�"וא, ומליחת העצ� מועילה למוח שבקרבו, צריכי� מליחה,  ושאר עצמות שיש בה� מוחהקוליתש, לעילא "פסק כרשב .3
  .אבל ד� שבקרו� המוח כנוס בתוכו ולא יוצא בקלות, ד� שבאברי� במעט מליחה יוצא

 .שאז א� המוח מותר,  נגד המוח שבעצ�כ יש ששי� בקדרה"אא, כי יש בו ד�, המוח אסור,  וא� התבשלה העצ� בלא מליחה– �"ש

  .ובדיעבד מותר, נוהגי� לא למלוח עצמות שיש בה� מוח ע� שאר בשר אלא רק לבד .4
  .נוהגי� למלוח אות� אפילו לכתחילהכ�  אבל בבשר שלה� – �"ש

                                            
1
 .דינו להיות נמלח משני הצדדי�, שני�ורק א� קרעו ל. הוי כחתיכה עבה, כי כיו� שהראש של�,  ואי� לאסור מאחר שלא נמלח משני הצדדי�– ז"ט 

  


