
  זע' ס
  

כבולעה כ� : אמר ליה? והא קא בלעה דמא: אמר ליה אביי. שריא) ממולא בבשר כתוש בלא מליחהאו גדי עו� (האי מולייתא : אמר רבא" – גמרא
  :)עד!.פסחי� עד". (1ואפילו פומא לעיל, והלכתא מולייתא שרי...פולטה

, ומותר החיצו$ שנצלה כ�. שלא שיי� בקדרה כבולעו כ� פולטו, קדרה לא בבישולאבל ל,  המילוי מותר רק לצלי כמו בפסח– תוספות, ש"רא, �"רי
  .שנפלט מיד כשנבלע, שכבולעו כ� פולטו, פילא בר אווזאמ מותר כמו המקרה של ט"מ, פ שלא טרוד לפלוט"אעש, אפילו נמלח כדי מליחה והפנימי לא

נאסר שאבל כ, זה בגלל שהבשר נאסר כבר מחמת ד� שבא עליו ממקו� אחר, ליואפילו לצ, שאוסרי� בשר שנמלח שנפל לציר, פ שמעשי� בכל יו�"ואע(
  )כבולעו כ� פולטואומרי� , כמו שצולה מולייתא, מיד בשעת הפלטה

, כ ציר אדו�"פ שפולט אח"אע, כי בשר שנמלח ויצא מידי דמו לגמרי, )י מליחת החיצו$"ע (מותר בי$ לצלי ובי$ לקדרה, וא� הפנימי נמלח והחיצו$ לא
  .וכ$ כתבו רוב הראשוני�, ומותר לכתחילה, הרי זה חמר בעלמא

 אפילו החיצו$יש לאסור את , א� א� החיצו$ מלוח והפנימי לא,  כששניה� מלוחי� או שניה� לא מלוחי� לצלי מולייתא מותרת– מ בש� תוספות"הגה
  .ולכ$ בולע,  לפלוטכי אינו טרוד, בצלי
ודחוהו רוב . כ במי� רותחי�" חייב חליטה אחהוכשרשבשר ש, ט"סט סי' פ דבריו בס"ע,  הוכשרו לקדרהאפילו כששניה�,  לקדרה אסור– �"רמב

, שא� היא לא מלוחה, ה לקדרה אסור"ואפ, הסוברי� שכל הסוגיה מדברת כשהמולייתא מלוחה, � דבריו מדברי הגאוני�" והסיק הרמב.הראשוני�
  .ה אסור לקדרה"אלא פשוט שמדובר שנמלח ואפ! ?נו אוסר בקדרה ואוסר תערובתואפילו כל בשר שלא נמלח כדי, למה דוקא מולייתא

  

  ההלכה לצלי
  

  .כי כל אחד טרוד לפלוט ולא בולע, ע שניה� מותרי�"לכו: שניה� מלוחי� ושהו או שניה� מלוחי� ולא שהו שיעור מליחה, לא נמלחושניה� 
  )מרדכי (. והחיצו$ מותרכי בולע מהחיצו$, הפנימי אסור – �"ל וש"מהרש :הפנימי לא נמלח והחיצו� נמלח ולא שהה

, ה"או. כי כבולעו כ� פולטו,  אפילו פיה� למעלה הכל מותר– �"ש, ל"רש, ה" בהגא"רמ, מחבר: כ"שהה והודח אח, הפנימי לא נמלח והחיצו� נמלח
  .רובהמותר רק בהפסד מ, וא� לא הודח. מ"פ הבנת� את דברי הגה" אסור החיצו$ ע– ח"א בת"רמ

  .כי כבולעו כ� פולטו,  מותר– �"ל וש"רש: והחיצו� לא נמלח, הפנימי נמלח ולא שהה
כי , כ לא הודח שאז מותר"אא, כי בולע מהפנימי קוד� הצליה,  החיצו$ אסור– �"ש, ל"רש: שהה והודח, והחיצו� נמלח, הפנימי נמלח ולא שהה

  .כבולעו כ� פולטו
פ "וכ, ולא נבלע בפנימימהחיצו$ כי האש שואבת את הד� ,  מותרי� שניה�– א"רמ: לא נמלח או נמלח ולא שההוהחיצו� ,  והודח שהה,הפנימי נמלח
  .שאי$ בו ד� של עצמו לפלוט, א אומרי� בפנימי כבולעו כ� פולטוכי ל,  הפנימי אסור– �"ש, ל"רש. מנחת יעקב

  
, ב"עו ס' א לשיטתו בס"שהרמ, א"והסביר הגר. כ נמלחו שניה�"אא, ו לצליאי$ לעשות שו� מולייתא אפיל, אבל לכתחילה,  כל זה בדיעבד– א"רמ

  .שכל צלי צרי� מליחה קצת, י"שנוהגי� לכתחילה כרש
  

  ההלכה לקדרה
אחרת זה בשר שהתבשל , ע"א בפנ"וידיח� אחר המליחה כ(ואת הפנימי לבדו , )�" ש–מבפני� ומבחו)  ( אסור תמיד עד שימלח את החיצו$ לבדו–מחבר 

  .מלח החיצו$ אינו מפליט ד� שבפנימי, אבל א� לאחר מילוי, )�" ש–לא הדחה אחרונה ב
  .ד"סט ס' פ ס"ע, ה אסור לקדרה אפילו בדיעבד"ובלא, ולהדיח� היטב, והפנימי מכל צדדיו,  צרי� למלוח לכתחילה החיצו$ מבחו) ומבפני�– �"ש
  . כדי� עו� שלא נמלח משני צדדיו,נית� להקל בהפסד מרובה, כשמלח מצד אחד של חיצו� – ג"פמ
  .מילוי סות�שה ו�כי, שאי� לד� מקו� לזוב, אסור אפילו בהפסד מרובה – ל"ז בש� רש"ט
  

  הדין במולייתא של ביצים
היינו בחלק החיצו$ , ואפילו בדיעבד יש לאסור א� לא נמלחו שניה� מליחה גמורה, דינו כאילו התבשל בקדרה,  א� שמו בבשר ביצי� הנקרשי�– א"רמ

  )שני צדי העו�. (והפנימי של הבשר שע� הביצי�
  . היינו שיהיה ראוי לקדרה– ז"ט

  .פ רוב הפוסקי�"וכ,  הכל נחשב כביצי� לבד�– �"ש. ר וכדלעיל הכל נחשב כמילוי בש– ל"רש: הדי� כשהמילוי הוא ביצי� ובשר יחד
  

   עם בשר שנמלח כבר ולא הודחצלית בשר שלא נמלח
  .ואפילו הודח, ולכתחילה אסור, שכבולעו כ� פולטו,  מותר בדיעבד– א"רמ
  .'דק י"עג ס' � בס"כש, א� שלא שהה שיעור פליטת ציר,  אסור כשהבשר שנמלח שהה שיעור מליחה– א"רעק
  
  

  עח' ס
  

. הת� בחיורתא דשריר...לא אכלי מיניה, אי לא דחזיתיה דזיג כזוזא חיורא: אמר, וטפלי ליה בר אווזא, והא רבא איקלעי לבי ריש גלותא "– גמרא
י זיג כזוזא חיורא א, )קמח נקי(דחיורתא . שריא, בי$ לא אסמיק, בי$ אסמיק) עיסה של סולת שלא נדבקת ונפרכת והד� יוצא ממנה(דסמידא : והלכתא
  :)פסחי� עד". (לא אסמיק שרי, אסמיק אסור, דשאר קמחי�. אסיר, אי לא, שריא, )צלול ואי$ בו אדמומית ד�(שריא 

  

  דין הבצק
 .פ"וכבכ, כי זה לא ד� אלא רק מראה אדו�, פ שמאדימה"מותרת תמיד אעגס א� הוא עיסת סולת ,  כשיעור מליחהשלא נמלח הטופל בצק בעו� – טור

  .וא� לא מותר, האדי� אסור, וא� הוא משאר קמחי�. כי נדבק בו הרבה ובולע ולא פולט, א� אינו צלול ככס� אסור, א� הוא קמח נקי מנופה ודק
  .בעו� שנמלח מדובר – �"מגיד משנה בדעת הרמב

  

  דין העוף
א� יש להסתפק א� נאסר כולו או שנאסר רק .  יש ששי� נגדוואפילו, אסור כדי$ בשר שהתבשל בלא מליחה,  לדברי הכל א� העו� לא נמלח– בית יוס�

ומכיוו$ שאי$ רוטב אינו , אלא רק מה שנדבק בפשטידה, ומה שפרש לא חוזר ונבלע בו. ומותר, כי הד� שנשאר הוי ד� האברי� שלא פרש, בכדי קליפה
  .חוזר ונבלע יותר מכדי קליפה

  
, פ"כי ש� לא אומרי� כבכ, אבל פשטידה לא,  בלילה רכה שטחי� סביב קורקבני� ובני מעיי�– א"ריב, ת"ר.  פשטידה– א"רשב, י"רש ?מהי הטפלה

  .מושב� יבש בתנור ורואי� שלא פולט� שמקו
  

  הדין כשנמלח העוף כשיעור מליחה
  .הבשרשאחרי מליחה חייבי� חליטה כדי להכשיר את , ט"סט סי' וכשיטתו בס, ל"פ חילוקי הדיני� הנ" ע– פ הגאוני�"� ע"רמב

  .ל"ורק כשלא נמלח העו� שייכי� החילוקי� הנ,  מותר הבצק לגמרי– שאר ראשוני�

                                            
1
 . בפתח תנור שאי$ לד� היכ$ לצאתהיינו שתלויה 



 2

  
ולכ$ א� לא מלח את הבשר כשיעור מליחה , איזה נקי ואיזה נקרא שאר קמחי�,  אנחנו לא בקיאי� כיו� במיני קמחי� איזה סולת– לי הלקטושב

  .ש כלל את הדי$ הזה" והרא�"ואפשר שמטע� זה לא הזכירו הרי. הקמח תמיד אסור, לקדרה
, אבל א� רק משחו בשומ$ אווז או ביצי�, משו� שהקמח מעכב את הד� מלצאת,  שלא לטוח בבצק שו� בשר לצלי קוד� מליחה ולכ$ יש להיזהר– ה"או

  .מותר בדיעבד, אפילו קוד� שנצלה כמאכל ב$ דרוסאי
  

, ובי$ האדי� ללא האדי�, שיש חילוק בי$ קמח סולת לשאר קמחי�,  שלא נמלחגמרא שהטופל בצק בעו�בפ שנאמר "שאע,  פסק כשבלי הלקט– מחבר
מותר בכל עניי$ ככל הראשוני� ודלא , אבל א� נמלח העו� כשיעור מליחה. ולכ$ תמיד יש לאסור את הבצק, מ אנחנו לא בקיאי� להבחי$ בזה"מ

  )א"גר (.�"כרמב
אבל ,  וכל מה שאסור זה במליחה.א� פשטידה מדינא דגמרא אסורה, ורקבני� ובני מעיי� בלילה רכה שסביב קואה כתב כתוספות שהבצק הזה – �"ש

  .בצליה התירו טפילא
  
  א"רמ

  .מותר, שאי$ זה מעכב את הד� מלצאת, אבל למשוח בשמ$ או בציר בשר שלא נמלח, שדוקא לטפל בבצק אסור, ה"פסק כאו .1

  .ומראבי$ לקולא ובי$ לח, פשטידה יש לה כל דיני בישול בקדרה .2
  .וא� אי$ ששי� הכל אסור. וזורק אותה חתיכה והשאר מותר, שמשערי� בששי�,  כלומר– �"ש, ז"ט


