
 

 

 

 

 

  צליית הפסח

)פי רמון, ותוחבו לתוך פיו עד בית נקובתו  )עץ(מביאין שפוד של  ?כיצד צולין את הפסח משנה:)ע"ד א'( 

 . 1(הטבעת

על כרעיו ועל קרבו", כולו כאחד  )כמו שכתוב "צלי אש ראשוונותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו ( 1) (משנה:)המשך  

. )שמבשל בני מעיו בתוכו כמו בתוך קדירה(רבי עקיבא אומר: כמין בישול הוא זה  (2). דברי רבי יוסי הגלילי. משמע(
 חוצה לו. )אותם(אלא תולין 

, מותר. 3. ואם אסכלא מנוקבתולא על האסכלא (2)של ברזלאין צולין את הפסח לא על השפוד  (משנה:)המשך 
 .(המנוקבת)ו את הפסח על האסכלא אמר רבי צדוק: מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנ

 של מתכת!  )שפוד(וניתי  )ומקשה(

 אש()ולא מהמחמת השפוד  )נצלה הפסח(, קמטוי )גם החלק שבבשר(, חם כולו )המגולה(איידי דחם מקצתו  )ומתרץ(
 לא צלי מחמת דבר אחר.ורחמנא אמר "צלי אש", ו

 םשיטות הראשוני

ּנּור )הל' קרבן פסח ח,י( כרבי עקיבא, וכתב: " הרמב"ם: פסק ובני מעיו לתוככרעיו ו נתינת ּתַּ ָרָעיו ּוְבֵני ֵמָעיו ּבַּ ְותֹוֶלה ּכְ
ּול הּוא. ּ ש  ִמין ּבִ ה ּכְ ּזֶ ֶ תֹוכֹו, ש  ֵנם ּבְ  "חּוָצה לֹו; ְולֹא ִיּתְ

ר: " ,הרמב"ם: כתב צלייה על גבי כלי של אבן או כלי מתכות ֱאמַּ ּנֶ ֶ כֹות, ש  ּתָ ֵלי מַּ ֵלי ֶאֶבן אֹו ּכְ י ּכְ ּבֵ ל ּגַּ ח עַּ סַּ ּפֶ ֵאין צֹוִלין ֶאת הַּ
 " ֵחר. ְלִפיָכְך, ִאם הָ  - (שמות יב,ט)"ְצִלי ֵאש  ָבר אַּ לֹט ּבֹו ָהאּור לֹא ְצִלי ּדָ ְ ש  ּתִ ֶ ֵדי ש  ב ּכְ ִלי ְמֻנּקָ  ,ראב"ד". וכתב צֹוִלין ָעָליו -ָיה ּכְ

 .4גע בחרסו של תנור יקלוף את מקומווהוא שלא יגע בכלי שהרי אמרו נ

                                                
, כדי שלא ייפול הפסח, ואז אומר ר"י שמשום כך תוחבו דרך פיו, לפי שנותן החלק העבה שבשפוד )שנשאר מחוץ לפי הקרבן( למטה . 1

 בית השחיטה הוא למטה, וזב הדם דרך שם. 
ולא צלי דבר אחר.  ,מפני שהוא מתחמם וצולה את הבשר, ואנחנו צריכים שיצלה בחום האש בלי אמצעי, שהרי אמר ה' צלי אש . 2

  פיה"מ לרמב"ם.
עשויה כבריחים, ויש חלל גדול בין בריח לבריח, ונותן השפוד לרוחבו, ופירש"י, הגמרא, ע"ה א'. על פי חיסורי מחסרא שאומרת  . 3

 .וכל הטלה נצלה באויר שבין שני בריחים, שאין בשרו נוגע בברזל
שמע ליה דא"כ לא הוו שתקי בגמרא מלהזכיר כן גבי אסכלה מנוקבת. ועוד שאם כדברי הראב"ד פשיטא. מ דהרמב"םכתב הכס"מ  . 4

נמי בלא יגע מיירי ולישנא דגמרא  ם"הרמבשאלא חרסו של תנור שאני, שאין האור שולט בו כמו ששולט באסכלה מנוקבת. ואפשר 
 .ן פסח ח,ט()הל' קרב וראב"ד רמב"ם -מקורות  נקט.
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  בשרב יםממולא מאכלים

  .6שריא 5אמר רבה: האי מולייתא )ע"ד א'(

 . היוצא מן הבשר הכנוס בתוכו( )דםדמא  )הטלה(אמר ליה אביי: והא קא בלע 

 .)לחוץ, ושואבו חום האור(אמר ליה: כבולעה כך פולטה 

 נימא מסייע ליה: נותן את כרעיו ואת בני מעיו לתוכו. מאי טעמא? לאו משום דאמרינן כבולעו כך פולטו? 

 , מידב דייבי.ם, כיון דאיכא בית השחיטה דמחלחלאמרי: שאני הת

הב לי  א לרב, ואמר ליה: אי מעלי טפליהההיא בר גוזל (עיסהבעטף ) והא רבין סבא טפליה (אמרינןו) )ע"ד ב'(
 !(וסייעתא לרבה) ואיכול

 . (, והדם יוצאשאינה נדבקת אלא מתפוררת) ההיא בסמידא, דמפריר (דחיו)

)לבן  יורא. אמר: אי לא דחזיתיה דזיג כזוזא ח)בעיסה( לבי ריש גלותא, וטפלו ליה בר אווזאוהא רבא איקלע 

כי זיג? אפילו  לא אכלי מיניה. ואי סלקא דעתך כבולעו כך פולטו מאי איריא ,וצלול מראה, מוהל הבשר שזב בלחם(
 כי לא זיג נמי! 

 . ינו פולט הדם()קשה, וא , דשריר)בצק מקמח נקי, שאינו סולת( התם בחיורתא

)מוהל , בין אסמיק והדם יוצא ממנה( שמתפוררת, )אם העיסה של סולת,: דסמידא )לגבי תבשיל בשר(והלכתא  (ומסיק)

אי זיג  )קמח לבן(. דחיורתא )שהדם ודאי יוצא, ואודם זה ודאי לא דמות דם הוא(, בין לא אסמיק, שריא שבתוך הלחם(
 אסיר. דשאר קמחים, אסמיק, אסור. לא אסמיק, שרי. שריא. אי לא,  ,כזוזא חיורא )צלול(

 . 7אפילו פומא לעיל, אפילו פומא לתחת. ומאן דשרי ,)אביי( האי מולייתא, מאן דאסר

 והלכתא, מולייתא שרי, אפילו פומא לעיל . 

 שיטות הראשונים

בולע דם היוצא מן הבשר הכנוס  ן()החיצוירש, והא קא בלע דמא, שהעוף פ רש"י: רק החיצוןנמלח שעוף ממולא בבשר, 
קושיית אביי, שהבשר שנתן בתוכו לא נמלח, ופולט דם, והעוף בולע. ופריק, כבולעו כך  ורי"ד רשב"או בתוכו. וכן פירש

הגהות ו .אפילו הכי שרי, 8נמלח בשר החיצון ושהה כדי מליחה ואפילו, הרא"ש. וכתב פולטו. ולכן סגי במליחת החיצון

 להחמיר אף  באיסור והיתרכתב וכן  10.אסור הפנימי ,לא נמלחוהפנימי שאם נמלח החיצון כתבו,  9מיימוניות ומרדכי

                                                
  עוף או כבש מלא בשר בתוכו. רבינו חננאל. וכן פירשו רש"י וכל הראשונים.  . 5
 . רש"י.פשיטא ,, דאי במליחה כל צורך לקדירהואפילו מלחו כמליחת צלי .מותר ,ואפילו לא בישלו את הבשר שנותנים לתוכו . 6
 . רש"י.ותר. כבולעו בשר החיצון, כך פולטו. וחום האש שואבוכשהיא תלויה בתנור. ואע"פ שעכשיו אין נקב ליציאת הדם, מ . 7
 רא"ש.  .מו הוא פולט מה שבולע מן הפנימידהשתא אין טרוד לפלוט דמו שנאמר אגב פליטת ד . 8
א"כ  ,כיון דלא טריד לפלוט ;שמא הפנימי אסור ,והפנימי לא נמלח ,אבל אם נמלח החיצון ולא שהה כדי מליחה :דכיהמרלשון זה  . 9
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 . ש"כראפסק  11שו"עוהבדיעבד. 

אם הפנימי ש, כתב, והיתרוהאיסור  12כתב, אפילו נמלח בשר החיצון וכו', שרי. ש"הרא :הפנימי ולא החיצוןנמלח שצלי 

 13.הרמ"א פסקכן ו .מותר מיהא בדיעבד ,מלוח והחיצון תפל

. 14ואפילו מלחו כמליחת צלי .מותר ,את הבשר שנותנים לתוכוואפילו לא בישלו פירש,  רש"י: האם צלי צריך מליחה
גאונים, רבינו תם, תוספות, רמב"ן, רא"ש, . ודעת ראב"דומבואר מדבריו דאפילו צלי בעי מליחה כלשהו. וכן דעת 

 ה., ושכן נהגו לכתחילרש"יהביא דברי  והרמ"א. 16השו"ע. וכן פסק 15דלצלי לא בעי מליחה כלל ,ר"ן, וריטב"א רשב"א,

דהיינו דווקא על ידי , ומאירי , רי"ף, רא"ש, רשב"א,ר"חגאונים,  כתבו: קדירהולא ל דוקא בצלי ,עוף ממולא בבשר היתר

 17.השו"עוכן פסק . מולייתאצלייה. אבל על ידי בישול, אסורה 

פ שמלח החיצון יפה יפה, "כתב שמולייתא אסורה לבישול, אע ם"הרמב :החיצוןכשמלח הפנימי ומולייתא בישול 
 !הוא מלוח כל צרכו, והבשר שבתוכו צלוי, איזה דם יאסור אותו, אם ד"הראבגו והשיוהפנימי הוא בשר שלוק או צלוי. 

 18.ע"ושהוכן פסק . ש"א, וריב"ש, רשב"ראדעת וכן 

כתבו דבפשטידא  ותותוספ. רי"ד והמאירי. וכן פירשו בעיסה שקורין פשטידאפירש, טפליה  רש"י: טפלו ליה בר אווזא
 יינו מה שרגילים לטוח בעיסה שבלילתה רכה, ורגילים לעשות סביב קורקבנים . אלא ה19לא אמרינן כבולעו כך פולטו

                                                                                                                                                                         
  .הוא בולע דם של חיצון ואינו פולט

 .הני מילי בששניהם מלוחים או שניהם אינם מלוחים ,הא דמולייתא שריאו . 10
 יו"ד עז,א. . 11
דם מושך ר כיון דהאו ,דתלינן דהפנימי אינו בולע כלל מהחיצון ,כשנמלח הפנימי דשרי ל שכןדכ מדבריו,)יו"ד עז, ס"ק א( הב"ח  דייקו . 12

   .דנורא מישאב שאיב ,לדם ליבלע בפנימי כלל ואינו מניח ,שבחיצון
יו"ד עז,א. והש"ך )ס"ק ב( האריך להוכיח דכל הפוסקים מודים דהיכא דנמלח הפנימי ושהה כדי מליחה, והחיצון תפל )או לא שהה  . 13

 ,כיון דלית ביה דם של עצמו לפלוט ובולע הפנימי ולעו כך פולטו,משום דלגבי פנימי לא אמרינן כבהפנימי.  שיעור מליחה(, דנאסר
  .ך"הש חלק על (ק ב"ס) הפרי חדשו. יב ליהאב שאמיש י האי גוונאבכ נןולא אמרי

 . רש"י.פשיטא ,דאי במליחה כל צורך לקדירה . 14
דמעשים בכל יום שמבשלים כבד  ,דיותר מפליט ע"י האש מע"י המלח ,דלא מיבעיא כשנצלה הבשר יפה יפה ונפלט כל הדם דשרי . 15

גב  אף על .אלא אפילו לא נצלה כל צורכו דלא נפלט כל הדם מותר ,חר צלייתו אף על פי שמחמירים לבשלו אחר מליחתוא
ל זמן שלא פירש ולא יצא לחוץ אבל כ ;דוקא כשפירש , הני מיליבדם האברים( דאיכא לאו ד' ב', כ"ב א'דאמרינן בפ"ק דכריתות )

 . תוספות. ומצא אלמא יכול לאוכלו בלא מליחהבשר טפל מותר לטלטלו משום דחזי לא( ד"ח א'מפנין )שבת קכ רקכדמוכח בפ, שרי
   ב.-יו"ד עו,א . 16
 וראה להלן.יו"ד עז,א.  . 17
אֹו ָמלַּ " :ל"אינה ברורה דיה, וז ע"השולשון  יו"ד עז,א. . 18 ּלְ ּמִ ֶ ר ש  חַּ ּדֹו, ֲאָבל ִאם ְלאַּ ּדֹו ּוְפִניִמי ְלבַּ ח ִחיצֹון ְלבַּ ְמלַּ ּיִ ֶ ד ש  ח ְוִלְקֵדָרה ָאסּור עַּ

ִחיצֹון, ֵאינוֹ  ִניִמי הַּ ּפְ ּבַּ ֶ ם ש  ְפִליט ּדָ של צד פנימי של  לומר , רצהשבפנים רש"ל וז"ל אינו מפליט לדם רשפי, (ק ד"ס) כתב ז"והט ".מַּ
ואינו דומה עוד כתב,  ה.יש לחוש לדבריו להלכ, מכל מקום ואף שהלשון אינו משמע כן. עכ"ל .ואף על פי שנמלח הפנימי ,חיצון עצמו

 םוי שבפניכיון דהמילדהכא גרע טפי  חד,דמותר בדיעבד כשנמלח מצד א (ד סט,ד, גבי עוף שלא נמלח מבפנים"יו)למה שפסק 
צריך  כא נמידה ך,"הש וביאר .עם החיצון חתהכא אין הפנימי נחשב כחתיכה אדלא דמי, ד, (ק ד"ס) כתב ך"שוה. סתמו מכל צד

  .ה אפילו דיעבדאסור לקדר הכיו ובלא .ולמלאותם ,ולהדיחם היטב ,למלוח לכתחלה החיצון מבפנים ומבחוץ והפנימי מכל צדדיו
לא פלטי, שמקום דחזינן דדבפשטידא לא אמרינן כבולעו כך פולטו,  ,ועוד )דמשמע דהיינו טיחה(. דלשון טפל לא משמע הכי . 19

תוספות. ולא שרינן ביה עד שימלח בשר כמליחת בישול, וישהה במלח כל צרכו, לא שנא סמידא, לא שנא  מושבם יבש בתנור.
 חיוורתא, לא שנא שאר קימחא. אור זרוע בביאור דברי תוספות.
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 .וטחין סביבותן בעיסה רכה ובני מעיים שמשימין אותם בשפוד

ֶ " הרמב"םהביאו דין זה. וכתב  רוב ככל הראשונים: עופות שטפלן בסולת או בקמח ָבֵצקעֹופֹות ש  ָפָלן ּבְ ין  20ּטְ ּוְצָלָין, ּבֵ
ה  ּסָ סֶֹלת ּגַּ ִכין: ִאם ְטָפָלן ּבְ ין ְמֻחּתָ ֵלִמין ּבֵ ְ ה, ִמְתּפֹוֶרֶרת  -ש  ּסָ ִהיא סֶֹלת ּגַּ ֶ ֵני ש  ֵפָלה; ִמּפְ ּטְ ֵפָלה, אֹוֵכל ֶאת הַּ ּטְ ֲאִפּלּו ִהְסִמיָקה הַּ

ָתָתן ּלְ ֶ ין ש  ח ִחּטִ ֶקמַּ ם. ְוִאם ְטָפָלן ּבְ ּדָ ֶסף ְויֹוֵצא הַּ ּכֶ מֹו הַּ ֵפָלה ְלָבָנה ּכְ ּטְ ה; ְוִאם ָלאו  -: ִאם ָהְיָתה הַּ ּנָ ר ֶלֱאכֹל ִמּמֶ ֲאסּוָרה.  -ֻמּתָ

ימּו  ָאר ְקָמִחין: ִאם ֶהְאּדִ ְ ש  ימּו  -ְטָפָלן ּבִ ִרין. -ֲאסּוִרין; ְוִאם לֹא ֶהְאּדִ כתב  22והשו"ע. 21השמיטו הדין רי"ף ורא"שו" ֻמּתָ
 יש לאסור בכל גוונא.דהשתא לא בקיאין במילתא, ו

. ודעת 23, שהסוגיא אף בעופות שהוכשרו במליחההרמב"םביאר בדעת  ריב"ש: עופות מלוחים ומוכשרים שטפלם בבצק
שאם העופות מוכשרים לקדירה, בכל גוונא אף טפילתן מותרת. והסוגיא מיירי בבשר שלא נמלח. וכן  שאר ראשונים

 .24השו"עפסק 

 שולחן ערוך

 עז( חה, סי', הלכות מלי)יו"ד

ֲאִפלּ   .א ְעָלה, וַּ יֶהם ְלמַּ ר ֲאִפּלּו ּפִ ח, ִאם ְלָצִלי, ֻמּתָ ּלֹא ִנְמלַּ ֶ ר ש  ש ָ ִאים אֹוָתם ּבָ ּלְ מַּ ּמְ ֶ ָדִיים ש  ִחיצֹון, עֹופֹות אֹו ּגְ ח הַּ ּו ִאם ִנְמלַּ
ְך ּפֹוְלטֹו. לּוִאים ּכָ ּמִ ם הַּ ּבֹוֵלעַּ ּדַּ ֶ ְכמֹו ש  ח הגה: ּדִ ִניִמ  וכ''ש ִאם ִנְמלַּ ּפְ ָאב הַּ ְ נּוָרא ִמש  ָלל ט'(, ּדְ ת ָארְֹך ּכְ עַּ ֵרי )ד''ע ְלדַּ ָ ש  ִחיצֹון, ּדְ י ְולֹא הַּ

ְפִניִמי  ִחיצֹון ְוֵאינֹו ִנְבָלע ּבִ ם ִמן הַּ ּדָ ִאיב הַּ ָ אֹו  .)ד''ע(ש  ּלְ ּמִ ֶ ר ש  חַּ ּדֹו, ֲאָבל ִאם ְלאַּ ּדֹו ּוְפִניִמי ְלבַּ ח ִחיצֹון ְלבַּ ְמלַּ ּיִ ֶ ד ש  ְוִלְקֵדָרה ָאסּור עַּ
ִניִמי.ָמלַּ  ּפְ ּבַּ ֶ ם ש  ְפִליט ּדָ ִחיצֹון, ֵאינֹו מַּ  ח הַּ

י פכ כַּ ֵניֶהם )ָאגּור וָמְרּדְ ְ ק ִאם ִנְמְלחּו ש  ּום ֻמְלָיָתא, רַּ ֹות ש  ֲעש  ה ֵאין לַּ ִחּלָ ּתְ ד, ֲאָבל ְלכַּ ִדיֲעבַּ ְיֵר ְוָכל ֶזה ּבְ ''י(. ְוָכל ֶזה מַּ ִ ש  מּוְלָיָתא ''ה ְורַּ ֵאין ּבְ ֶ י ש 
ק ר אֹו ֲעש ָ  זֹו רַּ ש ָ ם מהרי''ט וְ ּבָ ֵ ש  ת ש''ד ּבְ הַּ ּגָ ְקֵדָרה )הַּ ל ּבִ ֵ ּ ש  ִאּלּו ִנְתּבַּ ינֹו ּכְ ים, ּדִ ִ ְקָרש  ּנִ יִצים הַּ ם ּבֵ ָ ָארְֹך וב''ז(, ְוֲאִפּלּו ִבים, ֲאָבל ִאם ֵיש  ש 

ד ֵיש  ְלֶאסֹור ִאם לֹא ִדיֲעבַּ ְצלָ  ִנְמְלחוּ  ּבְ ּנִ ֶ ח ש  ח ְולֹא הּודַּ ּלֹא ִנְמלַּ ֶ ר ש  ש ָ ֵניֶהם. ּבָ ְ ד ש  ִדיֲעבַּ ר ּבְ ח, ֻמּתָ ח ְוהּודַּ ְמלַּ ּנִ ֶ ר ש  ש ָ ם(ה ִעם ּבָ ָ . ֲאָבל )ש 
ח. ח, ְוֲאִפּלּו הּודַּ ּלֹא ִנְמלַּ ֶ ר ש  ש ָ ּבָ ח ִעם הַּ ְמלַּ ּנִ ֶ ר ש  ש ָ ה ָאסּור ִלְצלֹות ּבָ ִחּלָ ּתְ  ְלכַּ

 עח( , הלכות מליחה, סי')יו"ד

ב   .א ל ּגַּ ף עַּ ח, אַּ ּלֹא ִנְמלַּ ֶ עֹוף ש  ֵצק ּבְ ּטֹוֵפל ּבָ ן הַּ ְסִמיק, ֲאנַּ ְסִמיק ְללֹא אַּ ָאר ִקְמֵחי ּוֵבין אַּ ְ ין ְסִמיָדא ִלש  ְפִליג ּבֵ ָמָרא מַּ ּגְ בַּ ּדְ
ךְ  ר ּכָ חַּ ֵדי ְמִליָחה ְואַּ ָהה ּכְ ָ ח, ְוש  ְוָנא ֵיש  ֶלֱאסֹר. ֲאָבל ִאם ִנְמלַּ ָתא, ּוְבָכל ּגַּ ִמּלְ ִקיִאין ּבְ א לֹא ּבְ ּתָ ְ ש  ְוָנא.הַּ ָכל ּגַּ ר ּבְ ח, ֻמּתָ   הּודַּ

 

                                                
 .פותק" שמפרש עניין הטפילה כדעת התוס"עופות שטפלן בבצ רמב"םהב"י )סי' ע"ח( שנראה קצת מלשון הכתב  . 20
ופות בדרך זה לפיכך לא חשו ואפשר שהיו מפרשים דטפילא היינו כמו שפירשו התוספות ובזמנם לא היו נוהגים לצלות עכתב ב"י,  . 21

ן( דאנן דלא קים לן השתא במיני קמחים הי סמידא והי חיורתא ושאר ד"ה ושאר קמחי ,כתוב בשבלי הלקט )ח"ב סי' יב .לכתבו
  .ואפשר שמטעם זה השמיטוהו הרי"ף והרא"ש .עכ"ל. אסור ,רהיאי לא מלח לבישרא שיעור מליחה לקד ,קמחי

 ר זרוע )ח"א, הל' בשר בחלב, סי' תסד(.או .מאכלות אסורות ו,יט(רמב"ם )רג(. -התשובות, רב, ה"גגאונים )אוצ -יו"ד עח,א. מקורות  . 22
, וצריך גם עדיין לא יצא כל דמו ,רהיהוכשר לקדאף לאחר מליחה והדחה ווכשיטתו גבי מולייתא, ראה לעיל. ומשום שלשיטתו  . 23

)אמנם הב"י . אבל העוף שבפנים מותר בכל עניין רק הטפילה נאסרתשאף לרמב"ם, ד משנה דבריו. אמנם ביארו, וכן ביאר המגי חליטה.
א כמבושל בתוך קדרה או קערה דהאי פשטיד" ,הגאוניםהרמב"ם ולפי  ,שהוא מלוח ומוכשר לקדרה , אע"פדאילו היה פשטיד"א גם העוף היה נאסרמבאר, 

. וכתב (ם רותחין כדי שיחלטוהו דייב דמא מהעוף ונבלע בפשטיד"א וחוזר העוף ובולע ממנו ומיהו אפשר דבקליפה סגי ליהוכיון דבפשטיד"א ליכא מי, דמיא
הרוטב מוליך רה, ידמולייתא כל שהיא בקד ,במולייתא שאינו נאסר העוף. אלא שיש לחלק )גם( ואפשר שהוא סבור כןהמגיד משנה: 

 .ווכן עיקר בדעת. ונאסר )גם העוף( ,הכל
 ראה לעיל. ריב"ש )שו"ת קסו(. –יו"ד עח,א. מקורות  . 24

 ת”בעזהשי

 "אפתש שבט כא
 ע"ד| דף:  ז| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 

 )יו"ד, הלכות מליחה, סי' עו(

ִלי ֵאין ָצִריְך ְמִליָחה, א.  ּצְ ם הּוא  הַּ ִלי, ֲאִפּלּו אֹותֹו ּדָ ּצְ ל הַּ ף עַּ ֵחר ָנטַּ ם אַּ ְצמֹו. ֲאָבל ִאם ּדָ ּבֹו ֵמעַּ ֶ ם ש  ּדָ ֹוֵאב הַּ ָהֵאש  ש  ֶ ְלִפי ש 
ֹוֲא  צֹוֵנן, לֹא ָהֵאש  ש  ֶ ֵדיָאְמִריָנן ש  ּנּו ּכְ  ְנִטיָלה. בֹו, ְואֹוֵסר ִמּמֶ

ִחלָּ  הגה:...  ב.  ן ְקָצת ְמִליָחה ּתְ ם ּכֵ ָצִריְך ּגַּ ''ן( ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ְמּבַּ ה )רַּ ִחּלָ ֵעי ֲהָדָחה ּתְ י ּבָ ָצּלִ ה וְ ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ִחּלָ ְנָהג ְלָהִדיחַּ ּתְ ּמִ ''י(. ְוהַּ ִ ש  ם ְלָמְלחֹו ה )רַּ גַּ

ּפּוד ִ ש  ר ִנְתָחב ּבְ ֶ ֲאש  הֹות ,ְקָצת ּכַּ ּגָ ם )הַּ ח ּדָ לַּ ּמֶ א הַּ ּלֵ ְתמַּ ּיִ ֶ ד קֶֹדם ש   .ש''ד( ְוצֹוֶלהּו ִמּיָ

  סוגי בשר שיש בהם ריבוי דם

 , פליגי בה רב אחא ורבינא. בכל)ורידים שבצוואר(, ומיזרקי )ביצי זכר(, ביעי )חתיכת בשר שהאדימה(אומצא  )ע"ד ב'(
התורה כולה, רב אחא לחומרא, ורבינא לקולא, והלכתא כרבינא לקולא. לבר מהני תלת, דרב אחא לקולא 

 ורבינא לחומרא, והלכתא כרב אחא לקולא. 

. )שהדם יצא(שרי  )לבשלה בקדירה(, ומלחיה, אפילו לקדירה )במקום הדם(האי אומצא דאסמיק, חתכיה )ומבאר( 
 , שרי. ()צלאה בשפוד בתנורשפדיה בשפודא 

)משום שחום פליגי בה רב אחא ורבינא: חד אסר. וחד שרי. מאן דאסר,  )על גבי גחלים וצלאה(אחתיה אגומרי 

 . )שואב ממנו הדם(. ומאן דשרי, מישאב שאיב )ודמו נבלע בתוכו(מצמית צמית  הגחלים(

 והלכתא: מישאב שאיב. 

)זב הדם שריין, מידב דייב  )וצלאם(שריין. תלינהו בשפודא , חתכינהו ומלחינהו, אפילו לקדירה )ביצי זכר(וכן ביעי 

 . מהם(

)והדם נבלע , פליגי ביה רב אחא ורבינא, חד אסר, וחד שרי. מאן דאסר, מצמית צמית )וצלאם(אחתינהו אגומרי 

 .  )שואב את הדם מתוכם(. ומאן דשרי מישאב שאיב בתוכם(

, בית השחיטה )את הבהמה וצלאה(לקדירה שרי. תלייה בשפודא  , חתכיה ומלחיה, אפילו)ורידי הצואר(וכן מיזרקי 
 . )זב(מידב דאיב  )משום שהדם(, שרי, )כלפי מטה(לתתאי  )מקום החיתוך בצואר(

. ומאן )והדם נבלע בתוכם(אחתיה אגומרי, פליגי רב אחא ורבינא, חד אסר, וחד שרי. מאן דאסר מצמית צמית 
 . )שואב הדם מתוכם(דשרי, מישאב שאיב 

 מישאב שאיב.  :והלכתא

 שיטות הראשונים

אדומה, שניכר שנצרר דם , חתיכת בשר ור"ן, רמב"ןי, רש"רבינו חננאל, , רבינו גרשום: פירשו האי אומצא דאסמיק

 בחומץ. ואם שהתה עד שהאדימה, אסורה היא והחומץ; דכיון  יההששחי דמיירי בחתיכת בשר  בה"ג. ודעת 25בתוכה

 

                                                
 רמב"ן.. דומיא דחוטי שהדם כנוס בהם ,מליחהואותו הדם מובלע ואינו יוצא אלא על ידי חיתוך ו ,שנצרר בה הדם מחמת מכה . 25

 ת”בעזהשי

 "אפתש שבט כא
 ע"ד| דף:  ז| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 28והשו"ע. 27, בשר זה אין לו תקנהבה"ג, שבדוגמא של רי"ד, רמב"ן, ורשב"אודעת  .26לאבראי דאסמיק, פריש ליה דם
 . כרוב המפרשיםפסק 

דאיכא  רבינו חננאלדבחינם פירש כן, דפירש  תוספותפירש ביצי זכר דאסמיק )מחמת מכה(. וכתבו  רש"י: וכן ביעי

  30.ע"השווכן נראה מדברי  .ורא"ש ,ם"רמב ,רי"ףרשו . וכן פי29דאסור משום דמא )קרום(, עלייהו קרמא

, ורא"ש ראב"ד, רשב"א. ודעת 31דאף לצלייה בעי חיתוך תוספותדעת  :ד האם צריך חיתוךצלייה בשפוהכשרה ב

  32.ע"השוק פסוכן  .דאומצא ביעי ומיזרקי, לצלי, לא בעיא חתיכה ולא מליחה

 שולחן ערוך 

 סה( , הלכות דם, סי')יו"ד

ֶ   .א ְחּתֹון ש  ּתַּ ִחי הַּ ּלֶ ּבַּ ֶ ֵתף ְוש  ּכָ ּבַּ ֶ ד, ְוש  ּיָ ּבַּ ֶ גֹון: חּוִטין ש  ֶהם, ּכְ ּבָ ֶ ם ש  ּום ּדָ ּ ֲאסּוִרים ִמש  ֶ ֹון מִ ֵיש  חּוִטים ש  ש  ּלָ ד הַּ צַּ אן, ּבְ אן ּוִמּכָ ּכָ
מוֹ  ין ּכְ ּקִ ּדַּ ן הַּ ּמָ ֻ תֹוְך ש  ֵהם ּבְ ֶ ין, ש  ּקִ ּדַּ ב, ְוחּוֵטי ָהעֶֹקץ, ְוחּוֵטי הַּ ּלֵ אר, ְוחּוֵטי הַּ ּוָ ּצַּ ֹון, ּובַּ ש  ּלָ ִביש   ּובַּ ּכָ ית עַּ ֶזה. ּבֵ ִכין ֶזה ּבָ  ְמֻסּבָ

ן ג' חּוֵטי אֶֹרְך ֵאֶצל ֶהָחֶזה ִמבִּ  הגה: ם ּכֵ א ְונֹוֲהִגין ְלָהִסיר ּגַּ קּור ְוָארְֹך( ְוֵאינֹו ֶאּלָ ּנִ ִים )ֵסֶדר הַּ ְפִנים )א''ו ָהָארְֹך( ְוֵכן נֹוְטִלין חּוִטין ֲאחֹוֵרי ָהָאְזנַּ
ָעְלָמא )ד''ע(.   ֻחְמָרא ּבְ

ְחּתְ  ּיַּ ֶ הּו, ִאם לֹא ש  יִצים. ּוְמִליָחה לֹא ֵמָהֵני ּבְ ּבֵ ל הַּ עַּ ֶ ְדקֹד ּוְקרּום ש  ּקָ ּבַּ ֶ ּמֹחַּ ש  ל הַּ עַּ ֶ ה ּוְקרּום ש  ִחּלָ ם ֵכם ּתְ ֵ ש  ת )ר''ן ּבְ חַּ ְוָחתּוְך ְלתַּ

אֹוִנים( ם ֵיש  ּגְ ֵ ש  ''א בת''ה ְוטּור סי' ס''ו ּבְ ּבָ ְ ש  ֲאָב''ד ְורַּ ְקֵדָרה, ֲאָבל ִלְצִלי ֵאיָנם ְצִריִכים  .ָהרַּ ָלם ּבִ ְ ּ ש  י ְלבַּ ְך ִיְמְלֵחם. ְוָהֵני ִמּלֵ ר ּכָ חַּ ְואַּ
ּום דְּ  ּ , ֲאָבל ִאם ֵהם לֹא ֲחִתיָכה ְולֹא ְמִליָחה, ִמש  ֵני ָהֵאש  ל ּפְ חּוִטין עַּ ֵני הַּ ּפְ ֶ ש  ְוָקא ּכְ דַּ אֹוֵמר ּדְ ֶ ִאיב ְוֵיש  ִמי ש  ָ ָאב ש  ְ נּוָרא ִמש 

ֵכם ְחּתְ ן יַּ א ִאם ּכֵ ֹוֵאב ֶאּלָ ר ֵאין ָהֵאש  ש  ש ָ ּבָ תֹוְך הַּ ית יֹוֵסף( ֻמְבָלִעים ּבְ ''א ְוע''ל ִסיָמן ס''ז בּבֵ ּבָ ְ ש   .)רַּ

חּוִטין )רַּ ְוִאם לֹא ְנָט  הגה: ל הַּ ים ֶנֶגד ּכָ ִ ש  ִ לֹא ֲחִתיָכה ָצִריְך ש  ָלם ּבְ ְ ּ יָלן ּוִבש  ּגִ ''א( ּוִבְצִלי סַּ ּבָ ְ ם מהרא''י  ש  ֵ ש  הֹות ש''ד ּבְ ּגָ ִר''י ְוהַּ ֵ ְקִליָפה )הג' ֲאש  ּבִ
ן ְלֵעיל ִסיָמן כ''ב. ּיֵ   סי' ל''ג( ְועַּ

ִ   .ד לֹש  ְ ּלֹא ָהָיה לֹו ש  ֶ ן ש  ל ְזמַּ יֵצי ָזָכר, ּכָ ים. ְוִאם ּבֵ מֹו חּוִטין ֲאֻדּמִ ֶהם ּכְ לֹא ְקִליָפה, ֲאִפּלּו ִאם ֵיש  ּבָ ִרים ִלְקֵדָרה ּבְ ים יֹום, ֻמּתָ
ִר  לֹא ְקִליָפה, ֲאָבל ִלְצִלי ֻמּתָ ים ֲאסּוִרין ִלְקֵדָרה ּבְ מֹו חּוִטין ֲאֻדּמִ ֶהם ּכְ ים יֹום, ִאם ֵיש  ּבָ ִ לֹש  ְ  ... יםָהָיה לֹו ש 
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ר  .ד ין בְּ  ִנְצרַּ ר ִלְצלֹותֹו ּבֵ קֹום ְוִיְמְלֶחּנּו ָיֶפה, ֲאָבל ֻמּתָ ּמָ ְחּתְֹך הַּ ּיַּ ֶ ד ש  לֹו עַּ ְ ּ ש  ה, ָאסּור ְלבַּ ּכָ ת מַּ ם ֵמֲחמַּ ּדָ י הַּ ּבֵ ל ּגַּ ין עַּ ּפּוד ּבֵ ִ ש 
לֹא ִחּתּוְך ּוְמִליָחה. ָחִלים, ֲאִפּלּו ּבְ   ּגֶ

                                                
דהא אמרת  ,א נאסר לעולםלמה לותקנתה, לצלותה בשפוד, או אם רוצה לבשלה, לחותכה ולמולחה. והקשה הרמב"ן איך מותר,  . 26

 ,ואפשר שאין החומץ מבשל בו דם לעולם! וכתב, )כלומר החומץ הפליט את הדם, וחזר ונבלע בחתיכה( דפריש ליה דם לאבראי ובלעו איהו
נצרר הדם אינו יוצא וכיון ש ,אלא נצרר הדם ולא יצא כולו לחוץ ,והאי דאסמיק משום דלא פלט כל דמו ולא אצמית לגמרי בגויה

אלא בחומץ  ,ולא בשחלטו בחומץ רותח . עוד כתב רמב"ן,שלא נתבשל בו דמו בחומץ ,ומיהו בחיתוך ומליחה שרי .מליחה לחודהב
 ואינו מקובל על הלב. . וסיים רמב"ן:בכבוש שכבשו בתבלין וחומץ הוא ,כבוש הרי הוא כמבושל)צ"ז ב'( שאמרו . ואע"פ צונן שרה אותו

 . רי"ד., שאין לך דבר שנאסר ויחזור ויותרעל ידי צלילו שוב אינו ניתר אפי ,ונאסר ,שכיון שבלע הבשר את דמו שפלט . 27
  ות אסורות ו,יג(, נחלקו המפרשים, ראה מגיד משנה וכסף משנה.ובדעת הרמב"ם )הל' מאכליו"ד סז,ד.  . 28
 דביעי כו' משום דמא. ,קרמי הוו חמישה( "ג א'כדאמרינן בגיד הנשה )חולין צ . 29
  רא"ש )חולין ז,יא(.. (יגהל' מאכלות אסורות ו,)ם "רמב .לא ב בדפיו(רי"ף )חולין . )ד"ה וכן( תוספות :מקורותד סה,א. "יו . 30
מכלל דעד השתא משמע דלא הוה מיירי לקדרה  ,יה ומלחיה אפילו לקדרה שפיר דמיחתכמדאמרינן בסוגיא התם )חולין צ"ג א'(,  . 31

 . עיי"ש.י קאמר דאסור לפי שלא חתכהילו הכאלא לצלי ואפ
 סז,ד.ד "; יוד סה,א"יו . 32
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ְחִמיר  הגה: ּום ֶזה ֵיש  ְלהַּ ּ ִמש  ִחיָטהְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ְ ת ש  עַּ ְ ש  ם ּבִ ּדָ ם הַּ ָ ר ש  ר קֶֹדם ְמִליָחה, הֹוִאיל ְוִנְצרַּ ש ָ אֹותֹו ּבָ ְחּתְֹך ּבְ ִחיָטה אֹו לַּ ְ ּ ש  ית הַּ ף ּבֵ ּלֵ  ְלקַּ
ָלל א' ְוָכל ּבֹו(  .)ָארְֹך ּכְ

 חומץ שחלטו בו בשר

 . 33אסיר חלייה, האי אומצא דאסמיק )ע"ד ב'(

)לא אסמיק נמי חלייה אסיר, אי אפשר דלית בה שורייקי דמא  לא אסמיק, חלייה שרי. רבינא אמר: אפילו לא

 .ייתכן שלא יהיה במוהל חוטים של דם(

. איכא דאמרי: רב אשי גופיה מגמע ליה )לההוא חלא(אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי: אבא, מגמע ליה גמועי 
 גמועי.

חדא זימנא, תו לא תאני חליט  דמו( )צלי להוציאאמר ליה מר בר אמימר לרב אשי: אבא, האי חלא דחליט ביה 
 . )לפי שאין בו כוח עוד(ביה 

 , דחלטינן ביה? )חלש מטבעו(מאי שנא מחלא מתמהא  )ומקשה(

)טעם הפרי עומד בו, שלא הוציאו ממנו כלום. ואע"פ שהוחלש מאליו התם איתיה לקיוהא דפירא בעיניה  )ומתרץ(

 . )שבלעו צלי הראשון(יתא לקיוהא דפירא בעינא . הכא, לונתקלקל טעמו מוציא דם, שכוחו בקרבו(

 שיטות הראשונים

, דהיינו אומצא דאסמיק דלעיל, חתיכת בשר רבינו חננאל ורשב"א: דעת האי אומצא דאסמיק, באיזה מקרה מדובר
 . 34, דמיירי בבשר חי שנתנוהו לתוך חומץריב"אבשם  רא"ש, וכן פירש בה"גשנצרר בה דם, שנתנוה בחומץ. ודעת 

, שהבשר רש"י. ודעת שגם הבשר וגם החומץ נאסרים הראשוניםככל רוב דעת  :אי אומצא דאסמיק, חלייה אסירה
 .כרוב הראשוניםפסק  36והשו"ע. 35מותר, וחלייה אסור

לא אסמיק נמי חלייה , וקיימא לן כרבינא, ולחומרא. דהיינו, רבינו חננאל: כתב חומץ שחלטו בו אומצא דלא אסמיק
  )בשר החי(ְוִאם ֲחָלטֹו " הרמב"םשאין הלכה כרבינא, אלא לא אסמיק, הוא וחלייה שרי. וכן כתב  י"ף ורא"שר. ודעת אסיר

                                                
ורב אחא קאמר לה,  לישנא אחרינא: שחולטין אותו בחומץ לאחר צלייתו, ודמו נסחט לתוכו. .מוהל היוצא ממנו כשחותכו - חלייה . 33

 דמיקל, ובחלייה מודי דאסיר. רש"י. 
נעקר ממנו  ,סמיק הבשרצמית ליה חלא ולא מפליט מידי. וכי משהי ליה בגויה עד דא ,אם אינו שוהה בתוכה עד דאסמיק ,וכן דרכו . 34

 רא"ש.כי חוזר הדם ונבלע בתוכו.  ,הדם ונפלט לתוכו. הוא וחלייה אסור
והביא  לישנא אחרינא: שחולטין אותו בחומץ לאחר צלייתו, ודמו נסחט לתוכו. .מוהל היוצא ממנו כשחותכו -לייה חרש"י: פירש  . 35

ידי חתיכה ומליחה  הא אמר דעל ,למה יהיה המוהל אסור ,אי דנצלה כל צרכו ?דהיכי דמי !לא נהיראהרא"ש פירוש הראשון, וכתב: ו
 .שנהגו לבשל הכבד אחר צלייה ולא אחר מליחה ,דאדרבה גריע טפי, דיפא מפליטת צלייטה דמילחא לא עופל !אף לקדירה שרי

)כל זמן שלא נפלט דמו(?! עיי"ש. ועל לשון אחר שפירש רש"י, הקשה הרא"ש,  היכי בעי למימר שהוא מותר ,ואם לא נצלה כל צרכו
סבר רב פפא  ,( גבי כבד דחלטו ליה בחלא'א א"ר )קידאי חלייה אסור איהו נמי אסור לפי שחוזר ונבלע בו כדאמרינן פרק כל הבש

 עיי"ש.איהו נמי אסור.  ,אי חלייה אסור . אמר ליה:קמיה דרבא למימר חלייה אסור
 יו"ד סז,ה. . 36
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חֶֹמץ  ם. -ּבַּ חֶֹמץ מֹוִציא ּדָ ֵאין הַּ ֶ ֲחָלטֹו ּבֹו, ש  ֶ חֶֹמץ ש  ּתֹות הַּ ְ ר ִלש  י. ּוֻמּתָ הּוא חַּ ֶ ש  ר ְלָאְכלֹו ּכְ  . 37השו"ע" וכן פסק ֻמּתָ

, שאין אנו בקיאים בחליטה, הלכך אין הגאוניםבשם  הטור: לגבי חליטת כבד, כתב הזהיטת בשר בחומץ בזמן חל
, בשר שחלטו הפוסקים. אמנם לגבי חליטת בשר כתבו 38להתירו בחליטה. ובין בחליטת מים רותחין, בין בחליטת חומץ

. וכן אין אנו בקיאין בחליטה כי ,בזמן הזה )גם בשר( שאין לחלוט ,ם גאוןעמר רבכתב בשם  ורבינו ירוחם. 39בחומץ שרי
 . והוסיף, דמכל מקום בדיעבד מותר.40הרמ"אפסק 

 שולחן ערוך
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נֶּ   .ה ֶ ר ֶזהּו ִסיָמן ש  ש ָ ּבָ ם הַּ ּדֵ תֹוכֹו, ִאם ִנְתאַּ מֹו ּבְ ְצִמית ּדָ ֵדי ְלהַּ חֶֹמץ ּכְ ח, ּוְנָתנּוהּו ּבְ ּלֹא ִנְמלַּ ֶ ר ש  ש ָ חֶֹמץ ּבָ קֹומֹו, ְוהַּ ם ִמּמְ ּדָ ר הַּ ֱעקַּ
ְצִלי. ְוִאם ִלְקֵדָרה, ָצִריְך ֲחִתיָכה ּוְמִליָחה, א ּבִ ר ֶאּלָ י, ְוֵאין לֹו ֶהּתֵ ר ָאסּור ְלָאְכלֹו חַּ ש ָ ּבָ ם הַּ ם  ָאסּור ְוגַּ ּדֵ ְוִאם לֹא ִנְתאַּ

י.  ר ְלָאְכלֹו חַּ ר ֻמּתָ ש ָ ּבָ ם הַּ ר ְוגַּ חֶֹמץ ֻמּתָ ר, הַּ ש ָ ּבָ  הַּ
ש  ּכֹ חֹמֶ   .ו ַּ ש  ָבר ּתָ ּכְ ֶ ֵני ש  ֶחֶרת ִמּפְ ם אַּ עַּ ר ּפַּ ש ָ ְצִמית ּבֹו ּבָ ְצִמיתֹו, לֹא יַּ ת ְלהַּ חַּ ם אַּ עַּ ר ּפַּ ש ָ ְתנּו ּבֹו ּבָ ּנָ ֶ ּלֹא ץ ש  ֶ ל ש  חֹו. ֲאָבל ּכָ

ֵאינֹו ָחָזק. ֶ י ש  ל ּפִ ף עַּ ֲחלֹט ּבֹו אַּ ר לַּ ָלל, ֻמּתָ זֶּ  הגה: ָחְלטּו ּבֹו ּכְ ן הַּ מַּ ּזְ ינּו ֵיש  אֹוְמִרים ּבַּ ּבֵ חֶֹמץ )רַּ ת ּבְ ּמֵ ֲחִליָטה ְוָאסּור ְלצַּ ִקיִאין ּבַּ ה ֵאין ּבְ

מֹו( ְ ש  ית יֹוֵסף ּבִ ב ּבֵ תַּ ן ּכָ ּנֹות ,ְירּוָחם ּכֵ ַּ חֶֹמץ קֶֹדם ְמִליָחה, ְוֵאין ְלש  ר ּבְ ש ָ ְצִמיִתין ּבָ ֵאין מַּ ֶ ְמִדינֹות ֵאּלּו ש  ד,  .ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבִ ִדיֲעבַּ ל ָמקֹום ּבְ ּוִמּכָ

ן ִסיָמן ע''גֻמּתָ  ּמָ ן ְלקַּ ּיֵ  .ר. ְועַּ

 

                                                
 .רמב"ם )הל' מאכלות אסורות, ו,יב(. ז,יב( רא"ש )חולין. רי"ף )חולין לא ב בדפיו(. רבינו חננאל )פסחים ע"ה א'( –יו"ד סז,ה. מקורות  . 37
שמא אבל בחליטת חומץ ליכא למיחש  ,שלמא בחליטת רותחין איכא למיגזר שמא לא יהיו רותחין יפה יפהוהקשה הב"י )עג,ב( דב . 38

ש שמא יכתב, ו !("ד ב'דאיתא בפרק כיצד צולין )פסחים עכ ,דאע"פ שאינו חזק הוי שפיר חליטה, יבואו לחלוט בחומץ שאינו חזק
ולא  ,ולפיכך גזרו שלא יחלטו ,כיון שבאו לגזור באחת מהן לא ראו לחלוק בגזירתן ,שמאחר ששתי החליטות היו מתירות הכבד לומר
 .קו בין חליטת חומץ לחליטת רותחיןחיל

אלא משום דהוו בעו למגזר  דהא בכבד לא נחתי למיגזר בחליטת חומץ ,דבשאר בשר לא גזרו על חליטתו בחומץ, )עג,ב(וביאר הב"י  . 39
 .לא גזרו בו כלל, חליטה אלא בחומץ ושר שלא הוזכר באבל בב ,בחליטת רותחין

 רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב טו, ח"ה(. טור )יו"ד עג,ב(. –. מקורות )וראה ש"ך, יו"ד עג, ס"ק י(יו"ד סז,ו  . 40
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