
  דע' ס
  

  '� אסעי
  

וחיתוכא לתחת , קרעו שתי וערב: אמר להו? אלא היכי נעביד: אמרו ליה? אמאי עבדיתו הכי: אמר להו, ההוא כבדא דהוה סמפונא דבלע דמא "– גמרא
  .)י� קיאחול". (כי הא דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מילתא, שומנא בעלמא הוא) טחול(אבל טחלא , מ כבדא"וה, )למטה(

  .י אי� ד " ברש– י"רש
  .אבל הד  היוצא ממנו אסור,  דוקא גו� הטחול מותר– תוספות

  
  .זה רק בלא בשר עמו,  מה שמותר לבשל טחול– מרדכי

  .ובי� לקדרה, בי� לצלי, וצרי$ רק מליחה, מ דינו כשאר בשר"מ, פ שהטחול נראה כאדמומית משו  ריבוי ד " אע– טור
מדובר , ותר�? אלא רק כשמבשלי , הרי כשצולי  לא צרי$ למלוח קוד , מדוע כתב הטור שצרי$ מליחה כדי לצלות, הקשה בדרישה ובפרישה

שאר 'מתייחס למלי  " בי� לצלי"כי , ז כתב שבחנ� דחק לתר�"והט .י מליחה בלי תיקוני דברי  נוספי "שמותר בצליה ובקדרה ע: שלצדדי  קתני
  .מ"ולק, עושי  קוד  צליה לכל בשר שהואשחייב בהדחה ושאר דברי  ש', בשר
  

  .פ שיש בו מראה אדמומית ונראה כריבוי ד "אע, ומותר לקדרה, שצרי$ מליחה, שדי� טחול כשאר בשר,  וכטור פסק כגמרא– מחבר
  . ומותר לבשלו ע  שאר בשר– �"ש
  

  .טחול ובחלב הכשר שבו ויש ששי כי בטל חלב הטחול ב, ר משול "תיר הרה מעשה בטחול שנצלה בלא ניקור ו– שערי דורא
כי היתה קבלה שיש ששי  , ורק בלב הותר, אלא רק בטחול שברור שיש ששי� בהתר נגד האסור שבו, שאי� די� זה בסת  טחול, ח" הביא בש  ת– ז"ט

לכ� אסור הטחול . א כחוש ואי� ששי ולפעמי  הו, כי לפעמי  יש חלב הרבה, בזה' כללי�'צרי� לבדוק ואי� לתת , א� בטחול כשצרי� לשער, בעו� נגדו
�  .עד שנוודא בברור שיש ששי�, מ� הדי

  

  דין הכליות
  ".אל תטוש תורת אמ$" אסור לבשל כליות משו  – ל"מהרי, רוקח
  .ואי� פוצה פה ומצפצ�,  אנו נוהגי  כ� לבשל כליות– אגור

  .מותרא$ בדיעבד , משו  ריבוי ד  שבכליות,  נוהגי  כרוקח לכתחילה– דרכי משה
אפילו ומותר למלח  . ובדיעבד מותר. כי יש בה  רוב ד , אפילו אחר הניקור, א את הרוקח שנהגו לא לבשל כליות בקדרה או ביצי זכר" הביא כי– א"רמ
  .ובלבד שיסירו את הקרומי  והחלב מה , )ה"עג ס' כדלעיל ס, פ שכבד אסור מעל בשר"אע, $"ש(ג שאר בשר "ע
  
  

  עה' ס
  

  'סעי� א
  

  .)חולי� קיג". ()דקי� שסביב הכנתא ( והדרא דכנתא)קיבה וכרס (תרגמא אכרכשא ומעייא. אי� מחזיקי  ד  בבני מעיי : אמר רב משרשיא "– אגמר
  .ריאה וכבד שיש בה  ד  שאוסר, כ בלב"משא, הקיבה ושאר דקי , ה בטבחיא"וה,  כלומר הד  שבמעיי  לא אוסר א  לא נמלחו– י"רש

  .ומדובר שאי� בה  שומ�, מלחו בכלי שאינו מנוקב שמותרי ה א  נ" ה– מרדכי
ממחט שנמצאה דבריו  ת"ח ריוהוכ. ויש בו ד ,  הכרס לא נחשב מבני מעיי – �"ראב, ת"ר.  חלק מבני מעיי  ופטור ממליחה– טור, י"רש: די� הכרס

כי דמה מועט ונחשב כד  האברי  שלא , � דחה ראיה זו"והר .משמע שיש ד . שא  אי� עליה קורט ד  בידוע שהיא לאחר שחיטה, בעובי בית הכוסות
  .ולא פורש בבישול, אוסר

  .מותרי , ורק בדיעבד א  לא נמלחו,  לכתחילה יש למלוח ג  את בני המעיי – ה"ראבי, ספר התרומה
  

ולכ� א  בישל  , וכ� דקי  בלא שומ� שעליה ) מעי הדבוק בפי הטבעת(חלחולת , קיבה, כרס: כגו�,  פסק כגמרא שאי� מחזיקי  ד  בבני מעיי – מחבר
  .כ הסמיק שאז צריכי  מליחה"אא, בקדרה בלא מליחה מותר

א$ לכתחילה צריכי  מליחה בכלי מנוקב והדחה , שכל זה בדיעבד, וכספר התרומה, ש א  נמלחו בכלי שאינו מנוקב שמותרי " פסק כמרדכי שכ– א"רמ
  .מ כתבו שמספיק למלוח לכתחילה רק את הצד החיצו�"ומ.  את בני המעיי  שלא ישאר בה  מעט שומ�א לנקר"כי א, �"ז והש"והסבירו הט. קוד 

  

   והזפקדין הכרס ובית הכוסות
  .כי יש בה  ד , אסורי , ואפילו א  לא הודחו קוד , חו% מהכרס ובית הכוסות שאפילו בדיעבד אסור א  לא נמלחו, ת" הלכה כסה– ה"או
  .ח"ל וב"פ מהרש" וכ.ואפילו בדיעבד אסורי , ס ובית הכוסות ה  כשאר בשר וצריכי  מליחהא שהכר" הביא כי– א"רמ
  .שבדיעבד א  לא מלחו מותר,  פסק להקל בכרס– ז"ש בש� רדב"פת
  .כי הוא כנגד כרס הבהמה, פסק שזפק של עו� מחזיקי  בו ד  כמו קורקב� – ג"פמ
  

  דין קורקבן
י שקורקב� לא נחשב ' 'והוכיחו זאת מדברי הטור בס. שאי� מחזיקי  בו ד , נכלל בבני מעיי  ופטור ממליחה – הבית יוס  והדרישהפ "ש וטור ע"רא

  .כחתיכה הראויה להתכבד
יהיו דברי הטור ,  וא  כדברי הבית יוס�,שקורקב� אינו בכלל בני מעיי ' נ' כ הטור בס"וכ,  חייב במליחה ואינו בני מעיי –�"השפ "ש וטור ע"רא

  .סותרי  זה את זה
  

  דין שומן המעיים
  .וכ� נהגו,  יש בשומ� ד  וחייב במליחה– א"רשב, ש"רא

  . ג  בשומ� לא מחזיקי  ד – קטלשבלי ה
  .ולא בצד הפנימי, שש  דבוק השומ� ע  הד ,  כשמולחי  חלחולת מולחי  אותה בצד החיצו�– א"רשב: מליחת חלחולת

פ "ואע. (שש  הד  דבוק, לפיכ$ כשמולחי  חלחולת ושאר מעיי  מולחי  אות  בצד החיצו�, ששומ� שעליה  דינו כשאר בשר, ש" פסק כרא– מחבר
כ הרבה "כי אי� בשומ� כ, ומותר למלוח כ$ א� לכתחילה, כ ד  כמו בשר"שאי� בשומ� כ, כא� הדי� שונה, סט נפסק שצרי$ למלוח משני הצדדי ' שבס
  )$" ש–   כמו בבשרד

  א"רמ

  .טרפה א  יש לה שומ� מבחו%, וא  התבשלה כ$,  כללהכאילו לא נמלח,  מצד חו%אא  מלח החלחולת מצד פני  ול .1
א נפסק שחתיכה שלא נמלחה והתבשלה אסורה א� א  יש "סט סי' פ שבס"ואע,  מותרתהחלחולת,  א  יש ששי  נגד השומ� והגידי – �"ש

לכ� . כי הד  לא נראה לעי� בשומ�, יש להקל, שכיו� שש  זה חומרא בעלמא, ועוד יש לומר. אינו ניכר ובטל, שומ� נמסמ כא� ה"מ,  נגדהששי 
ואי� להחמיר עליו חומרא נוספת , אכי לא רואי  את הד  והוא גופא חומר, שלא מחמירי  בזה, ג  לא אומרי  פה איסור דבוק שנעשה נבלה

  .של איסור דבוק
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  .כי אינו מוחזק בד ,  שלא חוששי  שיבלע הצד הפנימי,ז"ובאר הט .ומותרת, יחזור וימלחנה מבחו%, דיי�א  לא התבשלה ע .2
 .ה שצרי$ להדיחה" וה– �"ש

צריכות , )ש"ע, י"ה ולא כרש"פז ס' א בס"כדעת הרשב( לבד א  לא נגמר החלבו� אלא רק החלמו�,  הנמצאות בעופות לאחר שחיטהביצי  .3
כי מכיו� , א$ לא ע  בשר, נוהגי  למולחה, וא  נגמר ג  החלבו� אפילו קשה הקליפה שעליו. ר למולחה יחד ע  בשרומות, מליחה כשאר בשר

  .כי מליחה אוסרת רק בכדי קליפה, ד אי� לחושבובדיע. כ"תבלע ד  שלא יצא אח, שלא פולטת
כי כל מה שמולחי  ביצי  זה , י� נגמר רק החלמו�בי� נגמר החלבו� ב,  אסור למלוח את הביצי  ע  בשר אפילו בדיעבד– ל"מהרש, ח"ב

 וא  נמלחה אסורה .ואפילו א  הקליפה קשה או רכה יש לאסור, וע ד  ותאסרולכ� הביצה לא פולטת ופנויה לבל, ורואי  שאי� ד , חומרא
  .ג בהפסד מרובה"מ� אלא שבקליפה קשה התיר הפ"ז והש"ל פסקו הט"וכדברי רש. ואוסרת את התבשיל עד ששי , אפילו בדיעבד

 .כי אחרת תאסר מצד אבר מ� החי, צ למלוח אותה"א, פ שקליפתה רכה"אע,  א  הביצה יצאה כדרכה– ש"פת
  

  'סעי� ב
  

, לא בולעי , פ שלא טרודי  לפלוט"ואע, מותר למלוח אות  ע  שאר בשר, פ שאי� מחזיקי  ד  בבני מעיי " אע– מרדכי, �"ר, א"רשב, ש"רא, תוספות
  .לא בולעי  ד  כי טרודי  לפלוט את הציר, מכיוו� שיש לה  ציר, וכ�. רק שריקכי ד  מש

שהדגי  אסורי  , בשר שנמלחו יחדוזה כמו דגי  ו, בלעי שפיר, כיו� שלא טרודי  לפלוט,  אסור למלוח ע  בשר אחר– יהודה שירליאו�' ר, יואל' ר
  .בקליפה

  .יואל' מותר דלא כרובדיעבד ,  לכתחילה אסור למלוח ע  בשר אחר– ה"או
וכ� יש ציר בבני , כי ד  משרק שריק, מותר למולח  ע  בשר, פ שאי� מחזיקי  בה  ד "אע,  פסק כראשוני  שבני מעיי  בלא שומ� שעליה –מחבר 
  )$"ז וש"ט. (מעיי 

מ כא� "מ, ת להקל שד  תמיד משרק שריק"כרל "כי לא קי, רק בד  ולא בציר" איידי דטריד למפלט לא בלע"ו פסקנו שאמרינ� "ס' ע' פ שבס" אע– ז"ט
  .ל שבזה הוא מודה"כ מהרש"וכ. בציר אמרינ� משרק שריק

  .שלכתחילה יש לחשוש לאוסרי  ובדיעבד מותר, ה" פסק כאו– א"רמ
  .וכ� המנהג, כדעת המחבר,  בשר אפילו לכתחילה להתיר למלוח ע ל כתב"רש – ז"ט
  

כמו , כי הקרו  מפסיק,  מותר– כנסת יחזקאל. כי בלע ד  שלא נפלט,  המאכל אסור– מנחת יעקב: ק ד�ובלע המאכל שבזפ, די� עו  שנמלח ע� זפק
שיעשה את כל העו� נבלה ויצטרכו ששי  נגד כל , אי� המאכל שבזפק נחשב איסור דבוק, פ שהלכה כמנחת יעקב" שאעש"מ כתב הפת"מ. כליה בחלבה

  .בזפק בלבדשאכל אלא כל מה שבקדרה מצטר� לששי  נגד המ, העו�
  

  'סעי� ג
  

�  .כי הד  לא יוצא, עד שיוציא את הורידי  הקטני ,  אסורה,פ שחתכה ומלחה"ואע,  בכנתא יש ורידי  קטני  מד – ג"סמ, רבנו האי גאו
  .מותח  ונפשלי  היטב עד שלא ישאר אחד מה , ואות  חוטי ד  כשאד  בקי בה , מ נהגו התר ג  בכנתא" מ– א"רשב
  .שיוציא את חוטי  הד , וש  הוא בקי, א להתיר את הכנתא" כרשב פסק– מחבר


