
  מעבדמפשיט ות ומלאכ
  ומי מלח אוכלים, עיבוד עור

  ב, שבת קח
  .מטבילא ודאי) בשעת אכילה( טבולי ,)שתים יחד (מלחא לא ממלח ) ...י"רש, צון(פוגלא ... אמר חמן 

  י "ב ה"ם פכ"רמב
  .אוכלומותר לטבל צון וכיוצא בו במלח ו ...  מפי שראה ככובש כבשים,צון וכיוצא בו אסור... למלוח 

  לב' ר סי"שוע
  . בו מדברים המכווצים את העור ומחזיקין אותוב" הקלף צריך להיות מעור המעובד בעפצים או בסיד וכיוי

  שכא' ר סי"שוע
 אפילו מולחו ,אבל המולח בשר חי . שהמליחה היא מצרכי העיבוד, המולח את העור חייב משום מעבדב

 אבל מדברי סופרים יש . שאין עיבוד באוכלין מן התורה,ר פטו,הרבה כדי שיתקיים זמן מרובה ולא יסריח
 ,)אם עדיין לא מלח להכשירו מדמו( ולכן אסור למלוח בשר חי אפילו כדי לאכלו חי בשבת ,עיבוד באוכלין

 ואין צריך .לרככו ולתקו ולהכשירו לאכילה ודומה לעיבוד) שלא מלח עדיין(לפי שהמלח מועיל לבשר חי 
  .ו כדי שיתקיים ולא יסריחלומר שאסור למלח

 דומה לעיבוד ... וכן אסור לעשות מי מלח מרובים או שאר משקין עם מלח מרובים לתת לתוך הכבשים ג
ואפילו לעשות מי מלח או  . ויש אומרים שהכובש אסור מפי שהוא כמבשל מדברי סופרים.שהמלח מקיימן

 אסור לעשות ,את פתו ולתת לתוך התבשילשאר משקין עם מלח שלא לתת לתוך הכבשים אלא לטבול בהם 
  . אלא מעט לצורך סעודה אחת בלבד,סעודות'  דהייו לעשות בבת אחת לצורך טבול ב,מהם הרבה ביחד

 כל דבר שהמלח מועיל לו לשות את טבעו לרככו או להקשותו או להפיג מרירותו וכיוצא בעין זה כגון ד
 אסור למלוח מהם יותר מחתיכה ,ר שרגילים לעשות ממו כבשים וכן כל דב...צון ובצל ושום וכיוצא בהם 

  .חתיכות יחד וכל שכן יותר הרי זה ראה ככובש כבשים'  שכשהוא מולח ב,לבדה כדי לאכלה לאלתר
 שלא ישהה אותם זמן ארוך אפילו ...ואפילו חתיכה אחת של צון וכיוצא בו אסור לטבלה במלח להשהותה 

ויש אוסרים  . שזהו דומה לעיבוד, כדי שיזיעו הרבה,מתחלת הסעודה עד סופה כגון ,באותה סעודה עצמה
 אין הטעם במה ,ולפי סברא האחרוה  ...  אפילו חתיכה אחת לבדה,להשהות כלל במלח אפילו שעה מועטת

 אלא משום שעד שיאכל הראשוה תשהה ,שאסרו למלוח כמה חתיכות ביחד מפי שראה ככובש כבשים
  . וכיון שהמלח מועיל לה הרי זה דומה לעיבוד,השיה במלחה

 אין איסור ,לפיכך מה שהגו לחתוך צון דק דק וותין אותו בקערה ומולחין אותו ושופכין עליו חומץ
 מכל מקום כיון . שאסור אפילו כדי לאכול לאלתר,פ שזהו דומה למולח הרבה חתיכות ביחד" אע,בדבר

  . איו דומה לעיבוד,א שופכים עליהם מיד חומץ ומיים אחרים אל,שאין משהין אותן כלל במלח לבדו
 .מותר למלחן[ כל דבר שאין המלח מועיל לו לשות טבעו אלא שהוא ותן בו טעם בלבד כגון ביצה ובשר ה

 ויש מי שאומר שאם יש איזה צד שטוב לו שימליחו .אסור למלוח כדי להיח לסעודה אחרת] ומכל מקום
ו אחר כך סמוך לאכילה כגון שעכשיו הוא חם קצת ויקבל המלח בטוב יותר אין איסור עכשיו ממה שימליח

  .)ויש לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים אם צריך לכך(בדבר 

  שכז' ר סי"שוע
  .ודומה לעיבוד... לא יסוך רגלו בשמן כשהיא בתוך המעל או הסדל החדשים מפי שעורן מתרכך  ד

  תעג' ר סי"שוע
 ובלבד שלא יעשה אלא מעט מזעיר ,א שאם חל פסח בשבת יכול לעשות המי מלח בשבת"שכ' ן בסיועיי יט

 ואם שכח . לכן יעשה המי מלח מערב שבת, ולפי שקשה הדבר לצמצם כל כך.מה שצריך לטיבול זה בלבד
  .יעשה בשבת מעט מזעיר

  תצט' ר סי"ועש
את העור מרגליה כלפי ראשה ומוציא כל העור של  זה המפשיט , כיצד הוא המרגיל,אין מרגילין ביום טובא 

   . שמצא שטורח ביום טוב שלא לצורך היום,הגוף שלם כדי לעשות ממו אד
 ומותר ליתה במקום . אף על פי שאין עליה בשר, בהמה ששחטה ביום טוב מותר לטלטל עורה מחמה לצלג

  .ם טובומצא ממעט בשמחת יו שאם לא תיר לו ימע מלשחוט ,דריסת הרגלים שלא יפסד העור
 , אבל מותר למלוח עליו בשר מליחה קלה. ומצא מעבד את העור... ואין מולחין על גבי העור בשר לקדרה ד

  . ומותר להערים ולמלוח כאן בשר מעט וכאן בשר מעט עד שימלח את כולה...כדרך שמולחין לצלי 


