
  צא' ס
  

  'סעי� א
  

נהי קליפה לא , אמר אביי? צונ� בצונ� הוא, וכי נוגע זה בזה מאי הוי...ובלבד שלא יהיו נוגעי זה בזה, וגבינה במטפחת אחתצורר אד בשר  "– גמרא
  .המחברפ "וכ:) משנה וגמרא חולי� קז!" (?הדחה מי לא בעי, בעי
  .אפילו הדחה לא צרי%,  שניה יבשיאבל א,  זה רק כשאחד מה לח, מה שכתוב שצרי% להדיח א נגעו זה בזה– %"ח וש"ב

א שחלב שנמחה "וי. שצרי% לשפש� ולהוריד השמנונית ממנו, כ היה דבר היתר שנגע באיסור שמ�"אא, כ מדובר בהדחה בלא שפשו�"וכמו. פ שהוא יבש" אעלחדבר חרי� נחשב כ – ש"פת
  .צרי% שפשו� גדול, ג בשר צונ� ונקרש והתייבש"חמאה שנפלה עוכ� חלב מהות% או  ,במי צרי% שפשו� גדול

  

  'סעי� ב
  

שמא יאכל , מ שכל דבר שצרי% הדחה כגו� בשר היתר קר בקערה של איסור קרה אסור לכתחילה להניח כ%" ש– מחבר, ד"ראב, א"רשב, בעל העטור
ה להניח איסור צונ� בכלי "שה, �"וכתב הש . אותו מותר ג לכתחילהמ שוטפי"אבל בשר חי שבכ, ודוקא בשר מבושל שאי� דרכו בהדחה, בלא הדחה

  .כ אסור לכתחילה"של היתר צונ� ג
  

משמע שמותר לכתחילה להשתמש בצונ� בכלי . ח"פ בטאו"וכ, משתמש בו מצה, שכלי שהשתמש בו חמ&,  כתוב בגמרא בפסחי– קשה – דרכי משה
 מדובר – 'תרו� ב. כ בדבר יבש כמו חמ& ומצה"משא, אסור לכתחילה שיש בו לחלוחית שעוברת להיתר דווקא בבשר – 'תרו� א? פ שלא ידיחנו"אסור אע

�  .וכתב שהעיקר כתרו� השני. ואילו בחמ& ומצה מדובר שבלע בצונ� ואז מותר להשתמש לכתחילה של זה בזה, בקדרה של איסור שבלעה איסור בחמי
  
  :ז"ט

 וגבינה עצמ צרי% להקפיד רשהיינו אומרי שדוקא בש, מתר�? הרי היא היא וזה אותו הדבר, א"למה דברי בעל העטור נלמדי מס, קשה .1
וכל דבר , שאביי תלה הטע בהדחה, ל שצרי% להיזהר ג בזה"קמ, צ להיזהר כלל"א הניח של זה בזה א, אבל בכלי שלה, שלא יגעו

  .שצרי% הדחה צרי% להיזהר בו

שכרגע יש איסור ברור , ומתר�? מותר בדיעבדו ,הרי ג בלא הדחה אי� איסור, מא יאכל בלא הדחהי שחוששי ש"מדוע כתב הב, עוד קשה .2
אבל כאשר לא ברור בהתחלה שיש איסור אלא רק . לא סומכי על זה לכתחילה, כ בהדחה"ומה שיותר אח, בזה שמניח בשר בכלי של איסור

 .הבזה מותר ג לכתחיל, כ ידרוש ויבדוק א היה"ורק אח, ספק

פ שתבלי� אי� דרכו להדיח ומותר "מותר לתת בתוכ תבלי� יבש אע,  שהודחו יפה" כתב שכלי של עכו"ארחות חיי�" ה,עוד קשה .3
, י שהונח בצונ�" אבל כלי של איסור שבא ע,זה כלי של איסור שבושל בו חמי� ועכשיו הצטנ�, שמה שכתוב בהלכה כא�, ח"ותר� הא? לכתחילה

ועוד . שכל אלו נעשי בצונ�, וכ� כלי חמ& שמותר להשתמש בו מצה,  למלוח בשר בכלי של יי� נס%א"ולכ  התיר הרשב, מותר אפילו לכתחילה
מ נראה בזה "ומ. ומה שכתוב במחבר שאסור לכתחילה זה כשלא רחצו היטב בהתחלה, שא רח& את הכלי תחילה היטב יש להתיר, תר�

כ ג בדיעבד יש לאסור שמא "שאל, שודאי שהטור ידבר בכלי נקי משמנונית בשר, תרו� זהז "ודחה הט. להחמיר לכתחילה ובדיעבד מותר
  .מבשל בשר בחלב

א "וכמו שבכלי יי� נס% ע הרשב, שגרע יבש מלח, ש שמותר ג צונ� לח"כ, י צונ�"שא מותר להניח צונ� יבש בכלי שנאסר ע, ז"והסיק עוד הט
  .שהיה מולח בו והיינו תשמיש לח

אבל א הכלי , הכוונה לכלי שבלע איסור ברותח ומניח בו בשר לח שצרי% הדחה,  מה שכתב המחבר שאסור להניח לכתחילה– ז"פ גירסת הט"א ע"רמ
�ג לח וג בלע בחמי� אסור , כלומר בתרתי לרעותא (.מותר ג לכתחילה, או אפילו בלע איסור ברותח א% הבשר שהונח בתוכו יבש, בלע איסור בצונ

  )ג יבש וג בלע בצונ�: א כפשוטו מותר לכתחילה בתרתי לטיבותא"א% לפי הרמ, לכתחילה
  

  :ז"א והט"� על הרמ"קושיות הש

א שכלי צרי% "קכא כתב הרשב' שבטור בס, ע"זה לא לכו, לע בו איסור בצונ�שנבי חמי� לכלי "מה שכתב שיש חילוק בי� כלי שנבלע בו איסור ע .1
י כתב שיכול קוד להטביל� ולהשתמש בה בצונ� וא ירצה להשתמש "ור, כ נקרא טובל ושר& בידו"לשא, כ להטבילו"קוד להגעילו ואח

  .י"ש הסכי לדעת הר"מ הרא"א% מ, א"א אינ מוסכמי לפי הרשב"כ דברי הרמ"א. יגעיל, כ בחמי�"בה אח

דובר בבשר חי ודרכו להדיח וכבר פסק המחבר שש מ, אי� זה שיי% לכא�, שהתיר למלוח בכלי של יי� נס%, א"מה שהביא ראיה מהרשב .2
 .והדיו� שלנו בבשר מבושל שאי� דרכו להדיח, שמותר לכתחילה

� וש" והרמב"הרמב, �"אבל הרי, �"ש והר"זה רק לדעת הרא, ראייתו מכלי של חמ& שמותר להניח בו מצה והכל צונ� ומותר .3" פ סוברי
כ "וכ. ש צרי% לומר שאי� כלל חילוק בי� חמי� לצונ�"ולדעת הרא. אסור להשתמש בו במצהי בית שאור וחרוסת "שאפילו לא נבלע הכלי אלא ע

� מפורש"הר ,�א "כ הרשב"שא, ועוד.) ז לד"חידושיו על ע(א "וכ� משמע ג מהרשב, מותר לאכול מצה בצונ�, שא השתמש בה בחמ& בחמי
 !וא והקצר כתב כבעל העטור שלא כבחידושי"שהרי בתה, סותר את עצמו

זה כי היא , מצה שמה שאסור ללוש בה, ועוד,  בקדרת האיסור צונ� לחהניחא מתיר ל"שהרי הרשב, א בי� לח ליבש לא ברור"חלק הרמממה ש .4
 !מותר אפילו בצונ� לח, הא לאו הכי, ממהרת להחמי&

ומה . שג קנוח מועיל לעניי� זה,  דווקא הדחהולאו, מדובר שישראל הדיח עכשיו,  שהודחו יפה"ח לגבי כלי של עכו"מה שכתב הא + �"שיטת הש
ומה שפסק הטור . ט בצונ לפנלא הכלי בלע ששמה , כי לא מערבב פה כלו�, כ אי  סיבה לאסור לכתחילה"שאל, שכתב בעל העטור הכוונה בלא קנוח

  .תחלהמדובר שמקנחה היטב בה, ג שבקדרה שבשלו בה בשר בחלב מותר לכתחילה לתת בה פרות"צד ס' לקמ� בס
  

% לקמ� "ז הש"וכתב ע. שצרי% שפשו� גדול, ג איסור עצמו אסור"אבל ע, זה רק בכלי, כו בהדחהרע שמותר להניח בכלי איסור בשר חי שד"שמה שכתב בעה, ג"כתב הפמ – פתחי תשובה
  .אסור כי צרי% שפשו� גדולורק בבשר שמ� יש ל, ולא צרי% שפשו� גדול אלא רק הדחהג איסור עצמו מותר "וג ע, שאי� לחלק בזה כלל

  

  'סעי� ג
  

  )ד"סו� ה" אלו דברי"פסחי פרק  (.מבער פתיתי, )לח(ובעי למיכל קופר , )גבינה(הדי� דאכל חובי&  "– ירושלמי
 תגע בו גבינהוכ� א, שא יגע בו אסור לאוכלו ע גבינה, יש להיזהר שלא יגע בשר לח ח בלח,  כיו� שצונ� בצונ� צרי% הדחה כפי שבארנו– טור ,

  .ד מה שהרחבנו בזה"פט ס' ע לעיל בס"וע. אסור לאוכלו ע בשר
  .וחוששי שמא ישכח להדיחו ולכ� אסור כלל, שאסור לאכול אז את הלח בלא הדחה, %"והסביר הש.  פסק את הטור ואת הירושלמי להלכה– מחבר

ע סעי� זה אחר "כי סדרו הטור והשו, %"שנראה כש, ש"ז הפת"וכתב ע. רי% לומר שבלח לא מהני הדחה כללכ צ"אלא ע? % מני� המציא חשש זה"ג על הש"תמה הפמ – פתחי תשובה
צרי% , שא נגע הבשר בחלק החיצוני הקשה של הלח, ש"ולהלכה  כתב הפת. אבל לגרד את החלק שנגע בבשר כ� מהני, שאמנ בלח לא מהני הדחה, ועוד. לומר שתלויי זה בזה' סעי� ב
  .ג"צרי% גרידה ודלא כפמ, וא נגע בחלק הפנימי הר%, ההדח
  

  'סעי� ד
  

ושמואל אמר , רב אמר עילאה גבר: וצונ� לתו% ח, ח לתו% צונ�. צונ� לתו% צונ� דברי הכל מותר, דברי הכל אסור, ח לתו% ח: איתמר "– גמרא
אדמיקר , ח לתו% צונ� מדיח. מדיח, ח לתו% צונ� וצונ� לתו% צונ�, אסורוכ� צונ� לתו% ח ,  ח לתו% ח אסור– תניא כוותיה דשמואל. תתאה גבר

 בשר רותח שנפל לתו% חלב – תניא איד%. מדיח, צונ� לתו% צונ�, ח לתו% צונ� קול�: אלא אימא? קליפה מיהא בעי, אי אפשר שלא בלע פורתא, ליה
? קליפה מיהא בעי, א דלא בלע פורתא"א, כיו� דח הוא, ח לתו% צונ� מדיח. צונ� מדיחח לתו% צונ� וצונ� לתו% . וכ� צונ� שנפל לתו% ח אסור, רותח
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דאמר , אבל מלחו אסור, לא שנו אלא שלא מלחו – אמר רב הונא.  צונ� לתו% צונ� מדיח–אמר מר . ונ� לתו% צונ� מדיחצ, ח לתו% צונ� קול�: אלא אימא
  .)פסחי עו (".הרי הוא כרותח, שמואל מליח

  .שיש שתי ברייתות כמותו, כא� הלכה כשמואל, פ שהלכה כרב באיסורי" אע– י"רש
  ? יתא השניה שלא מוסיפה כלו שאלו בשביל מה הביאו את הברי– תוספות

א נפל רותח לבשר , אבל חלב שלא שיי% בו קליפה, שרק בדבר שיש בו קליפה כגו� בשר צרי% לקלו�,  מזה נלמד שאפילו החלב מותר– ת"ר .1
  .פו ובחלב לא כתב כלו ומשמע שכולו מותרלשבבשר כתב שקו, "וכ� משמע מהרמב. מותר החלב מיד, נ�צו

 .כ יש ששי כדי קליפה" החלב אסור בצורה כזו אא– א"ריב .2

אבל בבישול הכל ,  דחה ראייתו וכתב שזה רק בצלי כ% "והר,  כתב שמה שאסור כאשר התחתו� רותח זה רק כדי נטילת מקו והביא ראיהה"הרא –  "ר
  .ה" ודלא כרא, שצונ� לתו% ח כולו אסורא"� והרשב"פ הרמב"וכ. אסור

, ג א הוא קר ונפל עליו משהו רותח, אבל א התחתו� עומד על האש, זה רק כששו דבר לא עומד על האש,  כל מחלוקת רב ושמואל מה גובר–  "ר
  .דינ כח בח

  
  ).ד"קה ס'  עיי� לקמ� ס?ל בתוכוכמה יהיה שיעור החו שיאסור את הנופ(

  
אבל א יש ששי בחלב נגד , וכל זה כשאי� ששי בחלב נגד הבשר. משמע ששניה אסורי,  מה שכתוב שבשר קר שנפל לחלב רותח אסור– בית יוס!

  .צד לבאור מקרי נוספי' ובס. קה' ע לקמ� ס"וע. בשר אסור וחלב מותר, הבשר
אסור , א יש חו של יד סולדת בחלב, ומחמת הרתיחה גלש החלב דר% דפנות הקדרה ונזל על הבשר, שפותה על האש קדרה מלאה חלב – תרומת הדש 

צ לנמק משו דהוי כלי "כ א"כי א היה ח ג, שמדובר כשהבשר היה קר, י"וכתב הב. משו ערוי מכלי ראשו� ובעצ התבשל כא� בשר בחלב, הבשר
�  .וקול� ואוכל הבשר, שהבשר נאסר כדי קליפה כמו ח לצונ�, ד היא"ונת תרוהולכ� כו. ה נאסר"שהרי בלא, ראשו

  
ושאר הבשר מותר והחלב מותר כולו כדעת , וא העליו� רותח והתחתו� צונ� קול� הבשר, שתחתו� גובר,  פסק את הגמרא וכדעת שמואל– מחבר
  .וכדאיתא בגמרא, וכשנפלו זה לזה צונני מדיח הבשר ומותר, "הרמב

, ר"נפסק הקלוח מכששכל זה כ, ש"וכתב הפת.  שוט� והכל מותר,וא היו שניה צונני, ולא קלפו מותר בדיעבדצרי% קליפה  במקו שהבשר – א"רמ
  .מ"מ יש להתיר רק בה"א בכ"ובש, אבל א לא נפסק צרי% ששי לבטלו

  .אינו יוצא מהחתיכה בלא רוטב, בכליאבל א הוא איסור שבלוע ,  זה דווקא באיסור מחמת עצמו ואז הכל נאסר– ז"ט
  .התערובת מתבטלת, אבל א יש ששי נגד התערובת, זה כשאי� ששי, הכל אסורשר בשכתב המחה  מ– �"ש
א אפילו "ד כתבו להחמיר כדעת ריב"ל ובהגהות ש"אבל רש, "י ורמב" מה שכתב המחבר שבחלב מותר כולו אפילו בלא ששי זה כדעת ר– ז"ט

  :א בעצמו שמתיר כא� בדיעבד בלא קליפה"כ הוא מביא לכ% כמה ראיות נגד הרמ"כמו.  כדי קליפהכ יש ששי" אא,בדיעבד

  .משמע שסובר כמותו, א בסו�"ומכיו� שכתב את דעת ריב, ש לא הכריע בי� הדעות"הרא .1

א לא קול� אסור אפילו בדיעבד בניגוד לכ� , )ק דחולי�"ש פ"רא(צרי% לקלו� ולא ישחט לכתחילה בשביל לקלו� , "א שוחט בסכי� של עכו .2
 .א שמותר בדיעבד ואז לא חוששי לכתחילה שמא ישכח לקלו�"לדעת הרמ

 .וכ� ג הדרישה כתב להחמיר. מ צרי% להחמיר ולקלו� הבשר"מ, וכתב עוד שאפילו יש ששי בבשר נגד החלב, א"ל פוסק להחמיר כריב"רש .3

, א"א סובר כריב"כי הרשב, כ סותר את עצמו"וא, א" כרשבקליפת הקערה לח צרי% ששי נגד א בעצמו שדבר רותח"ז פסק הרמ"ט' סט ס' בס .4
 .ויש להחמיר כמות

 .וממילא צרי% לבטל בדיעבד מה שאסרו בכדי קליפה, א שבציר שנופל על כלי ע& צרי% קליפה"ה נפסק ברמ"בסו� ס .5

א "מ שבמקו שא"ש. פ שאינו אוסר אלא בכדי קליפה"אע, ר כולוצו נפסק בקורט של חילתית שחתכוהו בסכי� של איסור שאסו' בריש ס .6
 .שאוסר הכל, כי ה קטני, לקלו�

 .פ שאינו אוסר אלא בכדי קליפה"אע, שכשעירו מכלי ראשו� של בשר על כלי של חלב אוסר כולו, א"ג פסק כריב"צה ס' בס .7

  .א"ודלא כרמ, לב לבטל את הקליפה של הבשרולהצרי% ששי בח, א"שכ� ראוי להורות למעשה כדעת ריב, ז"לכ  פסק הט
כי בחלב לא צרי% , שבחלב הדי� שונה, ותר&? י% ששירוכ� עו� שהתבשל ע חתיכת ורידי� שצ,  שאל עוד מיר% שנמלח בו גיד הנשה שצרי% קליפה– �"ש

, אבל ג כא�, מדברי בבשר חי שהקליפה קיימתל "וכל הנ, ולכ� בדיעבד מותר, שהקליפה התערבבה בחלב, ש"קליפה מדינא כמו שכתבו תוספות ורא
הקליפה , ל"שברוב המקרי הנ, א"ז על הרמ"בזאת הסתלקו רב הקושיות של הט. חייב לקלו�, א מכיר את הקליפה של הבשר שהתערבבה ע החלב

  )הכס�' נק. (בעי� ולכ� אוסרת וצרי% ששי נגדה
ג א , וא לקלו� זה רק חומרא, עדיי� צרי% לבטל את האיסור ,שנה א זה נבלל או לאמה זה מ, הרי א יש איסור קליפה, %"א% הקשו על הש

א% בקליפה , ז צרי% לקלו� מדינא"בכל הדוגמאות של הט. מדינא ולחומרא: שיש שני סוגי קליפות, א"תר& זאת המג? הקליפה בעי� לא צרי% ששי נגדה
' סט ס' פ ס"א ע"שייכת רק לדעת הרמ, %"שכל שאלתו של הש, "חוות דעת" תרו& נוס� מובא בא%. מותר הבשר, א לא קלפו בדיעבד, שנאסרת לחומרא

אבל , חייבי ששי נגדה ואוסרת מדינא, א הקליפה אוסרת. לבי� א טעמה של הקליפה אוסר, ויש להבדיל בי� א הקליפה אוסרת, ז ולא למחבר"ט
מכיוו� שקליפת . ואי� בו כח לאסור, של הקליפה חלש ואינו יכול להכניס את עצמו בכל הבשרכי הטע , מותר בדיעבד ג בלי ששי, א טעמה אוסר

% שיש הבדל "ועל זה ענה הש! שאסר בכל זאת לכתחילה, א קשה"א% על הרמ. אי� טע והכל מותר, נ"אי� כא� די� חנ, החלב אינה עומדת באופ� עצמאי
דינה כמו בערוי וחייבי לבטלה בששי אחרת אוסרת , כ כשהיא עומדת"משא,  ומותר בדיעבדנ"שבנבללת אי� היא נעשית חנ, בי� קליפה עומדת לנבללת

  .ז ולא קשה מידי"ז שש קליפת הקערה עומדת ואוסרת וכ� בכל דוגמאותיו של הט"ט' סט ס' אפילו בדיעבד כמו בס
  
% שלא משמע "וכתב על זה הש. אסור, אבל איסור צונ� שהתערבב ע התר צונ�, זה רק בבשר וחלב שהתערבבו, כשניה צונני מותרד ש" יש מ– �"ש

  .ולכ� משמע שאי� הבדל לדינא ובשניה מותר, וכ� בגמרא, ג"כ% במרדכי ובסמ
  : נביא את ספקותיו ואת יישוב– ג"פמ

ב " אי� חילוק בי� גוש לצלול ובשניה אסור כשהתחתו� יס�? ר שאי� מפליט ומבליע כאחדמה הדי� בבשר או חלב כששניה גושיי ואפש .1
  .ר"וכ

א% א ההיתר , זה רק א האיסור ח, ז החמיר בזה"וג העט, ז מספיק קליפה" א מונחי זא�? ז"ז או זא"הא יש חילוק בי� מונחי זע .2
 .מודה, ח

מודה רב , וא הקדרה קרה על האש, לא שיי% בו תתאה ועילאה כלל,  כל שעומד על האש� ?הא יש חילוק בי� עומד על האש להוסר מהאש .3
 .צב משמע שיש עדיי� חילוק א הקדרה קרה' י בס"א% בב. לשמואל שאי� חילוק

יעבד ולכ� א לא קל� בד,  כתבו הפוסקי שזה חומרא מדרבנ��? ליו� הח זה מהתורה או מדרבנ�עהא זה שצרי% לקלו� את הבשר ה .4
 .ק דרבנ� לקולאיש להקל כי ספ,  ח לצונ� או להיפ%ולכ� בספק א נפל. מותר

ב "וכ� א נפל מחו יס? הא מקר לעליו� או לא, ר"ב מכ"אבל א ח קצת אלא יס, הא זה שהתחתו� גובר זה דוקא כשהוא קר לגמרי .5

פ% ששנ, כמו קירה שאי� בה אש, ג שהתחתו� נחשב כקר" הפמ מסיק�? ש מקר לעליו� או לא"הא התחתו� שהוא כ, ש"ב לכ"ר לחו יס"מכ
 .שדינה כח לתו% צונ� ואוסר רק בכדי קליפה, עליה חלב רותח והונח עליה סיר בשר

  . זה אסור מדאורייתא,וא עדיי� יש עירוי, קלוח אסור מדרבנ�השא נפסק , ג שתתאה גבר ואוסר בכדי קליפה ג בשמ�"עוד כתב הפמ
  
  ": השולח�ערו%"הערת [

וא לא , וא יש טע בשר בחלב אסור, צרי% טעימה קפילא, הרי כל איסור המעורבב בהתר, לאה גבר או תתאה גברימ א ע"מה הנפק, קשה .1
וכ� א . ולכ� לא משגיחי בזה, אבל כא� לא בטוח שיש איסור, ל"שנאמנות הקפילא שייכת רק כשיש בודאי איסור לפי קבלת חז, ותר�? מותר
זה רק בקפילא ולא בכל , שג א ימצא טע בבשר של חלב, ועוד. כי לכי שלישי לא מבשל, בודאי שלא נשגיח בזה,  שלישי יוצא קפילאבכלי
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רב סובר שברוב , כלומר מה הרוב, למר עלאה ולמר תתאה, שרב ושמואל חלקו כשאי� קפילא ואסור מספק, כתב) 'ק ז"ס(ג "והפמ. הבשר
  .ולכ� תמיד אומרי עלאה גבר ושמואל להיפ%, ק במיעוט התחתו� גוברור, המקרי העליו� גובר

פוסק ומחדש לכ� ? וכ� להיפ%, והרי עינינו רואות שזה לא כ%, תחתו� גובר, ז ג א נפל הרבה חלב רותח על מעט בשר צונ�"הרי לפי, וקשה עוד .2
 ].ע וכ  להיפ�"אז עלאה גבר לכו, כ והעליו  רב על התחתו "שאל, שמשמע שה� שוי� במכות, "ערו� השולח "

  

  'ו+'סעיפי ה
  

הני מילי היכא , קסבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח...שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא "– גמרא
  .)חולי� קיב...". (אבל נאכל מחמת מלחו, דאינו נאכל מחמת מלחו

  
  ?"ואינו נאכל מחמת מלח"מהו 
 כל מלח שמולחי לקדרה נקרא אינו נאכל – ת"ר. זה לא טעי וצרי% לשרות הבשר כדי להוציא את המלח ולשטפו במי,  מרוב מלח שיש בו– י"רש

 ר יעקב"תוספות בש� הר. � ששעור שהייה בקדרה מספיק כדי שיאסור לעול"וכתב עוד הר,  "ש ורבנו ירוח� והר"וכ  הסכימו ג� הרא, מחמת מלחו
  ".מעבד"כמו שמי מולח בשבת עובר על מלאכת , נקרא אינו נאכל מחמת מלחו,  מליחה שהיא כגו� עיבוד לצור% הדר%– ישראל

  
  ?כמה איסור מליח

  .  והטור"א והר"כ הרשב"וכ, � מרוטנבורג"פ מהר"וכ, בקליפהאלא די ,  כמו יר% שהתבשל בו גיד הנשה שאי� צור% להחמיר ברותח כמליחה– ש"רא
  . אסור בנטילת מקו– ה"רא.  אוסרי את הכל במליח–  "� ורמב"רמב

�  .קה' ועיי� לקמ� בס, י השומ� הוא מפעפע בכולה"שע, כל חתיכת הגבינה אסורה וכ� כל חתיכת הבשר, אבל א יש בו שומ�, וכל זה כשהבשר לא שמ
  

�  ?הא יש חילוק בי� עליו� לתחתו
  .אלא היכ� שהמליח נמצא מבליע בתפל ולא בולע ממנו, מליח עליו� או תחתו� אי� כל חילוק א ה– ש וטור"רא, תוספות

  .קה' ועיי� בס,  יש חילוק בי� עליו� לתחתו�– א"רשב
, א הבשר מליח והגבינה תפלה. צרי% לקלו� בשניה מקו נגיעת, ז"ש שבשר וגבינה מליחי ולחי שנגעו זב"מ מדברי התוספות והרא" נפק– טור

  .דחה וגבינה בקליפה וכ� להיפ%בשר מותר בה
  

  די� בשר וגבינה יבשי
ורק כשלחי מחמת , לא אוסרי,  אינ אוסרי וכ� א הודחו ונרחצו עתה1 בשר שנמלח או גבינה שיבשי מבחו& אפילו נוגעי זה בזה– ספר התרומה
שג א אחד יבש ואחד " אור זרוע" ומדקדק עוד הטור מהרמ והמרדכי והטו"כ הגה"וכ. הרחיצה מסירה את הלחלוחית והמלח, ואדרבה. מלח אוסרי

  .מותר, לח
  

  מליח בצלי ובציר
כי , שחו מועט מבליע, ואי� זה דומה לחו בית השחיטה, נאכל ע המלח שבו, אבל מליח לצלי,  מליח לקדרה נקרא אינו נאכל מחמת מלחו– א"רשב

  .לא מבליע, פ שמפליט"ואע! ח מועט נאכלוהרי מל, וא אי� מספיק מלח, מלח מבליע מחמת חריפותו
ומעיר הדרכי . פ המרדכי"וכ, שציר לא נאכל מחמת מלחו, אבל הנוט� ממנו נחשב כרותח,  מליחה מועטת לצלי אינה כבשר רותח– ק"מ בש� סמ"הגה

פ שהמליחה נמשכת זמ� "שאע, הדש ועוד כתב בש� תרומת  .שכיו� במליחת הצלי יש להחמיר שאי  אנו בקיאי� להבחי  בי  מליחה למליחה, משה
  .א% לצור% גדול ובמקו הפסד מרובה יש לסמו% על המקלי לאחר זמ� פליטתו, נחשבת כל זמ� זה כרותח, רב
  

  די� מליח מצד אחד או משני צדדי
  .עד שימלחנו משני צדדיו,  מליח אי� ש רותח עליו– תוספות

  .כ נחשב כרותח" בנמלח מצד אחד ג– )'תש(א "רשב
  

  ההלכה במליח
  :מחבר

ששהה כדי � "רוכ, ת שהכוונה כעי� מלח שמולחי לקדרה"ופסק כר, הרי הוא כרותח, פסק את הגמרא שמליח שאינו יכול להאכל מחמת מלחו .1
  .שעור מליח לקדרה אינו נחשב כרותח אבל פחות מ,) דקות18, כדי הילו% מיל(מליחה לקדרה 

 )ש"ורא' תוס. (י� א המליח עליו� או תחתו�ואי� שו חילוק ב, מליח אוסר כדי קליפה .2

מותר בהדחה והתפל , וא אחד מליח והשני תפל, ל נגע בגבינה צרי% לקלו� בשניה מקו נגיעת"פ התנאי הנ"לכ� א בשר מליח ע .3
 .בקליפה

 )ז"או, ספר התרומה. (המותרי בהדח, אפילו ה מלוחי ולחי מבפני, אבל א שניה יבשי, כל זמ� כששניה לחי או אחד לח .4

5. �ואז , שזה רק כשהמליח תחתו�, ואז יש חילוק) קה' ועיי� ס. (מפני שהשומ� מפעפע, הכל אסור, אבל א הבשר שמ�, כל זה כשאי� הבשר שמ
 )א"קה סי' פ ס"% ע"ש. (אוסר רק בכדי קליפה, אז ג א הבשר שמ�, אבל א המליח עליו�, הכל נאסר

  א"רמ

ה אי� "ובלא, ולצור% גדול כמו סעודת מצוה, לחו שעור מליחה כבר לא נחשב כרותח ובמקו הפסד מרובה יש להקלא שלאחר ששהה במ"י .1
כי אנו לא בקיאי בדבר , ואפילו בצלי יש להחמיר. א"כ יש להחמיר ולאוסרו א נגע בגבינה וכדעת הרשב"וכ� א נמלח מצד אחד ג. להקל

  .כשאי� הפסד מרובה

2.  .מליחה מבטלי בששי

, אבל א הטמא יבש לגמרי או הטהור יבש לגמרי, ואז הטהור בולע, והני מילי כשהטמא צלול. 2אסור, וטמא לח ותפל, טהור מלוח ולח קצת .3
 .לא בולע הטהור כלו

, ר נפל על כלילכ� א צי. כי הוא נחשב כאינו נאכל מחמת מלחו, וא נפל על גבינה או על כלי אוסר, ציר מבשר שנמלח אפילו בצלי חשוב רותח .4
שציר נבלע בכדי קליפה ואי� זה דומה לבשול , קול� מקומו ודיו, וא נפל רק על מקו אחד בכלי ע&. שבירה, וא זה כלי חרס, צרי% הגעלה

� )%"ש. (בחמי

 .ר בהדחהשבנגיעה הכל נאסר ורק כשעומדי אחד ליד השני יש להתי, �"א להחמיר כשאי� הפסד מרובה כמו הר"ו כתב הרמ"קה ס' בס .5

  �"ש

אבל , נגמר כוחו ולאחר מכ� לא מבליע, ומלח שמפליט ד, היינו בגלל שש מדובר בד, סט שלפני שהיית כדי מליחה נאסר' מה שכתוב בס .1
 רא כ� השוה שעור בש" ורמ.ואז יש כח במלח להבליע ג� לאחר שעור מליחה בקדרה ולא קוד�, כא� מדובר שנמלח לאחר שהוצא ממנו הד

  .דוחלב ל

                                            
1
שכל זה רק כשהדגי לא , "כ מליח"אי� זה מעכבו מלבלוע מהטמא שהוא ג, פ שהטהור מליח"שאע, א היו שניה מלוחי אסור, טמאדג טהור שמלחו ע דג : "� כתב על דברי הגמרא"הר 

  .מ"משמע שא היו נוגעי היה אסור בכ. נוגעי זה בזה אלא עומדי בסמו% בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה
2
וכ� כשחוששי , ויש להחמיר כא� כשהוא צלול, ג אוסרי"והמרדכי �הסמ, ובהגהת מרדכי מתיר. % לאסור"ופסק הש, ש שהתירוי, וא החלב לבדו מלוח, אסורי שניה כשהבשר לוח 

  .ורק כשקרובי מותר, � שבנגיעה הכל אסור"לסברת הר
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כ מצאו אווזה אחת "ואח, ה הובא מעשה של ברית מילה שמלחו בשר בכלי אחד ומלחו אווזית בכלי אחר וערבבו את הכל ונגע הכל זה בזה"בת .2
ומדובר היה בהפסד מרובה , כי הוא הפליט את כל הד, אי� במלח כח לבלוע, כי לאחר שעור מליחה, א"והתיר הרשב, טרפה ואי� ששי נגדה

�אבל גו� , שאמנ המלח תשש כוחו מלהפליט ולבלוע, %"וכתב על זה הש. א פסק כמו דעה זאת"והרמ. עודת מצוה של ברית מילהובס, כמוב
 .החתיכה עצמה רותחת לעול

מ "ומ. עדיי� אסור ונשאר לעול בתקפוו, ג� לאחר שעור שהייה כדי מליחה לקדרה נחשב כרותחז "וכתב שלפי, % להסיק כדלעיל"חזר הש .3
ולכ� ציר , ואמר שג בד לא תשש כח המלח, זה י חולק על"כי רש, לסעודת מצוה ולצור% גדול, מותר בדיעבד בלבד, מלח הפליט דא ה

 . שנופל יש לו די� בשר רותח ואוסר לעול

� "ורק הר, י רותחשג תו% שעור מליחה הו, ואפילו בהפסד מרובה ובסעודת מצוה, בתו% שעור מליחה ג כ� אסורוכתב ש, חלק על המחבר .4
 .סובר שלאחר מכ� מותר וזו דעת יחיד

  .מגעילו, וא אפשר להגעילו, בטל ברוב הכלי, א נפל ציר או חלב מהות% ח בכלי ואי� ידוע באיזה מקו והוא מיעוט הכלי – ש"פת
  

  'סעי� ז
  

 שאינו הני מילי, סבר כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותחק...שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכומכא "– גמרא
כוליה , 3ואי מתבל בתבלי�. כוליה אסור, )בקעי(ואי אית ביה פילי , אבל צלי בעי קליפה, והני מילי חי. לא, אבל נאכל מחמת מלחו, נאכל מחמת מלחו

  .)חולי� קיב". (אסור
  

  :בבאור דברי הגמרא נחלקו הראשוני
  

  יש בו בקעי� ותבליני�  

  
  רותחצלי   צלי צונ 

  צלי  בשר חי

  הכל אסור  קליפה  ש וספר התרומה"רא

   הדחה+צונ� ;  הכל אסור –רותח   קליפה  הדחה   "א ור"רשב, ד"ראב, י"רש

  הכל אסור  כדי� כל מליח הנאכל מחמת מלחו, קליפה  קליפה  ז והגהת מרדכי"או, !"רי

  הכל אסור  נטילה  קליפה  4ה"או, מ"הגה

  
, בקעי כולו אסור וא יש לו,  ואפילו נאכל מחמת מלחוצרי% קליפה כדי� כל ח לתו% צונ�שנפל לחלב מלוח שצלי רותח , �"י וכר" פסק כרש– מחבר

�ונ� ומדוע אי� כא� די� צ, הרי החלב ר% והצלי שקע בתוכו, %"והקשה הש) א" רמ– ה צלי שאפוי או מבושל שאסור כולו"וה. (וכ� א הוא מתובל בתבלי
  .גובר ומקרר הצלי הבא לתוכו, אלא כל שהוא במקומו? לתו% ח

שצרי% לומר , �"וכתב הש. א אי� הפסד מרובה, ש וכ� יש לנהוג לכתחילה"וכדעת הרא,  א נפל למליחא שאפילו א הצלי צונ� דינו בקליפה" י– א"רמ
  .מ החלב מותר"ומ, צרי% קליפה, לי אפילו קר שנופל על חלבכי צ, ותמיד אסור, שאי� שו חילוק א נאכל מחמת מלחו או נמלח לעול

  
  ז"ט

שאינו בולע כלל אפילו יש בו בקעי ותבליני ודינו כבשר צונ� שנפל לחלב צונ� ומדיח , הכל מודי בבשר חי צונ� שנפל לחלב ושניה לא נמלחו .1
  .שניה ואוכל

אוסר הכל , אבל א נמלח אפילו מעט, היינו כשהצלי לא מליח כלל, רובה בהפסד מ מליחא בצלי צונ� ע בקעי שנפל לחלב"מה שהקל הרמ .2
% הסתפק בקולת ,והש. מליחת צלי נקרא נאכל מחמת מלחו. ב. י"די� בקעי קיי רק ברותח כרש. א: שלא מקלי שתי קולות, כמו רותח

 .א הזו"הרמ

  

  'סעי� ח
  

והמתיר אי� . ויש חולקי. אבל בהנאה מותר, אסור באכילה, י כבוש"בארנו או עי מליחה כפי ש" א נאסר בשר בחלב ע– ספר האגור בש� מרדכי
  .למחות בידו

  
  שריית בשר בחלב

ולא כאות האומרי . כי כבוש כמבושל, ת שדינו כמבושל מדרבנ� ואסור"פסק ר,  בשר שנפל בחלב צונ� ושהה יותר מיו אחד– הגהות שערי דורא
  .והמתיר אי� למחות בידו, ש אוסרי ויש מתיריולגבי הנאה י. שכבוש זה רק בחומ&

  
שכתב שכל מקו שאסור בשר וחלב מדרבנ� , ח ש"ודלא כב, שצידד להתיר את הדבר בהנאה' ק ב"% ס"פז בש' ועיי� לעיל ס. אגורה פסק את – מחבר

  .ש"ע. אסור ג בהנאה מדרבנ�, כגו� עו�

                                            
3
 .ובתבלי� מתרכ% ונוח לבלוע, בבקעי בולע דר% הנקבי וכולו אסור 
4
  .יש לחשוש לדעת ולאסור את כל התערובת כ%, ש"שמכיוו� שמשמע כ% מתוספות ומרא, ש"ב הפתא% כת, ח שאי� הלכה כדעה זו"כתב הפר 


