
  

מצא בעוף צרירות דם 
 לאחר המליחה מה דיו

  
אומצא דאסמיקצג.:] [אמרין בחולין 

חתכה ומלחיה אפי' לקדרה מי שפיר
  דמי. 

אומצא[פ"ז סי' י"א] וכתב הרא"ש 
דאסמיק מחמת מכה שהוכתה הבהמה

הדם והאדים הבשר,מחיים ותקבץ שם 
ולא חשיב כדם האברים שלא פירש,

אפי' לקדירה שפיר דמי.  ומלחיהחתכיה 
[סי' ס"ז ס"ד]וכן פסקו הטור והשו"ע  

הדם מחמת מכה אסור לבשלו עד צרר
שיחתוך המקום וימלחו יפה, שכיון
שצרר הדם אין לו פתח לצאת עד

  שיחתוך בו.
שוי"א דמשום זה י - [שם]וכתב הרמ"א 

להחמיר לקלף בית השחיטה או לחתוך
יל וצררה, הואבאותו בשר קודם מליח

  שם הדם בשעת השחיטה.
ולא פירשו הטור והשו"ע מה הדין בעבר

  ומלחו עם צרירות הדם.
והה לעין מליחת כמה חתיכות בשר

דשרי, ופרש"י [קיג.]יחד, איתא בחולין 
דטעמא דכל זמן[שם ד"ה אלא לא שא] 

פלוט אין בולעים, וכשח זהשטרודים ל
  כבר ח זה.

[ריש סי' ע']השו"ע וכן פסקו הטור ו
  דשרי למלוח כמה חתיכות זו ע"ג זו.

כתב באיסור והיתר אולם לעין דם בעין
משמיה דהאור[שער ה' דין ח'] הארוך 

זרוע דאם פל על הבשר בשעת מליחה
אוסרו אם אין בבשר כדי לבטלו, כאילו

חלב או חלב או שארהיה ופל עליו 
איסורין (דלא אמרין דם מישרק שריק

עו כך פלטו אלא בדם פליטהו כבולא
  שהוא דרבן). 

, ופסקו"ג][סי' ע' ס"ק יוהביאו הד"מ 
דדם בעין[שם ס"ו] לדיא בהגהותיו 

שפל על הבשר שהוא תוך שיעור
מליחתו והוא חשוב כרותח, אסר
ידיהבשר, דלגבי דם בעין לא אמרין אי

דטריד לפלוט לא בלע ולא כבולעו כך
  פולטו.

דמ"שס"ק מ"ד] [שם ך (וכתב הש"
הרמ"א "תוך שיעור מליחתו" הייו

עודת מצוה ג"כ,דוקא בהפסד מרובה וס
דאל"כ אפי' לאחר שיעור מליחתו חשיב

  כרותח כדלקמן סי' צ"א ס"ה.
שכתב[שם ס"ק ל"ב] וע"ע בזבחי צדק 

סק לקמןדכל זה לסברת ההג"ה ז"ל שפ
סי' צ"א דאחר שיעור מליחה איו חשוב

דקימ"ל כמרן ז"ל, לדידן כרותח, אבל
הדבר הוא בהיפך, דתוך שיעור מליחה

תח, ואם פל דם עליו לאאיו חשוב כרו
אסר, ודוקא אחר ששהה כדי מליחה
חשב רותח כמו שפסק מרן ז"ל לקמן
סי' צ"א ס"ה ע"ש. גם אפי' אחר שיעור

ל דם עליו איו אוסרמליחתו אם פ
לסברת מרן ז"ל אלא כדי קליפה

ש השפתי דעת לקמן סי'ה, כמ"במליח
  ע"ו ס"ק ה' ע"ש, וכן עיקר).  

דאסר דבר המלוחולעין השיעור 
[חוליןמחמת בליעת דם, כתב הרא"ש 

לעין המולח בשר ועופות פ"ח סי' ל"ו]
עם דגים, דלא אסר אלא קליפה,

ר אלא כדידרותח דמליח איו אוס
[סי' ע'קליפה. וכדבריו פסק המחבר 

מן הדגים אלא כדיליטול דא"צ ס"א] 
  קליפה.

כתב דאן לא[שם ס"ה] אולם הד"מ 
אלא ס"ל דרותח דמליחה היגין כן

משערים בס', וא"כ כל הדגים אסורים.
[כלל י"ג דיןוכ"כ באיסור והיתר הארוך 

(דאסרו הדגים לגמרי ולא סגי להוא'] 
ויש - [שם]פה). וכ"כ בהגהותיו בקלי

דס' ג אוסרין כל הדגים אם אין
העופות, דאו משערין במליחה בס',
והכי הוג. (וכמ"ש בסי' ק"ה ס"ט

  ובאו"ח סי' תס"ז סי"ד). 
[סי' ק"ה(ואע"פ שכתב הזבחי צדק 

דגם אן (הוהגים כמחבר)ס"ק ס"ט] 
לא בקיאין בין כחוש לשמן דהאידא

וע"כ יש להוג בכל מליחהאחסור דרי, 
ק אובס' אפי' בכחוש, ומ"מ בשעת הדח

פסק מרובה או ערב שבת וא"א להכין,ה
ריש לסמוך על דברי מרן ולהתיר בבש
כחוש, כגון שרואה לפי ראות עי המורה
שהבשר כחוש הרבה ואין בו ספק כלל
יש להתיר ע"י קליפה כסברת מרן ז"ל,

כ"ו.וכן הסכים ערך השולחן ז"ל אות 
וכל מקום שתמצא בדבריו לעיל

קליפהא כדי דמליחה איה אוסרת אל
כסברת מרן ז"ל, הייו בכה"ג בשעת

   הדחק או הפסד מרובה.

  בס"ד

  מיקתאע אמעתש

   פרווה משקהל לתוהאם מותר סוכר שפל לתוכו חלב, 
  תוך שש שעות מאכילת בשר ולשתותו 

  . אין לו צורך כלל באיסור ה. .כשמכוון לשפר המאכל ד. .לבטל לכתחלה היתר תוך היתר ג. .ביטול חלב תוך מלח או סוכר ב. .וך היתרביטול היתר ת א.
  .לייחד אחד לבשר ואחד לחלב ז.. לאכלו עם מין השיאיו מערב על מת  ו.

פ"ד, פ"ז, צ', ק"ב,  פרטים בזה בגליוותבס"ד בוכבר הארכו  עד אחר המתת שש שעות, ידוע אחר אכילת בשר אסור לאכול גביהכ
  קי"ט וקכ"ז.

שתמשו בו להכת משקאות ה(מחמת ש לבשיש בו תערובת חעם סוכר  ,וכדו'קפה  כגוןשתייה חמה  כתבה ,מצוי טובאהויש לדון בדבר 
  מבטלין איסור לכתחלה. האם מותר לעשות כן לכתחלה, או שמא אף שמתבטל החלב במשקה מ"מ יש לאסור משום דאין  עם חלב),

  ל היתר תוך היתרביטו א.
דלא רק  (סי' ז) הר"ןשו"ת וב (סי' תתלא) הרשב"אבשו"ת ואר דהרי כבר מב דבטל,היה מקום לומר הה החלב השפך על הסוכר וכדו' ו

 (סי' רצט ס"ק א)הש"ך  ופסקוכן  .(הובא ברשב"א שם) העזרי אביכהודלא  ,אלא ה"ה היתר בגו היתר מתבטל ,איסור בגו היתר מתבטל
מדברי וכן מבואר  .)בסמוך יבא דהרדב"זאף אל( (סי' צז ש"ד סס"ק א) הפמ"גוכ"כ  דאיכא ביטול היתר בהיתר. (סי' צט ס"ק כב) "חפרהו

 סי' צב מ"ז ס"ק ז)ו ,פתיחה לתערובת ח"ב פ"ב ד"ה וסבור הייתי( בפמ"ג ,(כלאים פ"ב בועז אות א) בתפארת ישראל ' מש"כ בזהועי[ ים דלקמן.הפוסק
  .]סי' צט על סע' ו)( וברע"א

  חלב תוך מלח או סוכרל ביטו .ב
דחלב צלול יז) - דין טז מ שער( או"ההבשם  אות ח)סי' צה ( משה כידרהדעת ד ,חלקו הפוסקים האם חלב השפך על מלח מתבטלמציו דאלא ד

משים אל לב כי אם היה  ,דאין החלב בטל )כלל מב אות ד( והחכ"א אות ה)סי' צה ( הלבושבלע ומתבטל אצלו. אולם דעת  ,שפל לתוך המלח
  . וכיון שיכר לא שייך לומר שהוא בטל ,להשגיח היה יכר החלב בעין במלח

אף לדעת המקילים מ"מ הדבר מצוי שהחלב יכר כי ם החלב השפך בטל בסוכר או לא. אולם ה ב"ד דתלוי בפלוגתא ה"ל האה"ז ולפ"
, תוך שש שעות מאכילת בשר הסתפק האם מותר להשתמש בסוכר זה למשקה פרווהיש לאכתי קפה וכדו', וא"כ ההוא מעורב עם 

  יש בזה משום "אין מבטלין איסור לכתחלה".ד שרתבטל בתוך המים אפדאע"פ שעתה ודאי החלב י
  היתר תוך היתר  לכתחלה לבטל .ג
לעין הא דאסרו חז"ל ללוש עיסה בחלב, (יו"ד ח"ב סי' יח ד"ה אמם)  המהרי"ט כתבדהה  ,י"ל דשרי לבטל הסוכר הבלוע בחלב במשקהו

 כי בטלין איסור לכתחלהואין בזה משום אין מ הפת אסרדאיו  בדבר ספק אין בעיסהפחות מכדי תית טעם בעיסה  ים חלבות דאם
   .היתר בהיתר הואדולפ"ז ה"ה ב"ד דשרי  .כ", עהוא תריבה היתר כשתערב
על הגברא שלא ללוש העיסה  הרי , תדע דגם בידון של המהרי"טאחפצא דהיתרהוא  המאכלמ"מ תה אסור לו לאכול גביה ואע"פ שע
  . ר לבטלואעפ"כ התי ,קס"ד ןבגליו או בס"דוכמו שהב ףבעיסה כחלב בבשר עוכתבו הפוסקים דחלב ועם חלב, 

האם מותר  ,טהורה אחד לחמישים בהמה בחלב אותו ששאל לעין סוכר שמבשלין )לב) (אלף - תרו סי' (ח"ג ז"הרדב ת"בשוובדרך זה מצאו 
 וכי ת"וא ,ובסוכר במים בטלת והרי ,מים בו יתו לא אם ולבשל "אשא ,מים כפלים הסוכר עם ותים כי ,לו עם בשר. ויישב דשרילאוכ

 אלא אסור איו שמבטלו בשעה הכא ,לכתחלה דרבן איסורין אפילו מבטלין אין ד"למ דאפילו ,כלל ק"ל הא ,לכתחלה איסור מבטלין
  . )(סי' צז ש"ד סס"ק א הפמ"גפסק וכן  ,(סי' פז ס"ק ז)הפר"ח  והביאו .מבוטל, ע"כ הוא כבר ואז הבשר עם שאוכלו בשעה הוא האיסור

 בבשר שאין ע"פא, מותר, בשר של לקדירה המים מן פל כ"ואח', בס ותבטל למים שפל חלב זיתכפסק דש (סי' צט סע' ו) רמ"אבאלא דעי' 
לכתחלה מותר  'יאפד )יאין כלל פה ד( התורת חטאתע"פ  )ס"ק כב( הש"ךוכתב  , ע"כ.בזה כיוצא לן כוכ במים תבטל שהרי ,החלב גד' ס

מ"מ אסור לתת החלב . ומשמע מדבריהם דאע"פ דהחלב במים היתר בהיתר הוא , ע"כקדרה של בשר כיון דכבר תבטלליתן המים ל
  . והרדב"ז שמשמע שמתירים בכל גווא דלא כהמהרי"טלכאורה זה ו ,ם אח"כ עם בשרבמים ע"מ לערב

  לשפר המאכלשמכוון כ .ד
אין מבטלין איסור לכתחלה. ועיי"ש שלמד דמשום איתו שקט שאסור לערב חלב ביין לבן לשפר מרד"ה אע"ג)  פ 'סי( בצמח צדק וכן מבואר

שאין לדחות דשאי התם דמיירי דליכא ששים גד  , וכתבבעיסה שהיא היתר חלבלערבב דאסור  בטשו"ע סימן צ"ז דמבואר מהאכן 
 כדי בו שאין אע"פ חלב מעט אפילו לכתחלה לערב אסור טעם תית בכדי בו שי אם בפת חלב לערב דאסרו משום דכיון ,החלב שבעיסה

ט (דלא כהמהרי" מועט איסור ואפילו דרבן אפילו לכתחלה איסור מבטלין וקיי"ל דאין לכתחלה איסור מבטל דהוה משום טעם תית
 .(שם) בבית מאיר ועי' (אות מו) הערוה"שוכן פסק  ."לוכ מים ליתן בבשרבלערב חלב  דאסור (ש"ד שם) הפמ"גוע"פ דבריו כתב , ע"כ. ה"ל)

מיירי  דהרדב"זדס"ל ועתה פסק כהצ"צ המחמיר בזה. ואפשר  ,[אלא דלכאורה צ"ע שהרי הפמ"ג לעיל פסק כסברת הרדב"ז המתיר
מבטלין הרדב"ז והא דחשש משום אין  ,וכמו שמשמע מהפר"ח והפמ"ג שפקפקו בזה משום חלב עכו"ם המבשלים הסוכר בחלב בעכו"ם
, וע"ז כתב דבכה"ג שהעכו"ם דאיכא משום אין מבטלין כשישראל קוה מעכו"ם שביטל איסור ][עי' בח"ג סי' תקמ"זו אזיל דס"ל לשיטת

  ].עשה ביטול היתר בהיתר לית לן בה
 כדי לערבו תווכו שאיןכל  לתת חלב או חלב חטה ביין כדי להלביו איסור שדחה דברי הצ"צ דאין (סי' תמז ס"ק מה) במ"אעי' אלא ד
 לתוכו שפלו דבש גבי ד"פ' סי ד"בי כ"וכ ,היין לתקן אלא כוותו דאיןכיון  איסור מבטל ל"וה לאו ,בשר עם לשתותו או בפסח לשתותו

טול רי"ט משמע דבלא"ה שרי כיון שאין כאן אלא ביהתו לבטל [אולם מהממלים, ע"כ. ומבואר מדבריו דבכה"ג שרי כיון שאין כוו
  .אף לכתחלה כדברי המ"א ושפסק(סי' תמז סס"ק קו)  במ"בו (כלל ב אות יא) בחכ"א ,(סי' תסז ס"ק ח) בפר"חהיתר בהיתר]. ועי' 

כיון דקיי"ל כהמ"א דכל שכוותו לתקן את המאכל ליכא משום אין מבטלין, א"כ ה"ה ב"ד דבתית הסוכר הבלוע בחלב ד ולפי"ז י"ל
   .ליכא משום אין מבטלין

  באיסור  כלל ורךצאין לו  ה.
 ,מפירות מתולעים העשה א כתב להתיר יי"ש"סי' בגופא הצמח צדק . דהה שרידב"ד  גופא יודה צמח צדקהוגדולה מזו ראה דאף 

ד ' פ(סי הט"ז וכן פסקהפירי, ע"כ.  מן טעם להוציא אלא התולע טעם לבטל מכווים שאין כיון לכתחלה איסור מבטל משום בזה איןוש
דאף היכן שקט  בתשובתו לעיל ותר דברי עצמודסלכאורה צ"ע ו ]., עיי"ש[אלא שדחה דבריו מטעם חשש שיבואו לידי תקלה ס"ק ט)

 ,איו חפץ כלל בתולע וטעמו רק בטעם הפריתם דהשאי דצ"ל דוכתב (כלל ס סוף אות א)  במחת יעקב עמד בזה רוכב. אסורשאיו מכוון 
וכן הוא ב"ד  .ע"כ ,פץ בחלב עצמו לשים תוך היין א"כ שפיר מקרי מבטל איסור לכתח'חלב לתוך היין הוא חמשא"כ כאן כשותן ה

  מתק המשקה.ע"מ לטעם הסוכר להרי אין כוותו כלל לחלב הבלוע אלא ד
ג דבא "ב מוכח דבכה"מ"מ מדברי המ ,דלא אמרין האי דאין מכוון אלא היכן דליכא דרכא אחריתי )דס"ק  (סי' קלז הט"ז "פ שכתבעוא

 (מד' ת' שהוב"י"פ ואע[ .כשדעתו לאכול את היין עם בשר, ודו"ק)לבטל היתר בהיתר אפי"ה שרי (דהרי התם יכול להלבין בחלב חיטה 
ין ואפי' המ"א שהתיר הייו משום דבשעה שמערב עדיין א דים, דלא מהי היתר דאיו מכוון לבטל היכן שמערב בי חדשיצא ל ז)- ססי' ו

וגם בזה אם היה בתחלה כוותו לשתותו  ,תבטלאלא אח"כ כשיגיע הפסח או כשישתה עם בשר אז יהיה אסור ואז כבר  ,כאן איסור כלל
 הצ"צ ברידדמ (סי' פד על סע' יג) החלת צביאולם כבר תמה עליו  אות ב). סי' תמז( מהגר"זוכדבריו משמע  עם חלב או בפסח היה אסור, ע"כ.

דחה דברי  סע' ב) על (סי' קא יםהיד אפר. וכן תחלה שריכ. וכן משמע מהמ"ב דאף ל, עיי"שר להדיא דלא כדבריוה"ל מבואסימן "א ב
  ].הוב"י דאף בכווה לשתותו עם בשר שרי כיון שכוותו לתקן את היין

   לאכלו עם מין השיעל מת  ערבאיו מו. 
 ברמע"ד קיל טפי דהרי איו  לבא ,ע"ד לערב היין עם בשר ממשב מעיקרא ם דמעראלא הת ודעימיה כאן לא החמיר הצ"צ עדעוד י"ל דו

להמתין ו'  "גבראעל "האיסור  לאא "חפצא"איסור  אכילת הגביהן באיובכה"ג  ,מאכילת בשר עם גביה אלא תוך שש שעותע"מ לאכול 
(סי'  הדרכ"ת מדבריאיסור חפצא) משום זה ב(דאין כח מו וכן. , ובכה"ג י"ל דלא שייך משום אין מבטלין "איסור" לכתחלהשעות בייהם

ואין בזה  ,רשאי לאכול גביה דספק דרבן לקולא הואשקט דהמסתפק אם עברו שש שעות מאכילת בשר  דלתי תשובההבשם  פט ס"ק ה)
או למחר,  לאוכלו היוםון הוא האם לעין חפצא האסר באכילה שהידמשום דבר שיש לו מתירין דכבר כתב הצל"ח דדשיל"מ אמר 

ם דבר שיש לו מתירין וכגון טלטול ביצה שולדה ביו"ט ותערבה, לא שייך לאסור משו משא"כ בדבר שיכול לעשות גם היום וגם מחר,
 מבואר .בידון זה בגליון "ח]בס"ד [והארכו  כיון שהטלטול של היום איו אותו טלטול של מחר וממילא לטלטול של היום אין מתירין

יש שפסק דספק זה בכלל דדבר ש (סי' פט ס"ק א) ליד יהודהואף [ יו דאין זה איסור חפצא דאל"כ לא שייך להתיר ע"פ סברת הצל"ח.מדבר
 .]הביא דברי הצל"ח הייו בצירוף עוד טעמים (סי' קב ארוך ס"ק ה ד"ה ועיין) שהיד יהודהואע"פ  ,י"ל דלא ס"ל סברת הצל"חלו מתירין הוא. 

דס"ל שמי שאכל בשר והתחיל לאכול גביה בתוך ו'  (סי' פט אות ח) הכה"ח הביאו (דעת קדושים סי' פט אות ב) הגאון מבוטשאטשמוכן משמע 
 וא"כ ,איסור דרבן שהתערב מותר להוסיף עליו לבטלוהסובר ד (סי' צט סע' ו) השו"עדעת  ע"פ אין להתירלם וא[ .ת גומר אכילתושעו

הייו באיסור אבל הכא י"ל דהחולק עליו  )שם( הרמ"אאף והחלב בסוכר רשאי לבטלו בששים. ר התערב כיון שכבה"ה ב"ד לכאורה 
אבל  ,יכר איו האיסור םא דכ"ז יז) ק"ס תקז (סי' הציון בשערכבר פסק דהא . מ"מ בסימן ק"ט סע' ב'כמבואר  דהוי היתרא לכו"ע שרי

  .החלב יכר בסוכר אסור להוסיף]עם ה"ל להתירא אם י טלולאם האיסור יכר לכו"ע אסור להוסיף. וא"כ ב"ד 
הגרמ"ש קליין , וכן א"ל מאכילת בשר ת שש שעותתתוך המב להכת משקה פרווה ששפך בו חלבמעתה יוצא דמותר להשתמש בסוכר 

 בתבשיל בשרי אפי' מעורב בחלב סוכראו  ,תוך ששים של היתר בכווה לשפר טעמו "איסור" בלער היתר מ"מ איןאלא ד[. אשליט"
דיש בזה משום "אין מבטלין איסור לכתחלה", ואפילו אין כוותו לבטל את החלב אלא רק לטבל את  ,איכא ששים גד טעם החלב

 צריך מי לקייםו ,מרין האי דאין מכוון אלא היכן דליכא דרכא אחריתידלא אשם  הט"זכבר כתב  ,בתערובת איסורהרי שהתבשיל, 
  . ]עוד חזון למועדו בס"ד בזה אריךו בזה עוד תאים

  ואחד לחלבחד אחד לבשר לייז. 
כי לפעמים טובלים במלח ושארו בשר ואחד לחלב דוהגין ליחד כלי של מלח ל (סי' פח סע' ב)רמ"א ה דכתב הא אלא דיש להזהר בזה ע"פ

   ב.לבשר ולחלש להזהר בהכי היכן שעומד לשימוש שיורי מאכל במלח. ולפ"ז ה"ה בסוכר די
  -מסקא דדיא-

לא שייך כי  .בתוך המתת שש שעות מאכילת בשר ,להכת משקה פרווה ,חלבמעט מותר להשתמש בסוכר ששפך בו העולה לדיא, 
ובמקום שהסוכר עומד לשימוש עם בשר ועם  אמם יש להיזהר מלהשתמש בו עם בשר.. ר לכתחלהומשום אין מבטלין איס אופן זהב

   .לשימוש עם חלב שלא יבוא לידי תקלהכלי סוכר לשימוש עם בשר ולי עם ליחד כיש להזהר  חלב

  "ד| ה'תשע בא גליון קס"ח | פר'
 'י הישיבות'', רמות בקהילת ''חיכ



  

  
דוקא בדבר דלא תפרש להדיא במרן הייו

אי הוי כחוש או שמן, אבל בדם דתפרש
להדיא במרן דדיו ככחוש ואוסר כדי קליפה

חבר. וכמ"שבלבד, מהג בי ספרד כדעת המ
הזבחי צדק בסי' ע' ס"ק ל"ב, וכ"כ שם

אין לו אלא דעת מרן ז"ל דאו בס"ק ט'
  ואין הדגים אסורים אלא כדי קליפה.

גהות מעשי יסים על הזבחי צדקוכ"כ בה
שם דאפי' שמן איו אוסר אלא כדי קליפה,
דגבי דם ל"ש איסור שמן כמ"ש בב"י כאן,

ו"ע שםולעיל סי' ס"ט משם הרשב"א, ובש
  סי"ח.

אלא דהרמ"א ס"ל דאף בדם אסרין כל
[סי' ק"ה ס"קדו בזה הט"ז בר עמהדג, וכ

  ).[שם ס"ק ט"ז]והש"ך  כ"ו]
חבר בדין מליח כרותח ע"ע(ובעיקר דעת המ

סי' ס"ד ס"כ, סי' ע' ס"ג וס"ד, סי' ק"ה
ס"ט, כה"ג הגהות ב"י אות מ"ט, פרי חדש
סי' ק"ה ס"ק ל"ב ושפתי דעת ק"ה ס"ק

  כ"ז.
ובדעת הרמ"א ע"ע סי ק"ה ס"ט, ש"ך שם

כ"ו, ש"ך ס"ק ט"זס"ק  ס"ק ל"ח, ט"ז
  ובדגול מרבבה על הש"ך ס"ק ל"ח).   

לח העוף עם דם שצרר בווהשתא יל"ע במו
מחמת מכה, כיצד דין ליה האם כדם
פליטה דאיו אוסר שאר החתיכות, או כדם
בעין האוסר את שאר החתיכות כל אחד

  יה.כדאית ל
[דבריוראיתי להגר" יברוב שליט"א 

- שכתב ירור הל'] "א בבסופרים סי' ס"ט ס
חתוךומה שכתב השו"ע אסור לבשלו עד שי

למולחו עד ו יפה, ה"ה דאיןהמקום וימלח
שיחתוך, וכמבואר ברמ"א לעין בית
השחיטה, אלא דבמליחה אם עבר ומלחו
איו אוסר את הבשר, דכבולעו כך פולטו

ם הצרור חשוב דם פליטה דאל"כ מה[דגם ד
עם כבד בסי' ח בשרמהי חיתוך], וכמו במול

ע"ג ס"ה [אלא שהגו לקלוף כמ"ש רמ"א
הוסיף כדי קליפה כישם, ובלא"ה צריך ל

  א"א לצמצם]. עכ"ד.
אולם מאידך ראיתי דהגרש"ד מוק זצ"ל

שלח מכתב[פאת השדה יו"ד סי' ט"ז] 
לפי כמה להגרש"ז אויערבאך זצ"ל בזה"ל:

שבועות שאלי בן תורה אחד על בשר עוף
במקצת מקומות וכבר מלח, ו הדםשצרר ב

והורתי לחתוך, דהרי קודם המליחה היה
ולא מהי מליחה לדם צרור. חזרצרור 

השואל וטען דבעין כדי טילת מקום דצרר
הדם דה"ל  כמו דם בעין דע"י המליחה בלע

סקיםבבשר. והשבתי דשתיקת כל הפו
מוכיחה דפשיטא להו מסברא דלא חשיב דם

ילה אלא בדם צלול דוקא,די טבעין דצריך כ
ו חוששים דמליחה לא מהיא.אשודי לו 

פגשי שוחט אחד שאמר בפשיטותושוב 
בשם מעכ"ת, דבעי טילת מקום משום
דה"ל דם כמו דם בעין, ולכאו' שתיקת כל
הפוסקים מוכחא כדבריו, ואין לחוש

מיר יותר מדאי בדם שמלח. ובאתילהח
א בעלמאמסבר לשאול אם מעכ"ת הורה כן

  או יש לו שום ראיה.
  והשיבו הגרש"ז זצ"ל דהורה כן מסברא. 

בואר דדעת הגרש"ז זצ"ל דלא דמי לדםומ
פליטה. אלא דאכתי יל"ע אמאי הורה דבעי
כדי טילה, ולא שיאסור בס', כדמבואר

עין דהבשרברמ"א סי' ע' ס"ו לעין דם ב
(וכן צ"ב מ"ש הגרש"ד מוק זצ"לאסר, 

יך כדי טילה, דזה דלאין צרדבדם בע
ובס"א מבואר ברמ"א ,כמבואר ברמ"א שם)

הדגול שמלחו אוסר בס', וכמ"שדאף דם 
  מרבבה סי' ק"ה על הש"ך ס"ק ל"ח.

  
  [כתב ע"י הרב ש. פ.שליט"א]

 

  פיי מוסר
ת (א)ות שבתפיל -עיי שבת קדש 

ומה שתקו" -  טעם שיוי התפילות בשבת
ביום טוב לא תקובשבת ג' עיי תפילות ו

  אלא אחת "אתה בחרתו",
מפי שאלו שלש תפילות כגד שלש שבתות,
אתה קדשת כגד שבת בראשית כמו שמוכיח

שבת של מתן תורהמתוכו, ישמח משה כגד 
דלכולי עלמא בשבת יתה תורה, ואתה אחד

  טור סי' רצ"ב)(". שבת שלעתידכגד 
ורמזו במילת 'שבת', השי"ן מורה על" -

השבת לעתיד יום שכולו שבת, בי"ת בראשית,
הגהת ר"א בן הגר"א בחידושיו בב"ק לב:)( ".תי"ו תורה

וי"ל מפי ששבת קראת כלה והקב"ה" -
, אתה קדשת על שם הקידושיןקרא חתן

ל שםמשה עשותן החתן לכלה, ואח"כ ישמח 
שמחת החתן בכלה, ואח"כ מוסף על שם

בת הכלה, אוהתוספות שמוסיף החתן על כתו
אי מי על שם שמקריבין קרבות כעין
סעודות מצוה, ואח"כ אתה אחד על שם

אבודרהם, תפילות( ".שמתייחד החתן עם הכלה
  שבת)

  מחבר סדרת  ערך ע"י
  "עבודת המועדים"

  

  "כל המתאבל עליו מתאבל עמו" והג בזמיוהאם 
  .איסור לבישת בגדי שבת ה.. איסור רחיצהד.  .איסור לסעוד מחוץ לבית. ג .ל עמוכל שמתאבל עליו מתאב ב. .קרובים החייבים להתאבל א.

  .האבל מצא בחוץ לעיר .ח .המהג בזמו .ז .בוד המתדברים הוהגים משום כ .ו
  ללהתאב ביםקרובים החיי א.

 מאביו אחותו ,אחיו, בתו, בו, אמו, (אביו, להם מיטמא שהכהן הקרובים לכש סי' שעד סע' ד)יו"ד ( שו"עוב :)כ(מו"ק ש"ס ב מבואר
, מאביו שואה ואחותו שואה בין בתולה בין מאמו תואחו, מאמו אחיו חכמים עליהם הוסיפוו .עליהם מתאבלים ואשתו) הבתולה

   .להם מיטמא כהן שאיןע"פ א עליהם שמתאבלים
   כל שמתאבל עליו מתאבל עמו .ב

והג עמו  היה פטר (ר"ל)כלומר דמי שוהג עליו אבלות אם  ,"עמו מתאבל עליו שמתאבל כלד" )שם( מו"קבוהוסיפו עוד חכמים 
י שלום" שישתתף אבלות זו היא "מפי כבוד האבלים" ו"מפי דרכש) קמד' עמ האדם תורת( הרמב"ןתב אבלות כשהוא יושב אבלות. וכ
 מי עם שוהג שהאבלות )שם( ן"הרמב 'וכת ודוקא באותה העיר. ,סיאהוכן בחוץ בדברים שבפר ,ביתובצער שלהם. ואיה והגת אלא ב

 תוך שבא קרוב קריעה לעין "מדמ ועיי"ש ,)קלט' סי א"ח( א"הרשב "ככו'. וכו וסדל מעל בחליצת גמורה אבלות היא עליו מתאבלש
  .בדבר טעם ותן ,קריעה בשעת עמו היה שלא מאחר לקרוע "צא שבעה

 זה על וסומכים ,עמהם המתאבלים של בלותבא להקל הגו דהאידא )לה' סי "גק פ(מו" ש"הרא בשם אביו (שם) הטור כתבדכבר לא א
כת' בהגהות שם ו ,)ב אות (פ"ב מיימויות תהגהוהו )שם( ן"הרמב כ"כו ,וסתמא מוחלים על כבודם האבל כבוד בשביל אלא שאיו

(סי' שעד סע'  הרמ"א סקוכן פ להם, ע"כ. כלועג אלא האבלים את כמכבד ואיו מהמתמיהין אלא איו עמהם מתאבל שהוא מי אדרבהד
 יאמר אם אף אדהאיד לי יראה(שם אות יד)  בערוה"שלמחול. וכתב  המהג דהייו טעמא כישם  וכת' בזה"ז. והגאיו דדין זה  ו)

וכבר קדמו בזה  זה, ע"כ. מהג תבטל דכבר כיון ,כמייה כל לאו' דגמ דיא כפי בפיו עמו יתאבל שקרובו ורוצה מוחל שאיו האבל
  שמחמיר בכה"ג. (שם) כהדעת קדושיםודלא  ,(סי' סז) המהרי"ל

  תם כבוד המשומ דברים הוהגים. ג
 היו הוראות בעלי וגם ,במדיות חלוק זה דמהג אלא ,"המת כבוד משוםם קצת אבלות "מ"מ אכתי והגידרצא)  (סי' ה"דובתר כתבו

 צריכין למת לעדות פסולין היוש אותן שכל שהורו םגדולי היו. ומקומם את משים קרובים שאר דגם דהגו כתב ם"מהרה, בו חולקין
 מוצאי עד הקבורה מיום ,גמורים בפושרין אם כי הםפי ולרחוץ ראשם לחוף לא ואף ,בגדיהם יחליפו לא וגם, מקומם את לשות
 אבל שלשים תוך שמועה ביום והג זה דין וכל. לגמרי לא אבל ,אבל של בשלשים כמו והגין היויו, מופלג הן סמוך הן ראשוה שבת
י ן בשלישי. אח ואחיו הוועם בבן בו הוי ראשו ,ועם בן בו הוי ראשון בשי ,ון[אב ובו הוי ראשון בראש שלשים, ע"כ. לאחר אל

  ובי ביהם זע"ז הוי שלישי בשלישי]. ,וביהם בייהם הוי שי בשי ,ראשון בראשון
י למעשה ולכאורה צ"ע דהר[חלים דוקא אחר הקבורה אלו  דדייםדדיי אבלות אלו דים כאבל בתוך ל', וכמו כן ואר במעיי"ש שו

לא החמירו לעין זה.  ,דכיון דהאי דיא דדיי אבלות לאון תלוי בפלוגתאשכת'  (שם) שיבערך און והג בו דיי אבלות. ושו"ר קיי"ל ד
(פכ"ב הגה  הדברי סופרים כתבשו"ר שכן ועוד י"ל דדיי אבלות של און אין מדין "אבלות" ותקה זו הרי מכח אבלות אתין עלה. ו

  .]ה)
 ו) ק"(ס ך"שב . ועי'ג"ל' סי מ"בחו כלומר פסולים לעדות המבוארים( דותעל לו הפסולין ,המת קרובי שכל דהגו (שם) הרמ"אן פסק כו
 שבוע כל ןבעצמ אבילות קצת מראין )דקידושין קורבה מחמת עדות פסולי ולא דשאר קורבה מחמת עדות פסולי דדוקא ראהד

 שהיה או קרובה בשמועה זה וכל ,שבת בשאר כמו בגדיהם קצת משים ואין רוחצים שאין, ההראשו שבת אחר עד דהייו, הראשון
  כלל, ע"כ.  מקום זה לאבילות אין רחוקה בשמועה אבל ,המיתה אצל
הב"ח דכ"ש דאסור לילך ע"פ (ס"ק ז)  הש"ךוכתב ". ללבוש בגדי שבת" ו"שלא רחיצה" ,והגים ב' מהגי אבלותבואר דלמעשה מו

 . כגון ברית מילה עד מוצאי שבתמצוה  לסעודת
. להסתפר אףאסור שהביא ללחם הפים בסי' שע"ד כה ודלא ,זהו מהגי האבלות ההוגים ותו לאש (ח"ג סי' צח) בשבות יעקבכתב ו
לים יאמרו בזה"ל המקום יחם אתכ' ואותו עם שארי אבילי ציון אבהן את דאם אותן המתאבלין עמהם מחמיועיי"ש שכת' (

לוירושלים כ"(.  
  ץ לביתמחו לסעודאיסור  .ד
עודת סאין לאכול "חוץ לביתו" לא בכתבו ש (סי' רג אות ב)קשו"ע הו (כלל קסא אות ה) חכמת אדםב וה, עי'דת מצללכת לסעולעין איסור ו

שרי בכל גווא. וכמ"כ משמע דדוקא אם אוכל שם אבל בביתם  ,אסורהוא דמחוץ לבית שומלשום משמע  מצוה ולא בסעודת מריעות
דמותר (סי' ק)  ו"ת שער אפריםשבכתב שאלא  .אסור גם שמש בסעודהמאם אפילו מקום שאסור בש(שם)  בלחם הפיםף והוסי .אסור

  אי.דגם לסעודת מילה של קרובו רשכתב  הדעת קדושיםוליכס לסעודת ישואין של קרובים. 
  רחיצהאיסור  .ה
אלא  .ב) ק"(ס ז"הטפושרין. וכ"כ  במים או בצון קר הראש לחוף לא גם ,בחמין לרחוץ דאין )(סי' פג במשאת בימין רחיצה כתבלעין ו

 פיפותוח חמין ברחיצת עליהן להחמיר אין ,אפילו מדיא דגמ' מתאבלין אין הדין שמן הקרובים דעיי"ש שיצא לחלק דמ"מ אותן
 הכשרים שאפילו הגוש מקומות אותן ש"וכ ,לבית חוץ לאכול ושלא ,חול של העליון בבגד להם יוד כ"כ שבת בגדי בחילוף ולא הראש
 באותן הראש וחפיפת חמין ברחיצת להתיר ש"תמה עליו דמ )שם( הש"ךאולם  , ע"כ."ככ להחמיר שאין אבילות קצת מראים לעדות
 המת קרובי על הברחיצ אוסרים דהא ,הרמ"או ה"רותה מדברי כן ראה אין ,עמהן שמתאבל מי עם מתאבלים שאין קרובים
  .מתאבלין שאין אע"ג יבש שי דהייו לעדות הפסולים

(ישא יוסף יו"ד  הגריש"א זצ"לאולם דעת שרי. בפושרין  אבלבחמין  הא דמבואר דלא רוחצים כל הגוף הייוד )שם( בשבות יעקבוכתב 
דעת הודעת  אין להקל לשטוף כל גופו בפושרין אם לא בשעת הדחק, ע"כ.אבל  ,יםמותר לרחוץ אבר אבר במים פושרד סי' סט)ח"א 

  הרגיל לרחוץ בחמים בער"ש רשאי גם בער"ש זה. גוואדבכל  )שם( קדושים
  ישת בגדי שבתלבאיסור . ו
ודלא כהמשאת '. חוץ מבגד א ,חולבתר ללבוש בגדי שבת אף ודמ ה"ל מבואר מדברי הרמ"אהה , תבשלעין איסור לבישת בגדי ו
 קצת רק משיםהייו ד ,דהא דאים לובשים בגדי שבתכתב  )שם( הש"ך וכןימין שם שקט דכל הבגדים צריכים להיות בגדי חול. ב

 הפת"ש. וכן קט אין לזוז מדברי המשאת בימיןש(שם) דגמ"ר הדעת ו המהג, ע"כ. אחר אלו בדברים דהולכים ראה מ"ומ, מבגדיהן
 ,)ת אות ב(סי'  בברכ"י ,בפוסקים בוד שבת כמבוארבזמיו והגים אפילו האבלים עצמם להחליף בגדיהם לכ ומ"מ .ו) ק"ס שעד (סי'

 אירע דאם מ)' סי ב"(ח ותירמא יםהפכתב בשם ש ה) ק"ס שם( בפת"שעיין ו[ ם.הק"ו המתאבלים עמ וא"כ, ועוד )אות יא (סי' שפט בערוה"ש
 כבוד משום אלא חייבים שאים אותן אבל ,בגדיהם קצת ישו להתאבל מדיא חייביםש וביםהקר אז שבעה גזרת שמבטל רגל

  ].ע"כ ,פטורים
  . המהג בזמוז
כתב ד"במקומותיו לא הגו בכל זה כלל זולת שבתוך שבעה באים  )שם(בכה"ג  יש לברר האם מהג זה והג אף בזמיו, דההו

 ובערוה"שכ"ז הכל לפי הקירוב".  ,ביתם אפילו בסעודת מצוהים אוכלים חוץ לויש שא ,אוהבים ויושבים אצל האבלההקרובים ו
 כרביו יהגו ובסתמא עיקר שום כאן אין מדיא כי ,הוג לא הוג דלא והיכי הוג דהוג והיכי ,בזה זהרים שאין כתב דיש (אות טז)
  הולכים, ע"כ. או שאחריו א"הרמ

הגרצ"פ פרק ששאל את  ]זצ"ל[ הגאון ר' אברהם יעקב זלזיק שליט"אתי מפי כתב "שמע )12עמ' גה כו סי' ט ה( פי ברוךשבספר ושו"מ 
קיצור (דברי סופרים  זצ"ל הגריש"אואם זה רק בירושלים או בכל מקום". אך לא הבחין  ,שאין והגים כן לו ואמרווהגר"א ראם זצ"ל 
ן עם אביו והגים אבלות, שאם אביו מתאבל אז הוא ורק ב ,ן והגים כןקום אישבכל מקט שהגרצ"פ ז"ל  אמר הל' אבלות פכ"ב הגה ט)

מבואר כדיש להוג  (ישא יוסף יו"ד ח"א סי' סט)גופא  זצ"ל "אהגריש. ומ"מ דעתו של בלאבל אח עם אחיו אין והגים להתא ,מתאבל עמו
    , ע"כ.להוג קצת אבלותבשו"ע 

והגים להראות קצת אבלות לפי הקרוב היושב  מ"מ ,דין זהיום מקילים בהש ע"פכתב דאש (פי"ט סע' ג אות ה) בגשר החיים ועי'
אבי אביו ואבי אמו שבשבוע הראשון הייו עד  וכן על ,)אשה על חמיה וחמותה בפי בעלה(ושתו כגון על חמיו וחמותו בפי א ,באבלות

שבת עושה גם הוא איזה  ל איו מתלבש בבגדים שהאבובמקו ,השבת איו מתרחץ בחמין ואיו משתתף בסעודת מרעים ושמחות
  שיוי לא להתלבש בכל בגדי השבת".

והגים כך רק בים על אביהם  ,שהורה שמש"כ הרמ"א שהגו כו'החזו"א בשם  הגרח"ק שליט"אכתב בשם  (ח"ד אות ס) ובארחות רבו
  שהוא אבל, אבל בשאר קרובים כגון אחים וכיוצ"ב לא והגים כן. 

. עד שבת המוזכרים ברמ"א לא הגו אלא ב' דבריםאף היכן שמתאבלים דבזמיו  סופרים שם אות לז) (פתיחה לדבריחזו"א ה דעת ומ"מ
 לאכול חוץ מביתו.שלא דהייו  ה"ל וא' שהוסיף הש"ךב' הדברים  ,דוהגים ג' דברים (דבר סופרים פכ"ב סוף הגה ט) הגריש"א זצ"לודעת 

ים "עד השבת" משמע קצת דלפי המהג היום אין השבת בכלל דיים אלו. והגל שכתב דדיין אלו ה" יםהגשר החיוהה מדברי [
כך מ"מ בעלי ההוראה המובהקים מורים איסור עד  םשהביא דאף אם כוות הגשר החיי (שם הגה ה) בדברי סופריםאולם ראיתי 

  .]מוצ"ש
  בחוץ לעירהאבל מצא . ח
דאם ימא  ,עיר אם חייבים להוג מהג זהאלו אף בזמיו, יש לדון בגווא שהאבלים מחוץ לדיין אחר שהתבאר דלמעשה והגים ו

י"ל דדין זה הוא דוקא באותה העיר, אבל  ,דגמ' דכל המתאבל וכו' אה וכמבואר לעיל בטעם האי דידמפי כבוד האבלים אתין על
  מחוץ לעיר הדין כן.  "ל דאףי ,א מפי כבוד המת וכמו שהביא התרוה"ד ה"לואם ימא דה

 פה מתאבלין לו ויש אחר וםבמק עדות מפסולי קרוב לו שמת במי כתב יא)' (סי פז אדי בתשובת ויםובאמת כבר חלקו בזה האחר
 משמע וכן המתאבלים כבוד משום הוא זה מהג דעיקר כיון ,ראשוה בשבת המהג כפי בגדיו לשות "צאד ,עדיין מזה יודעים שאין
 ,שבת כבוד זלזול משום יש איסור ואפילו ,דפטור פשיטא ליםמתאב דאים הכא כ"א ,עמו המתאבלים כבוד משום תבדכ א"מבר
  .להראות קצת כבוד להמתאבליםהוא זה  טעם מהגד )מ 'סיסב "ח( פים מאירותבן מבואר וכ .ש"ייע

 וכן המתאבלים קרובים כאן באין אפילו כו' מיירי והג מ"ומ א"רמ ש"מכי  ,הביא דבריו ודחהו ד) ק"ס שעד סי' (יו"ד פת"שה אולם
 ועי'[ זה הוא מפי כבוד המת כמ"ש התרוה"ד בשם מהר"ם. וע"כ דס"ל דמהג בגדיו, ע"כ. לשות צריך כ"א ,ש"ייע מ"בד מבואר

א משמע כן מדברי אולם לשכתב דכיון דמפי כבוד המת אתין עלה אפילו אם ליכא מתאבלים יש להוג כן.  )סא(סי'  בזקן אהרון
  .ם]יקהפוס
 ,מפי שלדין זה חשיב כבמקום אחד ,ם אלודאפילו הוא בעיר אחרת צריך להוג דיי (ישא יוסף יו"ד ח"א סי' סט) הגריש"א זצ"לודעת 

 מהגה דהרי ,כתב להקל בכה"ג (ח"ח סי' עח) אלרהאבן ישאולם עם המתאבלים עמו מצאים בארץ אחרת יכולים להקל, ע"כ. אמם 
אלמה [ועיי"ש דע"פ ימוק זה כתב דאם מתה חמותו ה דוקא כשהאבל לפיו, ע"כאיו בא להחמיר טפי מהדין המבואר בש"ס שהוא 

  .הוהרא הרא ופשט. כי מדיא דגמ' איו והג אבלות על חמיה אלא מפי כבוד חמיו ובכה"ג לא שייך] ,איו והג דיים אלו
  -מסקא דדיא-

או רק בים כן בי אשכז והיום הגו  .קצת אבילותמראין שכל קרובי המת, הפסולין לו לעדות  הגושיש מקומות  א' א,ה לדיהעול
דיי ב' . ומהג הפשוט אצל בי ספר להקל בכל זה ,על אביהם שהוא אבל, אבל בשאר קרובים כגון אחים וכיוצ"ב לא והגים כןבות 

שלא ללבוש ו םבחמי רחיצה ,דבריםתי שלא הגו אלא ש י"א שמתאבלים קומותמבאף  זמיוב 'ג .אחר הקבורהחלים אבלות אלו 
אין ו עד השבתדיין אלו והגים ש י"א 'ד .לאכול חוץ מביתושלא אף והגים א ש"וי. )של חול מותר בגד אחד לובשואם ( בגדי שבת

. גם בער"ש זה מותר לורגיל לרחוץ בחמים בער"ש הומ"מ  .מורים איסור עד מוצ"שבעלי ההוראה ולמעשה יים אלו. השבת בכלל ד
אולם עם המתאבלים  צריך להוג דיים אלו, בלים מחוץ לעיראם הא אפילושי"א  'ה רגיל.כ תבגדי שב ושבלל מותר לו תמו כן בשבוכ

  ו.מקומ גהיהג כמ אחדוכל  .אף כשהם מחוץ לעירקילים . ויש מעמו מצאים בארץ אחרת יכולים להקל
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