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  די� כבד �סימ� עג 
  

  ?אסור מדאורייתא או מדרבנ� �ד� כבד 
  

אסר ל� דמא . מכדי כל דאסר ל� רחמנא שרי ל� כוותיה: אמרה ליה ילתא לרב נחמ� � ב,חולי� קט
ד� : כגו�. התירה לנו כנגדו דבר אחר כמותו, כל מה שאסרה לנו התורה: פירוש�... (שרא ל� כבדא

  )ו התורה כנגדו לאכול כבדוהתירה לנ, שאסרתו תורה באכילה
כ� ששיי� , אלא שהתורה התירתו, שהרי כולו ד�, הכבד היה ראוי להיות אסור � 'תוס, י"רש

מ בכבד "מ, פ שכל ד� האיברי� שלא פירש מותר"ואע. (ודמו מותר, לאכול ולטעו� טע� ד� בכבד
  ).שלא פירשוחידשה התורה להתירו כ, דכיוו� שכולו ד� טע� ד� יש לו, היה מקו� לאסור

  
  :ד� כבד שפירש

כבידא עלוי בישרא "בחולי� קיא ' וראיית� מהגמ. אסור מדאורייתא � �"רמב, �"ר, א"רשב' תוס
  .ח"הפרפ "וכ. ד� דאורייתא �אסור 

דיברה על עיקרו של ' ל בכ� שהגמ"ודחו את הראיה הנ. אסור מדרבנ� � א"רמ, ל"רש, ה"או, ת"ר
  )ט"סקי( �"השפ "וכ. וקא ד� כבדאיסור ד� שהוא מדאורייתא ולאו ד

  ).כיו� שבא משאר האיברי�(א� ד� הסמפונות דאורייתא , ד� הכבד עצמו דרבנ� � ג"פמ
  :מביא את הסברות לשני הצדדי�) קונטרס הביאורי� סימ� ב(של הרב פפויפר  ע"ובקיצוש

הוא משו� , סוברי� דהטע� דד� הכבד שלא פירש הוא מותר, הסוברי� שהוה דאורייתא
, ד� הנשפ� כמי� אסרה תורה�ודורשי� " על האר" תשפכנו כמי�"דכתיב באיסור ד� 

ד� קרוש  �וכתבו הפוסקי� ששני מיני ד� יש בכבד ). לבוש(ולא ד� הכבד שקרוש ועומד 
כיו� שאינו נשפ� כמי� אינו אסור מ� , הד� הקרוש בתוכו. וד� הסובב בכבד, בתוכו

כמי� הרי שכשפירש דינו כד� האיברי� שפירש כיו� שנשפ�  �א� הד� הסובב , התורה
  .ואסור מדאורייתא

ואי� , ל"והסוברי� דהוה ד� דרבנ� סוברי� דהטע� שד� הכבד מותר הוא לא מהדרשה הנ
פ "ועל שניה� חידשה תורה שהכבד אע, שו� מקו� לחלק בי� הד� הקרוש לד� הסובב

כ הוא נשאר בהיתרו ג� "א, ומכיו� שהתורה התירה את הכבד. מותר באכילה �שכולו ד� 

ולא דמי לשאר ד� האיברי� שלפני שפירש הוא מותר [. לאחר שפירש ד� מהכבד
וכשפירש יש , כיו� שלפני שפירש אי� עליו כלל ֵש� ד� אלא ש� בשר עליו, וכשפירש נאסר

כ ג� "וא, שג� קוד� שפירש היה עליו ֵש� ד�  מותר, כ כבד"משא, עליו ֵש� ד� ולכ� נאסר
כיו� שהתורה התירה רק , ואילו לדעת הלבוש ודעמיה. נשאר עליו ֵש� ד� מותרכשפירש 

אלא , כ לעניי� איסור ד� אי� עליו כלל ש� ד�"א, )שאינו נשפ� כמי�(את הד� הקרוש 
כ ד� האיברי� "א. שמבחינה זו כבשר בעלמא, שאינו נשפ� כמי� , הוא סוג ד� אחר
 �וכשפירש ממנו . בלוע בד� קרוש מותר דמה לי בלוע בבשר מה לי, הבלוע בכבד מותר

כ צרי� לומר שהמקור "ת ודעמיה ע"ונראה דלדעת ר ]ייאסר ככל ד� האיברי� שפירש
  .מהתורה להתיר הכבד באכילה הוא הלכה למשה מסיני

  

  המקורות בגמרא ושיטות הראשוני�
  

  ".ואינה בולעתמפני שפולטת , הכבד אוסרת ואינה נאסרת: נ אומר"ריב" � י משנה יא"תרומות פ
. מפני שפולטת ואינה בולעת, הכבד אוסרת ואינה נאסרת: אליעזר אומר' ר: כתנאי" � חולי� קיא

  ".שלוקה אוסרת ונאסרת. מתובלת אוסרת ונאסרת: יוחנ� ב� ברוקא אומר' ישמעאל בנו של ר' ר
, ישמעאל' פסק כר �"והרמב, שהכבד אינו בולע, אליעזר' יוחנ� ור' פסק כר א"הרשב
  .שבולע

כי סליק ? כבדא מאי אתו� בה: ל אביי לרב ספרא כי סלקת להת� בעי מנייהו"א" � חולי� קי
למיסר נפשא לא : ל"כי אתא לגביה א. אנא שלקי לרב אמי ואכל: ל"א, אשכחיה לרב זריקא

' ומסיקה הגמ, את האבעיא' ולא פשטה הגמ�..." כי קמבעיא לי למיסר חברתיה, קמבעיא לי
עיי� לקמ� מחלוקת (כלומר שאי� דיו� על הכבד עצמו  �הא� אוסרת או לא שהשאלה היא 

  ).הראשוני� בהסבר הבעיה
רבה בר רב הונא ... ורב נחמ� חלטי ליה ברותחי�, רב הונא חלטי ליה בחלא � חולי� קיא

אמר לה� שעליה� לקרעו שתי . נחמ� כבד שיש בו סמפונות הבלועות ד�' ראה בבית ר
  ).כדי שהד� שבכבד יצא בקלות(ה וערב ולחתכו מלמט

  
  ).ו וחתיכה מלמטה"וכ� באילו מצבי� יש צור� בקריעת ש( :ונחלקו הראשוני� בפירוש שאלת אביי
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כשהוא כנוס בעצמו , ואמנ�. אסור מדאורייתא �ד� כבד שפירש ויצא  � ש"פ הסבר הרא"י ע"רש
, היא שאלת אביי). לכ� אביי זריקא והסכי�' כמעשה שעשה ר(אינו אסור ומותר לבשלו בעצמו  �

מליחה �דכיוו� שהכבד מלא ד� . (הא� מותר לבשל את הכבד ע� בשר אחר לאחר שנמלח או לא
רבה בר רב . דאי� לבשלו אחר מליחה, אזלינ� לחומרא, וכיו� שזו בעיה שלא נפשטה). לא תועיל לו

א� למליחה , צלייתוו וחיתוכיה לתחת למי שרוצה לבשל את הכבד לאחר "הצרי� קריעת ש הונא
אלא שהגאוני� אסרו כיוו� שאיננו בקיאי� , כ"י חליטה שרי לבשל אח"ע, כמו כ�. לא יועיל כלו�

  .ע"לא ברור משיטתו א� ג� בזה מצרי� שו �וצלייה לבד . ולכ� אסור לבשלו א& בעצמו, בחליטה
, צמוש שאסור ג� לבשל הכבד בע"מדוע מתו� חומרת הגאוני� הסיק הרא � י"הב הקשה

, כי זו שאלת אביי ופסקנו לחומרא(אסור  �ניחא לבשלו אחר מליחה ע� חתיכות אחרות 
מדוע , שפשוט לאביי שמותר, א� לבשל הכבד בעצמו, )כיוו� שאפילו בחליטה איננו בקיאי�

  .פ שנתיר הכבד בכל זאת הקדירה אסורה"כי אע. א: ותיר" �? אסר
  .ולא בקיאי� בי� שלוק למבושל, קה אסורהישמעאל ששלו' חוששי�  לדעת ר � י"הגמ .ב
וא� נתיר כבד בעצמו יבוא לבשלו ע� , כי בדר� כלל משלי� כבד ע� שאר בשר � י"ב. ג

לפי זה א� (י צלייה תחילה "לכ� גזרו לא לבשלו אלא ע. ונמצאת תקנת� נעקרת, שאר בשר
  ).מותר בדיעבד �בישלו בעצמו 

מדאורייתא שרי דלא אסרה תורה אלא ד� הנשפ� (ד� כבד שפירש ויצא אסור מדרבנ�  � ת"ר
והכבד קרוש ועומד בגופה של בהמה ואינו " על האר" תשפכנו כמי�, לא תאכלנו: "כדתיב, כמי�

כיוו� . (הא� מותר לבשל את הכבד ע� שאר בשר ללא שנמלח, היא שאלת אביי). לבוש. נשפ� כמי�
אלא המליחה , י"דלא כרש, לבשלו י מליחה פשוט שמותר"וע. שדמו אינו אסור מדאורייתא

 רבה בר רב הונא. י מליחה"שרי לבשלו רק ע �וכיוו� שזו בעיה שלא נפשטה ). מפליטה את כל הד�
אבל מי שרק צולה את . ע למי שרוצה לבשל את הכבד אחר צליה או אחר מליחה"הצרי� קריעת שו

  .אי� צרי� קריעה �כ "הכבד בלי בישול אח
או שצרי� ג� , א� מספיק למלוח הכבד כדי לבשלו, היא שאלת אביי � �"בר 'רוב המפרשי�'

י מליחה וקריעה "וכיוו� שלא אפשיטא שרי לבשלו רק ע. ע מפני ד� הסמפונות שבו"לקרעו שו
  .ע כדי לצלותו"צ שו"וא, ע כדי לבשלו לאחר שמלחו"הצרי� קריעת שו רבה בר רב הונא. ע"שו
ואי� במליחה די כח , כיו� שהכבד מרובה בדמי�. (ורידהמליחה בכבד אינה מעלה ואינה מ � �"ר

הא� מותר לבשלו ג� ע� שאר חתיכות �ל שכבד מותר "כיו� שקי, היא שאלת אביי). לפלוט אות�
כיו� שלא . או שרק מותר לבשל את הכבד בפני עצמו, והד� אינו אוסר כלל) בלא מליחה(בשר 

הצרי�  רבה בר רבה הונא). 'הכבד אוסרת': כתובשהרי (, שרי לבשלו רק בפני עצמה, נפשטה הבעיה
  .ע א� רוצה לבשלו ע� שאר בשר אחרי צליה"קריעת שו

ע לא בשביל מליחה "הצרי� קריעת שו רבה בר רב הונא � מ"י והמ"פ הסבר הב"� ע"רמב, ""רי
. ע או לא יחתו� למטה"שמא לא יחתו� שו � א"הרשבוהסביר , שלא מועיל בזה חיתו�(לקדירה 

ולא בשביל צליה , )מ לבדיעבד"ונפ. י מליחה"שלא יוצא ד� ע, משמע שזה מעיקר הדי�ר "שאמא� 
דהחליטה מועילה רק (אלא בשביל חליטה , )צ בזה חיתו� כיו� שהאש שואבת את הד�"שא(

ולכ� צרי� . לא מועיל  �אבל לד� שבסמפונות דהוי ככנוס בתו� כלי , להצמית את הד� שבכבד
בדי� , אמנ�. ע אלא או שתי או ערב"שאי� צרי� שו, �"מהרמבומשמע ). לחתכו כדי שיצא הד�

שהדר� היחידה , יוצא אפוא. אלא שהגאוני� תקנו דלא מהני, מועילה חליטה' מדינא דגמ�חליטה 
וחליטה לא , כיו� שמליחה לא מעלה ולא מורידה(י צליה לפני כ� "לאכול כבד מבושל היא רק ע

השמיט די�  ""והרי, )ישמעאל' סובר כר(כתב שאסור  �"הרמב �ע "נולגבי בישול הכבד בפ). מהני
  ).ש"י והרא"י לעיל בשיטת רש"או שסובר כתירוצי הב, י"ב �ישמעאל ' או שסובר כר(זה 
  ).אפילו א� אינו רוצה לבשלו(ע ולחתכו מלמטה "כ צרי� קריעה שו"לצלי לבד ג � ג"בה

  
  :סיכו� שיטות הראשוני� להלכה

אלא שהגאוני� אסרו וממילא אסור , או חליטה בלבד, ע וצליה"צרי� קריעת שו � לבישול � י"רש
  ).�"הרוכ� שיטת (מותר  �ובדיעבד , א& לבשלו לבד

  .ל"ע וח"כ קריעת שו"לא ברור משיטתו א� צרי� ג � לצליה בלבד
  .ל ומליחה או צלייה"ע וח"צרי� קריעת שו � לבישול  � ת "ר

  ).�"מ בר"יוכ� שיטת (ליה עצמה אלא רק הצ, צ קריעה"א � לצלי
  .ג� לצלי צרי� קריעת שתי וערב  � ג"בה
צ "א � לבשלו אחרי צליהוא� רוצה . ע"צרי� קריעת שו � בחליטה �) י"פ ב"ע( �"רמב, ""רי

א� זה בגלל חשש שלא יקרע  �ובדיעבד , י קריעה"אסור אפילו ע � לבשלו לאחר מליחהא� . קריעה
ובדיעבד , אסור � לבשלו לבד. מועילה א& בלא קריעה � צלייה. אסור �י� וא� זה מעיקר הד, מותר �
  . מותר �י "א� הוא מטע� שכתב הב, אסור �� "א� הוא כרמב � �"ולרמב, אסור �"רמבל

  :סיכו� שיטות הראשוני�

    
  צלוי

  
  חליטה

מבושל 
  אחר

מבושל 
אחר 

  מבושל 
  לבד

  מבושל 
  ע� 
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  בשר  מליחה  צליה
  
  י "רש
פ "ע

  ש"הרא

לא ברור 
משיטתו 
א� צרי� 

ו "קריעה ש
  ל"וח

  
  
  

  מותר

קריעה שתי 
וערב 

וחיתו� 
  למטה

  
  

  אסור

בעיקרו� 
א�  ,מותר

מחומרת 
הגאוני� 

  .אסור

  
  

  אסור

  
  ת"ר

  
  מותר

  
  א� יש

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

  
  מותר 

+ מליחה 
ו "קריעה ש

וחיתו� 
  למטה

רוב '
' המפרשי�

  �"בר

  
  מותר

    חומרת
  מותר

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

  
  תרמו

+ מליחה 
ו "קריעה ש

וחיתו� 
  למטה

  
  
  �"ר

  
  

  מותר

 :ע� בשר  הגאוני�
ו "קריעה ש

  .ל"וח
  בפני עצמה

  מותר

  
  

  אסור

  
  

  מותר

  
  

  אסור

, ""רי
  �"רמב

  י"פ הב"ע

  
  מותר

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

  
  מותר

  
  אסור

  
  אסור

  
  אסור

  
  ג"בה

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

א� , תרמו
יש את 
חומרת 
  הגאוני�

ו "קריעה ש
וחיתו� 
  למטה

    
  אסור

  
  אסור

  

  מבושל לבד ומבושל לאחר צליה , מבושל אחר מליחה
  )סעי" א(

י מליחה כיוו� "ואי� לו תקנה ע, ע וצלייה"שלבישול צרי� קריעה שו, ש"י והרא"פסק כרש � הטור
  ).ת"כר(ע ומליחה שרי "י קריעה שו"ג� ע, ובדיעבד. שהוא מרובה בדמי�

ע ומליחה א& בדיעבד "י קריעה שו"אוסרי� ע ה"י והאו"ד בש� מהרא"שהשעהביא  מ"הדר
  .שאי� מהדרינ� לדינא, כ היה מקרה והורה המורה"אא, )י"פ הב"� ע"& והרמב"כשיטת הרי(

  .ו"אי� צרי� ש �א� חתוכה , ו רק א� החתיכה שלמה"צרי� ש �) מ"ד( תולדות אד� וחוה
. כ"ע ג� שרוצות לבשל אח"שצולות בלי לחתו� שו, מנהג הנשי� בארצ� � י"ד בש� מהרא"הגהשע

ונחת� עימ� ג� , ויתכ� שזה בגלל שסומכות על מה שחותכות לפני הצלייה את הגידי� והקנוקנות
  .ודר� נקב זה יוצא הד�, קצת מהכבד

. הרבהע אלא יכול לנקוב נקבי� "א� לאו דווקא שו, ע"כ צרי� קריעת שו"כדי לבשל אח � ה"או
 � ה"האוועוד כתב . ומבשלו, נוטל הסמפונות אחר הצלייה �ע "ובדיעבד א� לא ניקב או חת� שו

  .  כ נצלה תחילה בעניי� שהוא ראוי לאכילה"שאי� לבשל כבד אא
ע וחתיכה "אלא בקריעת שו, י שאי� תקנה לכבד במליחה"פסק לכתחילה כרש) סעי& א( ע"השו

  . שרי �ע "י מליחה ושו"ובדיעבד משמע שפסק שג� ע .כ יכול לבשלו"ואח, מלמטה וצליה
ולגבי ). עו שזה חצי צלייתו' נתבאר בסי: �"ש(שצרי� צליה עד שיהיה ראוי לאכילה , א"הרמוכתב 

כיוו� שפולט , ע  בסת� שמותר בדיעבד א� נתבשל לבדו בקדירה"הביא השו �בישול הכבד בעצמו 
יש '� בלשו� "כ הביא את דעת הרמב"ואח, )י"ב בבא� לכתחילה אסור מהטעמי� שכת(ואינו בולע 
  .אפילו בדיעבד' מי שאוסר

  .ע בסת� בדיעבד הוא אפילו בלא מליחה"מה שהתיר השו �) ו"סק( �"ש
ת ולכ� א� הורה כ� הרב אפשר "א� מעיקר הדי� הלכה כר, זו חומרא בלבד �) א"סק( ז"ט

  . לסמו� עליו
  .ע ונמלח הכבד קוד� בישולו"ואפילו א� נחת� שו, )�"רמב(פסק בדיעבד כדעת האוסרי� א "הרמ

ד "כיו� דאיתא מ, והטע�. ע וחת� למטה אסור"אפילו א� קרע השו �) ט�ח"סק( �"ש
וזהו הטע� (ואנ� לא בקיאי� מהו שלוק ומהו מבושל , ששלוקה נאסרה) ישמעאל' ר(ס "בש

, �"נ� כתב השאמ). ח ועוד"תו, ה"או, י"הגהגות מהרא, ק"כ ג� הסמ"וכ, י"הגמישל 
וא� היה מקרה ). ה"ח בש� או:תו(הקערה שאכלו בה מותרת  �שא� אכלו את הכבד 
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שאז , ע בשעת מליחה"כ לא היה חתו� שו"אא, לא מהדרינ� אדינא �שפסק המורה לקולא 
  .מהדרינ� אדינא ואסור ג� הכבד

, וריי ב� נ"� שפסק כרבנ� דר"כיו� שאנו חוששי� לשיטת הרמב, הטע� �) ד"סק( ז"ט
  .שכבד אוסרת ונאסרת

, א� צרי� להדיח הכבד. כיוו� שאי� עימו בשר,לגבי נתבשל לבדו חלק וסובר בדיעבד להקל ל"והרש
כנגד הכבד א& ' א� אי� ס �י שהומלח תחילה "וא� נתבשל ע� אחרי� ע. כיוו� שהרוטב נאסר

  .תבשילנאסר הכבד משמנונית ה, שכיוו� שנעשה התבשיל נבלה מד� הכבד, הכבד אסור
  ?ומדוע שהכבד ייאסר, הרי אי� הנאסר יכול לאסור יותר מהאוסר � �"השהקשה 

  
  :ניקוב בסכי�

  .ע"הרי זה כקריעת שו, א� מנקבה הרבה פעמי� בסכי� �ה "בש� או א"רמ
א� לכתחילה אי� מועיל , דוקא בדיעבד לאחר שצלאה שרי � ח"פ התו"ע) ג"סק( �"ש

  .ע"אלא צרי� קריעת שו, לבשלונקיבה בסכי� הרבה פעמי� א� רוצה 
כ "מפני שרק אח(א דיבר כא� על צליה בלבד ולא כדי לבשל "שהרמ, הבי�) ק ה"ס(ז "הט

דיבר על צלי , וכ� בדי� זה, ומשמע שקוד�. וא� בא לבשל צרי� להדיחו: א"כותב הרמ
 �? ע כלל"שלצלי לא בעי שו, ג"ועל כ� הקשה ממה שכתב כא� על מה שפסק בס). בלבד

  . כ כא� זה אליבא דמחבר שסובר שצרי� חתיכה א& לצלי"שמש, ר"ותי
א� הקולא , מ לבשל"שאכ� קולא זו נאמרה א& בצליה ע, )ק ב"ז ס"ט( ל"רש ואמנ� שיטת

ע "שסובר שצלי צרי& שו ג"לבהאבל . ע רק מחומרא"רק לדעת הסוברי� שבצליה צרי� שו
מ לבשל צרי� "שבצלי ע, ל"הרש כ פסק"וע. ע"אי� לשנות וצרי� דווקא שו, מעיקר הדי�

יש  �צ קריעה כלל "לשיטת המקילי� שמ� הדי� א �ורק בצלי לבד , ע"להחמיר דווקא השו
  .   להחמיר ולנקוב

  

  :או כשנטל המרה וחלק הכבד עימה ;מ לבשלו"ע) בדיעבד(צליה בלא קריעה 
� א� נטל המרה א. ומבשלה, א� צלה בלי קריעה נוטל הסמפונות לאחר צליה � ה"בש� או א"רמ

  .ע"זה מועיל אפילו לכתחילה במקו� שו �וחלק הכבד עימה לפני שצלה 
  

  :הדחה לאחר צליה לצור� בישול
א� בדיעבד א� כבר בישלו אחר הצליה , לכתחילה צרי� להדיח אחר הצליה � ה"מרדכי בש� ראבי

  .הוא מוחל בעלמא �ומה שנראה לכלו� ד� " שנורא מישב שאיב"כיוו� , מותר �
  .בדיעבד מותר א& א� לא הדיח לפני הצליה � ה"או
  . וכ� יש מראית עי� שיתאד� הבשר, מפני המלח הנדבר בו, הטע� שלכתחילה ידיח � י"ב

. ובסעי& ה כתב כ� אפילו א� רוצה לאכלה צלוי. ידיחנה תחילה אחר הצליה קוד� הבישול � א"רמ
  .מותר) שלא הדיח(ובדיעבד 

וכ� יש לחוש באכילת צלי , זו היא מפני המלח שנדבק בו הסיבה להדחה �) ה"סק( �"ש
  .למראית עי� שהבשר יתאד�

  
  

  )סעי" ב(י חליטה "בישול כבד ע
& "ולדעת הרי(מותר לבשל הכבד לאחר שחלטו אותו בחומ" או ברותחי� ' מדינא דגמ, כאמור
ו� שאי� אנו מש, אלא שהגאוני� החמירו). מ לחלוט"ע וחיתו� לתחת ע"� צרי� קריעה שו"והרמב

כיו� שהחליטה , מ ההיתר היה רק כשנקבו את הסמפונות"שמא "הרשבוכתב . בקיאי� בחליטה
  .ולא לד� שבסמפונות, עוזרת רק לד� שבכבד עצמו

שכיוו� שבחליטת , ותיר" �? מה בקיאות יש בחליטה שאמרו שאי� בקיאי� בה � י"הבהקשה 
לא ראו לחלק ולאסור חליטה זו , פה יפהרותחי� יש לחשוש שמא הרותחי� לא יהיו רותחי� י

  .אלא אסרו הכל, י חומ""ולהתיר חליטה ע
ז רק בכבד החמירו בחליטה א� בשאר בשר שלא הוזכרה בו חליטה אלא בחומ" "שלפי, י"הבוכתב 

  ).ז"ס' וכ� הוא בסי(אי� לגזור  �
  .שג� לגבי חליטת בשר אי� אנו בקיאי�, כתבירוח� בש� רב עמר� ' רא� 

  . כיוו� שכשגזרו בו הגאוני� לא גזרו אלא לכתחילה, שבדיעבד שרי � א"הרשבוכתב 
  .א� בדיעבד מותר, כתב שהגאוני� אסרו לעשות כ� ע "השו
  .ח כתב שג� בדיעבד לא מהני חליטה"בתא "הרמ

לגבי , ס סז"מדוע בסו: ועוד הקשה. א שלא הגיה כא� כלו�"על הרמ) י"סק( �"השותמה 
  :ותיר"? עבד שרי בחליטהא דבדי"פסק הרמ, בשר

א "שכתב הרמ, לעומת בשר שנחלט(כי מרובה דמו ואסור אפילו בדיעבד , כבד חמור .א
  ).א� מותר בדיעבד, שאמנ� אי� אנו בקיאי� בחליטה, ס סז"בסו



  5עמוד , סימ� עג

כאילו לא , א סובר שכיוו� שאי� אנו בקיאי� בחליטה מוקמינ� לה אחזקתא קמא"הרמ .ב
כתב שמותר  �י מליחה "א החליטה היה מותר לקדירה עולכ� בסימ� סז שלל. נחלט כלל

שאסור אפילו בדיעבד לקדירה ללא  �ואצלנו בכבד , )י המליחה לקדירה"ע: ל"ר(בדיעבד 
ותירו" ': �"וסיי� הש. לכ� כתב שאסרו א& בדיעבד) א בסעי& סז"כ� פסק הרמ. (חליטה
  .'זה נכו�

  
  

  )סעי" ג(צליית כבד לאכלו צלי 
  
  ).ל"ע וח"המצרי� שו(ג "ר לבה"את המחלוקת בי� שאראינו לעיל . א

ד� שלא נפלט ממנו הוי ד� האברי� שלא  שלצלי בלבד � ר"ש בדעת שא"והרא' התוסהסבירו 
יש לחשוש  � צליה לקדירהאבל . ולד� הסמפונות לא חוששי� מפני שהאור שואבת אותו, פירש

  .ע"ולכ� בזה הצריכו קריעת שו. דמויפלוט שאר  �וכשיבשלו , שמא לא צלאו באופ� שפלט כל דמו
  .א� כתב שלצלי נהגו לתחוב בו קיס� בלי קריעה, ר"מסכי� לשא � ק"הסמ

שבכבד בהמה מספיקה נקיבת  �א� מנהג� , כתב שנוהגי� בצרפת לנקבו בסכי� � בעל העיטור
כי� א� כתב שיפה לנקבו בס. ג גחלי�"אלא צליה ע, אי� צרי� שו� ניקוב �ובכבד עו& , השיפוד

  .לחומרא
  . ע"א� לא הצריכו שו, אלא שהחמירו, ה� סוברי� שלא בעי חתיכה לצלי � י"ב

כתב שאי� לשנות ממשמעות ההלכה  שרבינו יהודהוהביא , קרא תגר על מנהג זה � האשריא� 
  ).ע אפילו לצלי בלבד"שצרי� דווקא שו(

  .ג"ופסק לחומרא כבה, הביא את שתי הדעותא "הרשבוכ� 
. �אפילו כבד של בהמה, שנהגו העול� לצלות כבד של� בלי שו� חיתו� � ה"את האומ הביא "הדר

כיוו� , אי� צרי� מליחה ולא הדחה קמייתא, שאפילו רוצה לבשלה לאחר הצליה � ה"האוועוד כתב 

אם כבד ' אמנם  יש מח(ש בכבד שהוא מדרבנ� "וכ, שצלי אינו צרי� הדחה קמייתא
  .)ילת הסימןעיין בתח -' או מדאו' הוא מדר

  :להלכה
וא� לא קרעו קוד� . משו� ד� שבסמפונות, שא& לצליה צרי� לחתו� הכבד, ג"פסק כבה ע"השו

  .ע"ולא צרי� שו, ע שדי בחיתו� אחד"שבזה פוסק השו ח"הפרוכתב . כ"צליה יקרענו אח
  .וכ� נוהגי� אפילו לכתחילה. פסק שלצלי אי� צרי� חיתו� כלל א"והרמ

ש� כתב דיני , א האלו לדבריו בסעי& א"מה היחס בי� דברי הרמ �) ה"סק( ז"הטוהקשה 
ע "כיו� שכתב כ� על דברי השו(שמשמע שג� בצלי צרי� חיתו� , נקיבת הכבד וחיתוכו

  )'צולהו'ש
א� הוא לא , א הוא אליבא דדעה שצרי� חיתו� ג� לצלי"מה שכתב הרמ � ז"הטותיר" 

  .סובר כ�
אי� צרי�  �א� א� רוצה לאכלו צלי . א חיתו�"צרי� ג� הרמתיר" שלצלי שרוצה לבשלו מ י"והמנח
  .ז שדחה תירו" זה"ודחה את הט) מ"סק( ח"בכהכ "כ. חיתו�

  
נהגו לשפו� מי� על הכבד לאחר צלייתו משו� מלח  �) 'מ אות י"דר(י מולי� "אגור בש� מהר. ב

להדיח א& לפני  נראה שצרי� )ח"כ התו"וכ(ה "ומהאו. פ שזה לא לצור� בישול"אע, הנדבק בו
  .שרי �ובדיעבד , הצליה

  . מותרת �וכתב שבדיעבד א� לא הדיחה ) ה"ס( א"הרמוכ� פסק 
כיוו� (הצליה  קוד�הכוונה א� לא הדיח , מה שכתב בדיעבד מותר � ז"הט הסביר

והטע� שבדיעבד ). א שבדיעבד שרי"כבר כתב בס �שבדיעבד א� לא הדיח אחר הצליה 
  .רבנ�כיוו� שד� כבד ד �מותר 

   
  
  
  

  )סעי" ד(צליית כבד ע� בשר אחר בשיפוד 
  

לכתחילה , בדיעבד אי� �עילוי בשרא , תותי בשרא שרי: בי� כבדא בי� כחלא, הלכתא � א,חולי� קיא
  .לא

  .דד� מישרק שריק בצליה: דיעבד אי� � י"רש
למעלה  ולכ� מותר היה לכתחילה לצלות כשהבשר, בזמ� התלמוד פי התנורי� היה למעלה � י"רש

אסרו  �אבל בשיפודי� ששוכבי� על האש . אסור לכתחילה �א� א� הכבד למעלה . והכבד למטה
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כיו� שלפעמי� מגביהי� , ולא שיי� לחלק בי� א� הכבד תחת הבשר או מעליו, לכתחילה בכל
  .השיפוד מצידו האחד ולפעמי� מצדו השני

  )בא בסימן צמו(. ג� בשיפודי� שלנו בדיעבד לא מחזקינ� ריעותא � ה"או
  .ובדיעבד התיר. י"פסק כרש ע"השו

שנגיד : כלומר(ולא שיי� כא� כבלעו כ� פולטו . משו� דד� מישרק שריק � �"ש
הבשר שרי משו� שכש� שהבשר , פ שהכבד למעלה"שמותר בדיעבד מפני שאע

. פ"לא שיי� לומר כבכ �כיוו� שיש בכבד ד� מרובה , )בולע כ� פולט אגב דמו
, לב שונה �פ למרות דמו הרב "רנו שקרעו אחר צלייתו משו� כבכפ שבלב אמ"ואע

  . כיוו�שכשהוא מתבשל הד� מתייבש במקומו בחלל הלב
  .משו� כבולעו כ� פולטו � לבוש

� אי� צרי� להשהות הבשר "� ללבוש היא שלש"מ בי� הש"הנפק � ג"פמ
א� , משו� שלא בלע כלו�, התחתו� שנצלה כבר כמו העליו� שטר� נצלה

  ).ריש סימן ע(ל "בוש צרי� להשהות התחתו� כמו העליו� כדקיילל
מותר לצלותו ע� , שא� הכבד נמלח, )א, עד(בפסחי� ' תוספ "פסקו ע א"ד והרמ"השע

  .ג בשר"כיו� שכבר נתמעט דמו והוי כבשר ע. ג בשר"בשר אפילו ע
שהרי מעיקר הדי� , וזה תמוה, ש שמותר תחת הבשר"משמע שכ �) ו"סק( ז"ט

, הוי ככל בשר שנמלח, שדי� כבד שנמלח) ז"לשיטת הט(ת "ל כר"כבד קיי בדי�
ס ע שלכתחילה אסור לצלות בשר שלא נמלח ע� בשר "א בסו"והרי פסק הרמ

ג הבשר "ז שרק ע"לכ� פוסק הט! והרי הבשר שנצלה ע� הכבד לא נמלח, שנמלח
התייחס ' ג הבשר"אפילו ע'א "ש הרמ"ומ. אסור �אבל תחת הבשר , מותר

  .לשיפודי� שעומדי� אצל האש בשוה
ואז מותר , א מדבר על כבד שבמלח ולא הודח ופולט עדיי� ציר"הרמ � הדרישה

, שזה נכו� רק א� היה מולח את הבשר שמעליו, דחאו ז"הטא� . ג� מתחת לבשר
שאי�  א"ה והרשב"ראוהוכיח מה, �"השוכ� דחאו . י האש"ייבלע ע �א� כשצולה 

  .יי� ציר או לאחילוק בי� א� פולט עד
א "שכתב הרמ, א� קשה. ת"פסק שג� תחת הבשר מותר א& לר) ד"סקי( �"הש
ותיר"  �? ז שלכתחילה אסור לצלות בשר שנמלח ע� בשר שלא נמלח"ס ע"בסו
אלא שש� חשש , פ"שודאי מדינא שרי אפילו ש� לכתחילה משו� כבכ, �"הש

ו אחר מליחה עדיי� א להחמיר וכא� כיוו� שבלאו הכי יש הסוברי� שאפיל"הרמ
, שא& לכתחילה מותר א& מתחת לבשר, אוקמוה אדינא �יש הרבה ד� בכבד 

  . ועליו
  

  

  )סעי" ה(מליחת כבד 
  
  :כשהבשר למטה או למעלה. א

ג בשר מפני "שאסור למלוח לכתחילה כבד ע, ג� בעניי� מליחה הדי� כבצליה � ק"סמ, א"רשב, טור
  ).להחמיר לכתחילה ה"האוכ "וכ(שמליח הרי מוא כרותח דצלי 

' ובש� ר. לא מחמירי� בעניי� זה במליחה כמו בצלי ומותר א& לכתחילה � א"בש� י מגיד משנה
  . אסור אפילו בדיעבד �הביא שכבד שנמלח ע� בשר יואל 

  .יואל דעת יחיד ולא חיישינ� לו' ר � מ"מ
א� . מי� מתהפ�כיוו� שלפע, יש מחמירי� שבמליחה אסור אפילו כשהכבד מתחת לבשר �ה "או

  .בדיעבד הכל שרי
מליחה ' כל(נהגו שלא למלוח את הכבד אפילו לבדו אלא רק א� הוא תחוב בשיפוד  � ד"הגהשע

  . שא� מולח צרי� לצלות מיד ואי� להשהותה במליחה, האגור בש� האגודהכ "וכ). וצלייה מיד
  

  .א"פסק כטור וכרשבע "השו
 �לח את הבשר ועכשיו מולח רק את הכבד כי א� כבר מ, מדובר שמלח את שניה� � �"ש

  .ודאי שנאסר הבשר אפילו בדיעבד
אלא רק לפני הצליה יש למלוח , כתב שנוהגי� לא למלוח כבד כלל אפילו לבד כדי להכשירו א"הרמ
  . כשהיא תחובה בשיפוד או מונחת על האש לצלותה, קצת

א� , ה מועילה בכבדת שמליח"משמע שאנו פוסקי� כר(טעמי האיסור למלוח כבד  � �"ש
  ):בכל זאת מחמירי�

שלא יבואו לבשלו ע� סת� בשר ללא . שהכבד לא דומה לשאר בשר, משו� היכרא .א
  .צליה



  7עמוד , סימ� עג

 �) אפילו ע� בשר אחר מעליו(א� מלח הכבד  �א� בדיעבד . הא(ר חוזר ומבליע הד� .ב
  .ידיחנה �י האור "וכדי להינצל מבליעת הד� שוב ע, מותר

  
  :י מליחה"בבשר ע כשהכבד דבוק. ב

' עיין סעיף ו(בדומה למקרה שנמצא כבד בעו& שצרי� לקלו& סביב לכבד  � ה"האוכתב 
  .שנהגו לקלו& סביב הכבד במה שדבוק בו, כ� הדי� ג� במליחה, )לקמן

ואי� זו אלא חומרא , א שצרי� לקלו& מעט סביב הכבד כשהוא דבוק בעו&"שי � א"הרמוכ� פסק 
  .בעלמא

ע לא "לכו �שאי� דר� הכבד לידבק בה בשעת מליחה , מכא� משמע שבבהמה � ח"ב, )ז"סקי( �"ש
  ).ח"ה והתו"האופ "וכ(בעי קליפה 

  .�"ודחה אותו הש, הבי� שא& כשאינו דבוק צרי� קליפה) ז"� סקי"מובא בש( והלבוש
  
  

  )סעי" ו(נמצא כבד בעו" 
  :בעו& צלוי .א

  .פ"משו� כבכ, ו& צלויכדי� לב שנמצא בע, מותר ג� הכבד � טור, מרדכי
  .וחומרא בעלמא היא, יש להחמיר ולקלו& סביב מקו� הכבד � �"ריב
א� , כי הוא סובר שיש בתרנגולת ששי� כנגד הכבד(הכבד אסור והתרנגולת מותרת  � ירוח�' ר

  )י דחה אותו בזה"הב
  .וכתב שזו חומרא בעלמא, � לקלו&"פסק כריבא "והרמ, פסק כטורע "השו

וא� לא קלפו . מצריכי� בצלי קליפה, ואפילו א� אינו דבוק �) א"סקכ �כ "סק( �"ש
  .כ גבי לב"משא, ואי� צרי� לקלפו, ונתבשל שרי

  
  :בעו& מבושל. ב

שפשט דבריו ה�  י"הבוכתב . (צרי� ששי� בקדירה כנגד הכבד �עו& מבושל ע� כבד בקדירה  � טור
  ).שאפילו א� הכבד דבוק בעו& סגי בששי�

בידוע שאי� ששי� בעו&  �א� הכבד של� : א� הכבד דבוק בעו& ונתבשלו � ה"ימרדכי בש� ראב
. וצרי� ששי� של היתר נגד כל העו&, והעו& נעשה נבלה, ואוסר הכבד את כל העו&, נגד כבד של�

משערי� בששי� בכל , א� הכבד אינו דבוק. משערי� בששי� בעו& כנגד הכבד: וא� הכבד לא של�
  .הכל מותרהקדירה כנגד הכבד ואז 

שבכל מקרה , ע"השווכ� פסק , ח"� רק בבב"שהרי אומרי� חנ, אי� הלכה כמרדכי � י"ב
  ).ג� א� דבוק(בכל נגד הכבד ' צרי� ס

א� הוסי& שא� הכבד ) � ג� בשאר איסורי�"לשיטתו שאומרי� חנ(פסק כמרדכי  א"הרמ
  .אינו דבוק משערי� בששי� כנגד כל הכבד והכבד אסור

ח רצה להתיר אפילו את הכבד כשיש ששי� כנגדו "א בתו"הרמ � ז"ט, �"ש
, פ הסכימו שאי� הכבד בולע"שהרי רוה �והטע� . ואפילו כשלא נמלח הכבד קוד�

שבשר שלא נמלח ) א"ט סי"ס' בסי(מה עוד שכל הדי� . אלא שאנו מחמירי�
כל די� , החתיכה שלא נמלחה אסורה �נגדו ' ג שיש ס"אע �ונתבשל ע� שאר בשר 

א� . נית� להקל כא� �וכיוו� שאי� מחמירי� חומרא על חומרא . וא ג� חומראזה ה
  .ירוח� שהחמיר בזה' כיוו� שמצא בר, ז החמיר"בכ

ירוח� כתב ' ר: ולהיפ�, ו לא נמצאת חומרא כזו"ברי �) ג"סקכ( �"ש
  .ע"וצ, א כא� שהכבד אסור"ולכ� אי� ראיה לדברי הרמ. שהכבד מותר

  .א שאסור"מפסק הרמ אי� לזוז �) ד"שפ( ג"פמ
יש לסמו� עליו , ל פסק להלכה שכבד שנתבשל לבדו מותר"כיו� שהרש �) ח"סק( ז"ט

כ את הכבד "כשיבשל אח, ט"לפחות בכ� שהכבד לא יחזור ויאסור דברי� אחרי� בנו
וזה בנתבשל ) כיוו� שאיסורו הוא לא מ� הדי� אלא  מצד חומרא(המבושל  לבדו ע� בשר 

  .תבשל הכבד ע� בשר אי� לסמו� על זה להקלאבל א� נ, בלא בשר
  

ועיין סימן עז ועיין סימן עז ועיין סימן עז ועיין סימן עז (((() סעי" ו(עו" שמלאוהו בביצי� ונמצא בו כבד 
        ))))4444עמוד עמוד עמוד עמוד 

  
�וא� אי� . צרי� שיהיה ששי� כנגד החתיכה הדבוקה, וא� הכבד דבוק. משערי� בששי� � י"רש

  .דדינו כמבושל, הכל אסור
  .כצלי דדינו, צרי� קליפה בלבד ואי� צרי� ששי� � ה"ראבי
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�לאסור הכל שמא נבלע הד�  ח"באוכ "וכ. כי השמנונית מטפטפת בעיסה, הכל אסור � רבינו ברו
  ).אבל לדיד� די בששי�, � בשאר איסורי�"ד חנ"שזה דוקא למ י"הבוכתב . (במקומו ואסר כל העו&

 ואי� ש�, וא� מלאוהו רק בבשר(, י שצרי� שיהיה ששי� מ� עו& בלא המילוי"פסק כרש א"הרמ
  ).דינו כצלי�ביצי� הנקרשי� ומערבי� את הד� 

מדובר כשהכבד אינו . ולכ� צרי� ששי� בלא המילוי, א עסק בכבד דבוק בעו&"הרמ � �"ש
, )שאי� עו& שיש בו ששי� כנגד הכבד, בודאי לא בטל בששי�, כי א� הוא של�(של� 

א� יש , לויאוסרי� המי ח"ל וב"ומהרש. (ג� המילוי מותר �וכשיש ששי� כנגד הכבד 
  .)פ"ג שג� בביצי� אומרי� כבכ"� והסמ"כי ממילא דעת הרמב, להקל

  
  

  )סעי" ה, ש"פת(ע "כבד שנשרה במי� מעל
  
  .דכבוש הרי הוא כמבושל, אוסר הכבד � י"חו
ואי� במי� , כ לא הדיח את הכבד מתחילה"אא, מתירי� הכבד � מקו� שמואל, מעיל צדקה, ח"פר

  ).נגד כל הכבד' הכלי נאסר א� אי� ס, וא& שמתירי� הכבד(ששי� נגד הד� בעי� שעליו 
  :טעמי המתירי�

כתב  א"והרמ. הכבד מותר, א נאמר שא� בישל הכבד לבדו בקדירה ללא צליה לפני כ�"סע "בשו
ס "ד בש"משו� דאיכא מ � ק"הגהות סמבש� ) ח"סק( �"בשכתב , והטע� לאסור. שנוהגי� לאסור

שאז , ע במי�"ז א� שהה מעל"ולפי, י� מהו שלוק ומהו מבושלואנחנו לא בקיא, דשלוקה נאסרת
  .מותר �ודאי אינו שלוק 

  :טע� האוסרי�
ל "ז צ"ולפי.  ולא משו� בקיאי�, � אוסר הכבד שבשלו מדינא"הרמב): ד"סק( ז"הטכדכתב 

  .שיאסרו ג� בכבוש
  :להלכה

ומבושל , א אלא שלוקק ושאר אחרוני� שאינו אסור מדינ"יש לסמו� על הגהות סמ � מטה יהונת�
  .ולכ� מותר בכבוש. אסור רק מטע� שאי� בקיאי�

  

 


