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דין מליחת הרבה בשר ביחד
סימן ע :דין מליחת בשר ביחד
א .מולחין הרבה חתיכות זו על גב זו .אע"פ שהתחתונה גומרת פליטתה קודם
לעליונה ,לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה ,לפי שהוא שוהה
הרבה לפלוט ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת .ואפילו מתקבץ
הרבה ציר ועומד בגומא שבין החתיכות ,מותר .במה דברים אמורים,
במולח בשר עם בשר ,ואפילו בשר שור עם בשר גדיים וטלאים ואפילו עם
עופות ,שאי אפשר להם לגמור כל פליטת צירן עד שיגמור בשר שור.
לפלוט את דמו.
,äîéìù ïôåã ïåâë ,ìåáé÷ úéá äì ùéù äëéúç ìëù äìçúëì øéîçäì ïéâäåð íå÷î ìëîå :äâä
,íéîòô 'á äúåà çìîù äëéúç .(êåøàä å"à) ùåçì ïéà ãáòéãá ìáà ,íãä áåæéù äúåà ïéëôäî
ïîéñ é"àøäî é÷ñô) äðåùàøä äçéìîî øàùðä íãä òéìáî éðùä çìîù ïðéùééç àìå ,úøúåî
.(å"ñ

אבל בשר עם דגים ,אפילו בשר עופות עם דגים ,אסור למלוח לפי שהדגים
פולטים כל צירן קודם שיפלוט עוף את דמו .ואם עבר ומלחן יחד ,העופות
מותרין אבל הדגים צריך ליטול מהם כדי קליפה .ואם לא ניטלו קשקשיהם
כשנמלחו ,מותרים.
,'ñá äçéìîá ïéøòùî åðàã ,úåôåòä ãâð 'ñ ïðéà íà (â"é ììë êåøà) íéâãä ìë ïéøñåà ùéå :äâä
,íéù÷ù÷ åäá úéà éà ìáà ãéî éèìôå åäééîø÷ åôøã ,íéù÷ù÷ åäá úéìã à÷åãå .âåäð éëäå
àì èåìôì éãéøèã éãééàã ,(íù ù"àøä) úåôåòä ïî éòìá àìå ãéî íéèìåô ïðéàã ,íéøúåî
.ãçé åçìîðù úåëéúç éðùà éåäã éãéî ,éòìá

סעיף א

למדנו שלאחר שבשר נמלח כשיעור מליחה ) 18 24דקות( הד נפלט ממנו .כאשר חתיכות
מונחות אחת על השניה יש לחקור ,הא הד מהחתיכות העליונות נכנס לתו החתיכות
התחתונות ואנו צריכי להמתי שיעור מליחה נוס לפליטת הד מה  ,או שמא לא צרי לחשוש
לדבר זה ,משו שהד לא יאסור את החתיכה התחתונה?
כדי לדעת התירו של השאלה ננתחיל מהמקור לדי זה שהוא גמ' חולי קיג.
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רב ששת מלח גרמא גרמא )=רב ששת מלח מלח כל חתיכה בנפרד( תרי מאי טעמא לא )=למה
הוא לא מלח שני חתיכות ביחד( משו דפריש מהאי ובלע מהאי )=בגלל שפורש ד מחתיכה
אחד ונבלע בחתיכה השני( חד נמי פריש מהאי גיסא ובלע האי גיסא )=א חוששי לזה ג
כשמולחי חתיכה אחד יש לחוש שהד שיוצא מצד אחד יבלע לצד השני( אלא לא שנא )=אלא
שאי הבדל בי חתיכה אחד לשני חתיכות וג שני חתיכות מותר למלוח ביחד(.
אמנ צרי להבי מה הטע שמותר.

שיטות הראשוני
הפרי מגדי )משבצות זהב ס"ק א( מסכ את ארבעת השיטות המובאות בתוספות בחולי )ד
קיב ע"ב ד"ה ודגי ( בעני זה:
א .רבינו ת במליחה אנו אומרי "ד משרק שריק" )= הד מחליק למטה( כש
שהגמרא אומרת לגבי צלית בשר .לכ הד לא נבלע בחתיכה התחתונה.
כל זמ שהחתיכה פולטת את ציר עצמה ,פולטת ג
ב .יש מפרשי
שבלעה מחתיכה אחרת.

את הד

ג .הר"י דאורליינ"ש כיו שהתחתונה לא נגמר לפלוט את ד עצמה עד שהתחיל
בליעתה מ העליו  ,אי פליטתה נסתמת והיא ג פולטת את מה שבולעת
מחתיכה אחרת .וכ א מלחו חתיכה שלישית ונתנו על העליונה קוד פליטת
ד העליונה .ביאור דבריו שכל זמ שלא עצר רגע אחד מלפלוט ד ימשי
לפלוט מה שבולע מחתיכה אחרת.
ד .תוספות כל זמ שטרודה לפלוט ציר של עצמה לא בולעת כלל מהעליונה.
יש שני דיני שלגביה צרי לתת את הדעת ,כיצד ארבעת השיטות האלו יפסקו בה  ,לקולא או
לחומרא? ואלו ה :
 .1כשיש בחתיכה התחתונה "גומא" ,כעי שקע ,שבו מתאס ד
שנט בתהלי המליחה ,הא החתיכה נאסרת?
 .2כל מליחה של חתיכה על גבי חתיכה ,הא
מליחה לחתיכה התחתונה?

צרי עוד שיעור

ונפרט את הדי לפי כל אחת מהשיטות )ההתייחסות תהיה עוקבת ,דהיינו תשובה מספר 1
היא לנידו מספר :(1
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רבנו ת
 .1לפי הסברא של מישרק שריק ,כשיש גומא שמונעת את החלקת הד למטה ,הבשר יהיה
אסור.
 .2לא צרי שעור מליחה נוס  ,כי החתיכה התחתונה לא בולעת כלו
]רבנו ת ג מקל כשהחתיכה התחתונה כבר נמלחה יו של ונפלט ממנה כל הציר ,כי
הד מחליק למטה[.
סיכו :
 .1להחמיר  .2להקל

יש מפרשי
 .1הציר שבגומא לא אוסר כלו  ,מכיו שהחתיכה התחתונה פולטת את כל מה שבולעת
מהגומא.
 .2צרי להשאיר במלח שעור מליחה נוס כדי להכשיר את החתיכה התחתונה.
סיכו :
 .1להקל  .2להחמיר

הר"י דאורליינש
 .1מכיו שבכח נקבי הפליטה של החתיכה התחתונה להשאר פתוחי
להפליט ד מהחתיכה העליונה ,הציר שבגומא לא יאסור.

כל זמ שהתחילו

 .2צרי להשאיר את הבשר במלח שעור מליחה נוס בשביל החתיכה התחתונה.
סיכו :
 .1להקל  .2להחמיר

תוספות
 .1כל זמ שהציר נפלט מהתחתונה אי הד שבגומא אוסר את החתיכה התחתונה.
 .2מכיו שאי שו בליעה מד העליונה אי צור בשעור מליחה נוס לתחתונה .ואול ,
א משו מה החתיכה הודחה בהדחה אחרונה ,ועל ידי כ מפסיקה לפלוט ,לפי טע זה
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של תוספות ,הד שנוט מלמעלה יאסור את הבשר התחתו מיד ,וג לא יהיה מותר על
ידי צלי.
סיכו :
 .1להקל  .2להקל חו ממקרה שהחתיכה הודחה.
המשבצות זהב מביא עוד שיטה והוא רבותיו של הרשב"א .ה אוחזי שא א אי ד או ציר
בתו הבשר אפשר למלוח הבשר עוד פע ויוציא הד שנבלע מחתיכה אחרת.
יש לציי שכל הסברות הוא רק שיי לגבי ד  ,אבל לגבי ציר כגו מבשר טריפה לא אומרי
הסברות האלו.

מהי ההלכה
לשו המחבר:
לא אמרינן שחוזרת ובולעת מדם העליונה לפי שהוא שוהה הרבה לפלוט
ציר וכל זמן שפולטת צירה אינה בולעת ואפילו מתקבץ הרבה ציר ועומד
בגומא שבין החתיכות מותר.
והרמ"א כותב:
ïéëôäî äîéìù ïôåã ïåâë ìåá÷ úéá äì ùéù äëéúç ìëù äìéçúëì øéîçäì ïéâäåð íå÷î ìëîå
(êåøàä å"à) .ùåçì ïéà ãáòéãá ìáà íãä áåæéù äúåà

המחבר פוסק כשיטת תוספות עצמ )שהבאנו כשיטה הרביעית( ,אי צרו להשהות התחתונה
כשיעור פליטת עליונה .נלמד בסעי ו' שהמחבר סובר ג כמו רבותיו של הרשב"א בדיעבד.
הרמ"א בהגהתו חושש לכתחילה לשיטת רבנו ת .
בהמש הרמ"א ג כותב:
àì èåìôì íéãåøèù éãé ìò =) ãéî éòìá àì èåìôì éãéøèã éãééàã úåôåòä ïî òìá àìå
(íåìë íéòìåá

וג להל בסעי ו' הרמ"א ג כותב:
.åèìåô êë åòìåáë àìå òìá àì èåìôì ãéøèã éãééà ïðéøîà àì ïéòá íã éáâìã

עצ העובדה שהרמ"א מזכיר את הכלל של "איידי דטריד לפלוט לא בלע" ,מוכח שהוא סובר
כשיטת התוספות.
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אמנ זה דוקא כשפולט ד אבל כשפולט ציר יש מחלוקת ט"ז וש" בדעת הרמ"א.
דעת הט"ז )ס"ק ב( שבשעת פליטת ציר בולע ד והטע שמותר הוא איידי דיפלוט ציר יפלוט ד
שבלע.
דעת הש" )ס"ק לב( שג בציר סובר הרמ"א דאיידי דיפלוט לא בלע.

סיכו
המחבר סובר לכתחילה כפי השיטה הרביעית של תוספות .לכ חתיכות נמלחות ביחד במש זמ
שיעור מליחה אחד בלבד.
ברמ"א יש מחלוקת ט"ז וש" א סובר כהיש מפרשי או תוס' ,מיהו לכתחילה הוא ג חושש
לשיטת ר"ת.

מליחה שני פעמי
הרמ"א מוסי :
äçéìîî øàùðä íãá òéìáî éðùä çìîù ïðéùéç àìå úøúåî íéîòô 'á äúåà çìîù äëéúç
(å"ñ ïîéñ é"àøäî é÷ñô) äðåùàøä

כפי שלמדנו בשיעור הראשו  ,לפי הרא"ש המלח רק יפליט את הד  ,ולעול לא יבליע אותו
לתו הבשר ,אבל לראשוני שחולקי עליו יש חשש שהמלח יבליע מהד  .א"כ כיצד נית
להתיר ע"י מליחה כפולה בלא לחשוש לכ ?
הט"ז )ס"ק ב( מעורר נקודה זו ,ומבאר שאומרי כא במליחה השניה "איידי דטריד למפלט לא
בלע".
יש שני אופני באחרוני אי להסביר את הט"ז:
א .המשבצות זהב מסביר דא שסובר הט"ז שעיקר הטע הוא איידי דיפלוט ד דידיה
יפלוט מה שבלע ,בצירו של הרא"ש אומרי איידי דטריד לפלוט לא בלע.
ב .החוות דעת מסביר שטבע המלח הוא לפלוט ולא לבלע )כמו שלמדנו שיטת הרא"ש
בשיעור ראשו  ,ואי זה הכלל הרגיל של איידי דטריד(.
וכתב הט"ז לפי זה הבשר כבר שהה כדי פליטת ציר )וכבר לא פולט( ,שהוא מעת לעת )עשרי
וארבע שעות( ,אז באמת אי היתר לבשר אלא לדעת הרא"ש.
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הש" שואל על הרמ"א מה ההבדל בי כשמולחי בלי הדחה ראשונה ובי כשמולחי פעמי .
יש להש" שני תירוצי :
א .יש הבדל בי ד בעי לד שיוצא מתו הבשר.
ב .מכיו שיוצא ציר אי הד נבלע.
המנחת יעקב )הובא במשבצות זהב ס"ק ב( מתר מכיו שיש רק מעט ד על פני הבשר אומרי
משרק שריק.
השפתי דעת פוסק שסומכי על תירו ראשו של הש"  ,ולכ ג אחרי  24שעות מותר.

ההתייחסות לגבי מליחת בשר עו ודגי יחדיו תהיה נושא השעור הבא.

שאלות לחזרה
 .1מה ארבעת ההסברי מדוע מותר למלוח בשר על גבי בשר?
 .2הא צרי להמשי את תהלי מליחת החתיכה התחתונה עד שהחתיכה העליונה
מסיימת את תהלי המליחה שלה?
 .3לפי איזה מההסברי צרי להקפיד שלא יהיו גומות בחתיכה התחתונה?
 .4הא הטעמי הנ"ל שייכי ג אודות ד בעי ?
 .5הבא שני טעמי מדוע בשר שנמלח שני פעמי לא נאסר? מה ההבדל בי הטעמי ?
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שאלות על השעורים )שנשאלו ע"י הלומדים(
מה הדי א מי שהדיחו בו הבשר נשפ על מלח ,הא מותר למלוח באותו מלח?
הפתחי תשובה )ס"ק טז( מביא בש השבות יעקב שפסק שיניח המלח להתייבש ואח"כ יכול
למלוח ב בשר ,אבל אסור לית את המלח לתו מאכל ,וא יש מלח הרבה לא ישהה המלח בתו
ביתו שלא יטעו ליתנ תו מאכל.

כשמולחי בשר פע שניה מתי יש להבשר די כרותח?
לפי המחבר אי הבשר רותח אלא א המלח עליו שיעור מליחה )ש" סימ צא ס"ק יא( .אמנ
בפע ראשונה שהמלח מוציא ד הבשר נחשב רותח מיד.

לפי הסברא של "איידי דטרוד למפלט ד יפליט מה שבלע" למדנו שצרי להמתי את התחתונה
במלחו עד שגמר עליו לפלוט ד  .לפי זה הד לבלע בהתלחה מהעליו לוקח יותר זמ לפלוט
מהציר שבולע מסו שיעור מליחה של העליו  .בקיצור אני לא מבי למה התחתונה קשור לעליו ,
ולמה לא צרי להמתי שיעור מליחה אחרי שגומר העליו שיעור מליחה שלו?
היד יהודה )ד פח( שואל קושיא זה .הוא מתר מכיו שהחתיכה התחתונה כבר שהה שיעור
מליחה יש לו כל כח המלח וא שא"א לומר שיוצא הד מיד )הוא מסביר את זה באריכות( אמנ
אנחנו אומרי שהחתיכה זו שנכנס בה הד לא יותר גרוע מהחתיכה שנחלח עליה.

\[\[\[
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