
  בע' ס
  

  '� אסעי
  

  .)חולי� קט (".לא קרעו אינו עובר עליו, הלב קורעו ומוציא את דמו "– משנה
מ שאז יהיה מותר "וכתב המ, כ"צרי  לקורעו קוד� מליחה ולהוציא את דמו ולמולחו אח, שמתקב� הד� בתוכו בשעת שחיטה,  הלב– א"רשב, �"רמב

  .לקדרה
  . קריעהשמא יבשלו בלא, אי� המנהג לבשל לב – ד"ש
  .לכ� אי� חשש שישכח למלוח, כי בי� במליחה ובי� בצליה א� לא קרעו אסור לדיד�, כ ע� בשר אחר" לאחר שקרעו מותר א� לבשלו אח– ה"או

פ שיש רבי� "אע, ורק לבשלו אחר צליה, שנוהגי� שלא לבשלו אחר מליחה, ד"יש לנהוג כש,  מכיו� שהלכה שאי� הלב נאסר במליחה– דרכי משה
  .לי� לבשלו אחר מליחה בלבדהמק

  
 שלפי זה מותר א� לבשלו א"והוסי� הרמ,  ומבשלוכ למולחו"שצרי  לקרוע את הלב קוד� מליחה ולהוציא דמו ואח, �" פסק את המשנה וכרמב– מחבר

  .ה"כדעת או
  .ה"כדעת או, א התכוו� להוסי� שמותר אפילו לבשלו ע� בשר אחר" הרמ– �"ש

רק לצלות אותו אחרי קריעה אלא מותר , שמא יבשלו בלא קריעה ומליחה, ר מליחהשיש להחמיר שלא לבשלו אח, ד"השא את דעת " הביא כי– א"רמ
  .ולאחר הצליה מותר ג� לבשל אותו, ומליחה

  .ל להקל בזה"כ רש"וכ,  הביא בש� הדרכי משה שיש הרבה שמקלי� לבשל לב לאחר קריעה ומליחה– ז"ט
  .מליחה לא נאסרקריעה וא� בישלו בדיעבד אחר , א"רמהמחמירה שהביא ה ג� לדעה – �"ש
  .]כי מועיל לשכחה, עו� כמו לב בהמה אי� לאכול לב – �"תשב[
  

  'סעי� ב
  

  דין לב שמלחו או צלאו בלא קריעה
  :)חולי� קט". (קורעו אחר בישולו ומותר, לא קרעו, הלב קורעו ומוציא את דמו...לימא מסייע ליה "– גמרא

  .כי כבולעו כ� פולטו, פ שנמלח ע� הד�"קורעו אחר מליחתו ומותר אע,  את הלבא� לא קרע – טור
  

ה א� נצלה ולא קרעו "הו .שכבולעו כ  פולטו, )פ שנמלח ע� הד� שבתוכו"אע (קורעו אחר מליחתו ומותר, שלב שמלחו ולא קרעו,  פסק כטור– מחבר
  .שקורעו לאחר צלייתו ומותר

  
  ?ואי  אפשר לומר כבולעו כ  פולטו עליו, א ד� בעי� ולא ד� פליטההרי הד� שבלב הו, רמחבקשה על ה

  .ולכ� פשוט ששאר בשר שנמלח עמו מותר. ולכ� מה שזב הוי כד� פליטה, להתייבש תו� חללו דר  הד� של הלב – י"בש� מהרא� "והשז "תרו� הט
ורק ' לב שיע'ה בצליה שאומרי� "וה. ב כד� פליטה ולא ד� בעי�מבחינתו זה נחש, ובולע רק קצת במליחה' שיע' מכיו� שלב – ח"� בש� ת"תרו� הש

א מחמיר "ואכ� הרמ, זה רק לגבי עצמו ולא לגבי בשר שעמו' לב שיע'כי , לפי תרו� זה שאר בשר שנמלח עמו אסור .וכמו שפסק המחבר, בבישול לא
  .כתרו� זה בהגהותיו לקמ�

  .כ מותר"ולכ� הבשר שנמלח עמו פשיטא שג,  רק קצת במליחהשלב שיע ובולע, י" המחבר סובר כתרו� של מהרא– �"ש
  

כי זהו ד� ממש , ולא אומרי� שכבולעו כ  פולטו כפי שכתב הטור, אסור שאר בשר שנמלח עמו) בלא קריעה(שאפילו א� נמלח , יש מחמירי� – א"רמ
  .א  בשר שעמו בולע הרבה ד� ואסור, צתובולע ק' לב שיע'ש, פ התרו� השני שהובא לעיל" שזה עא"והסביר הגר. ולא ד� פליטה

א  לגבי הבשר שעמו נחשב ד� בעי� , ולגבי עצמו נחשב כד� פליטה, כי לכ  מהני שיעתו שלא בולע אלא מעט, הלב עצמו מותר,  ג� למחמירי� כא�– �"ש
  .ואוסר

  
  :הההלכה למעש

  .ולהחשיב זאת כד� פליטה, ו מותר וה� הבשר שנמלח עמושה� הלב עצמ, כתרו� הראשו� במליחהמ המנהג להקל "הכריע למעשה שמ – א"רמ
  .הכריע שיש להחמיר כדעה זו ולאסור הבשר שנמלח עמו, א פסק להקל"פ שהרמ" אע– ל"רש
ה שא� צלה "וה. כי יצטר� קליפה, אלא שכתב שאי� לכתחילה למלוח בשר או לצלות בשר ע� לב שלא נקרע כראוי, ח"פ ג� הב"וכ, א" פסק כרמ– �"ש

  .והלב עצמו מותר, שהבשר שנצלה עמו אסור בכדי נטילה,  הלב בלא קריעהאת
  

 א"דיני� נוספי� ברמ

וטוב לחוש לדעה זו ) א"גר. (כי מליחה אוסרת בכדי קליפה, יש מחמירי� לקלו� קצת במקו� שהיה הלב דבוק, כשנמלח הלב בלא קריעה .1
  )א לאסור את בשר הלב כדלעיל"ל מבישול בלא קריעה שפסק הרמלהבדי. (בי� הלב ובי� הבשר שעמו, ולקלו� קצת ואז הכל מותר

,  שלא הצרי  ג� קליפהח"ולא כדעת הב. צרי� קליפה, שאפילו א� הלב נמלח ע� בשר שאינו דבוק בו, א משמע"ח הרמ" מדברי ת– �"ש
  .כי כא� לקצת פוסקי� זה נחשב ד� בעי�, אפילו הלב מונח בתו  העו� כמו כבד

 .ג"וצע? מותר כמו שהואיהיה הבשר אז ו, נחשב כקליפהאינו ע בשר הלב מדו,  תמה– א"רעק

וזה שהוא פתוח למעלה לא נחשב , תמיד צרי  קריעה א� נצלה או נמלח בלא קריעה ראשונה, אי� חילוק בי� א� הלב פתוח מלמעלה או סגור .2
  .נאסר, פ שפתוח"אע, וכ� א� התבשל כ . וצרי  לחזור ולקורעו, כקרוע

א  קשה . אסור אפילו במליחה וצליה, וא� פתוח, וא� בישלו מותר, שא� הוא פתוח למעלה נחשב כקרוע, ה משמע אחרת"רי האו מדב– ז"ט
א  א� . וכל שלא קרעו ממש אי� התר אפילו א� היה פתוח, א"ז כרמ"אלא פוסק הט? כ מתי מצינו שאפשר לקרוע אחר מליחתו"שא, עליו

 .ל שנקרא קרוע"י, �הניח את הלב על פיו כדי שיזוב הד

3. � .ואי� זה אלא חומרא בעלמא, נוהגי� לכתחילה לחתו  את ערלת הלב ולחתו  גידי� שבפני

  

  דין לב שבושל בדמו ללא קריעה
� א  א". שאני לב דשיע: "וכ� אמרנו בפסחי�,  ולא בולע")שיע ("שהלב חלק, כי הבשר לא נאסר,  אפשר לקרוע אחרי הבישול– פ הטור"� ע"רמב, י"רש

�שהרוטב נכנס ומולי  את הד� בכל , כי לא ידוע כמה ד� נפיק מיניה, כ יש בבשר ששי� נגד הלב"הבשר נאסר אא, בישלו ע� בשר אחר ולא קרעו קוד
  .הקדרה

, של הגמראזו דחיה בעלמא " שאני לב דשיע"כי מה שכתוב , י" אי� לסמו  על דברי רש– ה"או, ק"סמ, ד"ש, ד"ראב, �"ר, מ"פ המ"� ע"רמב, �"רמב
וצרי� לשער , וא� בישלו אחר קריעתו אסור. כי בישול בלא קריעה אוסר את הלב ואי� להתירו אלא בקריעה שלאחר הצליה, ולכ� אי� לקרוע אחר בישול

  .כי התבשל בד�,  הלב עצמו נשאר אסורה"ד ואו"עת שולד, וא� יש ששי� אז ג� הלב עצמו מותר.  כי לא ידוע כמה ד� פלט לבשר,בששי� נגד כל הלב
  

 הלב �אש, �"והוסי� הש .כי לא ידוע כמה ד� פלט, א� בישלו בלא קריעה אסור עד שיהא ששי� כנגד הלבש, � ושאר ראשוני�"פסק כרמב – מחבר
  .מותרעצמו ג� 

משער בששי� רק ,  קריעה ובושל בלאנמלחאבל א� , צרי  לשער בששי� נגד כל הלב, אלא רק בושל,  א� לא נמלח הלב– ע" בפרוש הטור והשול"רש
  .ובזה אי� שיי  לא ידעינ� כמה נפיק מיניה, נגד הד� הכנוס בו

שא� בד� הכנוס בלב אי� אנו  ,שג� א� נמלח ובושל בלא קריעה צרי� לשער בששי� נגד כל הלבכתב שמשמע מרוב הראשוני� ו, ל"חלק על רש – �"ש
כ יש לפרש שמדובר שלא נמלח תחילה ולכ� משערי� בששי� נגד "ובדברי המחבר מסביר שע. ל דחוק"וכתב שפרושו של רש, יכולי� לעמוד עליו ולשערו
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א� יש ששי� , והוסי� שלדעת המחבר, ע לדינא"� בצ" נשאר השעשהמל. נוכל לשער, כב שבד� שהוא כנוס במקו� אחד' שמשמע מדבריו בס, כל הלב
  .הלב מותר, נגד הלב

  .ומי יקל נגדו שהוא גדול שבאחרוני�, ל בסו� הסימ�"פ פסק המהרי"ע,  ששי� נגד הלבתמיד ז להחמיר ולהצרי�"למעשה פסק הט – ז"ט
  

כ� יקלו� ו.  א� בושל בלא קריעהשהלב עצמו אסורה "ד ואו"הלכה כש,  נגד הלב ושאר הבשר מותראפילו א� יש ששי�ופסק ש, חלק על המחבר – א"רמ
  .את לקמ�כדעת יש המחמירי� במוב, מעט מהחתיכות שסביב הלב

מ "א  מ.  כי לפעמי� הד� שבלב מתייבש בחלל הלב ולא יוצא לחו�– ל"מהרש, ד"� בש� ש"ש, ז"ט. עשה נבלה כי הלב נ–ז "עט ?למה הלב עצמו אסור
 .ולא ממהר לבלוע' לב שיע'כי לעניי� זה ,  מהד� שבתוכועשה נבלהאי� הלב נ

  
כא� יש דעות , ב מתירי� רק בפהסד מרובה"סט ס' פ שבס"ואע.  מותר ג� בלא הפסד מרובה–) 'ק ד"ד ס"שפ (ג"פמ :די� לב שנמלח בלא הדחה ראשונה

  )ב ד� בעי� שנפל עליו שאז אי� להקל"משא. (ולכ� בהדחה ראשונה יש להקל, שלב שיע
  

  פתחי תשובה
ונשאר הלב ,  שהרוטב לא הגיע למעלה ולא כיסה את עובי צד העו�כי יתכ�, יש להקל שלא נאסרות החתיכות שבתנור, כ"ו� שנצלה בתנור ונמצא בו לב אח ע– נודע ביהודה .1

� שחתיכה שבקדרה מתפשט "ג בש� הר"צב סק'   בס"כי הש, א  ג� נטילה לא צרי . ואז לכל היותר החתיכה שתחת העו� נאסרת בכדי נטילה ולא יותר, כולו למעלה מהרוטב
  .לו נטילה לא צרי ולכ� אפי, ומסתמא יש ששי� נגד הלב, בכולה ג� בלא רוטב

ולא מה שמחות לו (הרוטב מפעפע ומבליע את הד� בכל העו� ומצטר� כל העו� בתו  הרוטב בלבד ,  א� ידוע שהעו� היה חציו ברוטב וכ� הלב ומקצת מחו� לקדרה– פני אריה .2
 .ש"י בס צב ע"ל כר"צטר� כי קייש להקל שהעו� שמחו� לרוטב ג� מ, י דלעיל"ולדברי הנוב. לבטל את הלב) ש שלא מה שמחות לקדרה"וכ

  

  'סעי� ג
  

  דין לב הנמצא בעוף
  .א  לא נגד הכבד,  שבלבבכל עו� יש ששי� נגד הלב שלו והד� קבלה היא בברור ש– ה"ראבי, ש"רא

  .א  כתב שאי� להחמיר בזה, ראשו ורגליו,  יש שכתבו שזה רק בעו� של� על כל אבריו– תרומת הדש�
כי מכיו� שנמלח נאסר סביב הלב , מ ג� א� יש ששי� נוהגי� לקלו� את המקו� הקרוב ללב"ומ, בבהמה אי� ששי� נגד לבהאבל ,  כ  הלכה בעו�– ה"או

  .וזהו חומרא בעלמא, כדי קליפה
  

א שלא נראה "א� הסיק הרשב. וצרי  לשער בששי� נגד כל העו�,  יש שהחמירו שא� הלב דבוק בעו� נעשה כל העו� נבלה משו� איסור דבוק– א"רשב
  )לקמ� נרחיב בעניי� זה (.ותמיד משערי� נגד הלב בי� כשדבוק ע� העו� ובי� כשלא דבוק, הדי� כ�

  

   ואין ששים בכל נתח נגד הלבהדין כשהעוף מנותח לנתחים
    .וכ� נוהגי� להחמיר, ואוסרתבגלל האיסור הדבוק  החתיכה נעשית נבלה – ה"או, ד"ש, מ"פ הד"מרדכי ע

יש לחוש שמא תישאר החתיכה לבדה ברוטב ,  א� התבשל עו� בחתיכות קטנות והלב מחובר באחת מה�– טור, ק"מ בש� סמ"הגה, י"פ הב"רדכי עמ
שאיסור , ועוד, רק שיהא ששי� מהכל, כי אי� להחזיק רעותא, והמקל לא הפסיד כלו�, והמחמיר תבוא עליו ברכה', ואחרת אחרת וכו, ותאסור אחרת

  .אסורה א� אי� בה ששי� נגד הלב והשאר מותרות, ולכ� אותה חתיכה שהלב דבוק בה, י רוטב" מתפשט מחתיכה לחתיכה כי א� עבלוע לא
שמא תאסר חתיכה ותגע באחרת , וכא� כתב לומר טע� לאסור, נ אלא בבשר בחלב"שהטור לשיטתו שלא אומרי� חנ, ז את דברי הטור"והסביר הט

קז ' ש הטור בס" ואי� זה דומה למ1.וספק דרבנ� לקולא, כי ד� שבישלו איסורו מדרבנ�, שלא מחזיקי� רעותא, תמה הטורועל זה ', ואחרת באחרת וכו
 �, ז"מדברי הטלכאורה משמע  .כי ש� יש איסור תורה ויש לחשוש לזה, )ש באריכות"ע(גבי דגי� שחוששי� שמא נשארו רגע אחד בלא ששי� ואוסרי

  .יש לחשוש שמא יצא האיסור רגע אחד בלא ששי� ויאסור את הכל, רייתאכל איסור דאו, שלדעת הטור
  !יסבור איסור דבוק ותאסר החתיכה עצמה, נ"פ שהטור לא סובר חנ"ל שאע"י, נ לאיסור דבוק"מה הקשר בי� חנ, ז"ג על הט"ותמה הפמ

? ומה הקשר לאיסור דבוק בכלל, ע אחד לא היו ע� ששי�קז ע� דגי� טמאי� שיש בה� חשש שמא רג' מדוע ער  השואה לס, ז"ועוד יש לתמוה על הט
�  ?כ אי� ביטול בששי� כלל"הרי א, וכי נאמר שבכל איסור תורה יש חשש שמא יישאר לרגע אחד בלא ששי

סור הרי זה אי, ז בדעת הטור שיש חשש שתאסור שמא לרגע אחד לא יהיה ששי�"קו גבי חלב הדבוק בחתיכה לא אומר הט' מדוע בס,  קשהועוד
  ?קז' דאורייתא כמו גבי דגי� בס

הרי היא כאילו יש בה , א  באר תוספות שמכיו� שעתידה להתפשט, אי� בה ששי�, שכמו שטיפת חלב שנפלה על החתיכה שבקדרה, מחדש החוות דעת
�א  , ובדאורייתא ספק לחומרא, זקתונחשב איסור כבר עכשיו והוחזק האיסור ויש להוציאו מח,  לגבי איסור דבוקאבל, חזקינ� איסוראמכי לא , ששי

ועתיד " אפשר לסוחטו מותר"הטור לשיטתו ש, קו לגבי חלב' ובס. ז" ולא כמו שהיה משמע מהטלא מחזקינ� איסורא אפילו בדאורייתא, א� לא דבוק
  . אי� ששי� ומחזקינ� איסוראקז האד� עשה פעולה של שפיכת הדגי� ולכ� יש רעותא שמא' ובדגי� בס, החלב להתפשט ולכ� לא מחזקינ� איסורא

  

  הלכה
ולכ� א� , ) כפי שיבואר לקמ�כי לשיטת המחבר אי� איסור דבוק (מותר אפילו הוא דבוק בעו�הוא ו, ש שבכל עו� יש ששי� נגד לבו" פסק כרא– מחבר

  .והרגלי�שכל עו� יש בו ששי� אפילו א� הורידו לו את הראש , ד"פ תרה"א ע"והוסי� הרמ. מותר, העו� התבשל בלבו
רה ולכ� מצטר� כל מה שבקד, נ רק בבשר בחלב"כי לדעת המחבר אומרי� חנ, לא נעשה העו� נבלה, אפילו א� לא היה בעו� ששי�,  לדעת המחבר– �"ש

  .א והטור"וזוהי דעת הרשב. ומותר אפילו הלב עצמונגד הלב 
וש� העור , שהרי בתרנגולת הקלו�,  שג� א� הורידו את העור מותר,ז"הטוהוסי� .  מתיר ג� א� הורידו את הכנפי� והרגלי�– י מינ�"ז בש� מהר"ט

  .שיש ששי�, זה כי ש� נית� לשער אפילו במראית עי� בלבד, א שרק א� הורידו את הראש והרגלי�"ומה שכתב הרמ. הוא דבר מועט
  . אי� בו ששי�– ל"רש.  יש בו ששי�–ז "ט: אווז שהופשט עורו

  
כל נתח אי� ב, אבל א� העו� מנותח לנתחי�, כי יש ששי� בעו� נגד ליבו, העו� של� הכל מותרשא� , מ"ש בד"פ מ" עכיהביא את דעת המרד – א"רמ

שלפעמי� הד� מתייבש , מ העו� עצמו לעול� אסור"ומ. וכ� נוהגי�, צרי  ששי� בקדרה נגד כל העו�ו, והכל נעשה נבלה, ששי� נגד הלב הדבוק בה
כי לא ממהר , מצטרפת הקדרה לששי� נגד הלב, א  א� הלב לא דבוק בעו�. העו� עצמו אסור, י� בקדרה נגד כל העו�וג� א� יש שש).  "ש (בחללו

  .לבלוע מהלב
ז מודה "וא� הט, א שג� באיסורי דרבנ� יש איסור דבוק"  ודאי מסכי� ע� הרמ"שהש,   בטעמי החומרא באיסור דבוק"ז והש"ועיי� לקמ� בבאורי הט(

  )בזה
 שאי� דבריו �"וכתב עליו הש. נקרא איסור דבוק וצרי  ששי� בחתיכה נגד הלב,  א� הצטמק הלב בתו  הלב דר  בישול– ל"הרש� בש� מ"ש

�, ועוד, אינו ממהר לבלוע, שמכיו� שהצטמק הלב, ג את קושייתו"והסביר הפמ .כי לא חוששי� באיסור דבוק בדבר שאינו מחובר בתולדה, מוכרחי
  . שזה גופא חומרא, אי� ג� לחשוש שמא יצא חו� לרוטב פע� אחת,ואינו מחובר בתולדה, ישלו ואסור מדרבנ�שמכיו� שכא� זה ד� שב

  

  )ב ועוד"ס' ק' בס, ד"צב ס' בס, ט"סט ס' ע בס"ע (דין איסור דבוק
צלי , שעו� שנמצא בו כבד, ו"עג ס'  וכ� בס.מזה שכתב שמותר אפילו הוא דבוק בעו�,  לא אומרי� כלל איסור דבוק–) כפי שמוכח כא� (שיטת המחבר

כל כולו נאסר , צרי  ששי� נגד כל העו�, א ש� כתב שא� הכבד של� ודבוק"והרמ, פ שהכבד דבוק לא אוסר"כי אע, מותר ומבושל צרי  ששי� נגד הכבד
  .מדי� איסור דבוק

                                            
1
 .ולכ� יש ללכת ש� לחומרא, פק דאוריתאמדובר בס, קז כשהיה ספק בדגי�'  בסלקמ� 
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משמע שמפני שהגידי� דבוקי� ביר  , :)חולי� צו" (אסורההרי זו , א� יש בה בנות� טע�, יר  שהתבשל בה גיד הנשה: " המשנה אמרה:מקור האיסור

  .י שמזה נלמד לכבד שדבוק שאוסר את הכבד"וכתב ש� הגהות אשר. צרי  ששי� נגד הגידי� ביר  עצמו
,  נגד הלב הדבוקא� אי� ששי� בעו�: ויש שני דיני� שוני�,  יש איסור דבוק–) עג ועוד' ס, ד"צב ס' ס, כפי שמוכח כא� ובעוד מקומות (א"שיטת הרמ

  .צרי  ששי� בקדרה נגד כל העו� ולא רק נגד הלב, נ בכל האיסורי�"א חנ"ומכיו� שאומרי� לרמ, העו� נאסר כולו מדי� איסור דבוק
  ?א" לרממדוע איסור דבוק אוסר

  .יהיה ששי� נגדה ותאסור אחרותבוק בה מחו� לרוטב ולא  חוששי� שמא בשעת הבישול תצא החתיכה ע� האיסור הד–) ק"ה בש� הסמ"פ האו"ע( ז"ט
  . אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה ממהרת לבלוע– �"ש

  .א  מצד ממהרת לבלוע יש לאסור ג� כא�, ספק דרבנ� לקולא, שמצד חשש שמא תצא, מ תהיה באיסור דרבנ� הדבוק"הנפק – )ד"צב ס' ס( ג"פמ
כי שומ� הגיד , הסכי� שיש איסור דבוק א� באיסור דרבנ�, רי  ששי� נגד כולוצ, כשכתב שא� שומ� הגיד דבוק' ק ד"ס' ק'  בסז"מ נראה שג� הט"מ

  .ש"ע, אסור מדרבנ� בלבד
  

לגבי מלח בלא הדחה , ט"סט ס' כ� בסו.   תמה עליו" והשל מחשיב איסור דבוק ג� א� הצטמק הלב"לעיל הבאנו שרש – )כפי שמוכח כא� (ל"שיטת רש
ל יש איסור דבוק ג� כשלא ממהר לבלוע ואי� חשש שמא "כ לרש"א .)ש באריכות"עי(פ שהוא נמס מהר " אעל ששי� נגד כל המלח" הצרי  רשאחרונה

  .יצא פע� אחת חו� לרוטב
  

  האם מצטרפים לששים, הדין כשמילאו את העוף בבשר או בביצים
והביצי� לא מצטרפות , לחה או התבשלה כ כי אי� בה ששי� נגד לבה א� נמ, התרנגולת אסורה,  לב של� נמצא בתרנגולת מלאה ביצי�– ל"מהרי

�  : מספר הלכות לפי זהל הוסי�"ורש. כי ה� נחשבות לתבשיל אחר, לששי
  .נחשב כשאר בשר המונח ע� הלב בקדרה ומצטר�: המילוי מבשר

 שגור� לה� להיקרש ולא אז הכל נחשב כביצי�, וא� נמלח כבר, כי כאילו הכל בשר, א� לא נמלח הבשר מועיל לבטל: המילוי מבשר וביצי� יחד
  .כי נעשה נבלה, אחרת צרי  ששי� בקדרה נגד העו�, וכנאסר המילוי צרי  ששי� בעו� נגד המילוי. מצטר� לבטל

, צריכי� בעו� עצמו ששי�, וא� הוא דבוק. כשאינו דבוק, ומצטרפות לששי� נגד הלב, שביצי� ה� כבישול ממש, ס עג"א בסו" פסק כדברי הרמ– ז"ט
  .יאסור רק את הביצי� א  לא את העו�, ומי שרוצה להחמיר. מותרואז הכל 

  

 דין לב הנמצא בבהמה

  .נ"כי נ, ולכ� על הבהמה נאסרת וצרי  ששי� נגד כולה, שבבהמה אי� ששי� נגד הלב, ה" כאופסק – א"רמ
  .ואמר שרואי� בעינינו שיש יותר מששי� בבהמה נגד הלב שבה, א" חלק על הרמ– עטרת זהב

, כרעיה, ובבהמה הדר  להסיר ממנה את הראשה. א מפורש שאי� ששי�"ה כתב כ  הרמ"ח בש� או"שבדרכי משה ובת, א" ופסק כרמלק עליוח – �"ש
שיש ששי� נגד , א� יכול לשער בברור, שג� בבהמה, ג הביא בש� המנחת יעקב"א� הפמ. ולכ� אי� ששי� נגד הלב שלה, חלבה מנוקר וגיד הנשה, קרבה
 .ותר הבשרודאי מ, לבה

  

  'סעי� ד
  

  .ומנהג יפה הוא, א  נהגו לקורעה ולפתוח את הקנוקנות הגדולות שלה, ודוקא בלב צרי  לקורעו,  הריאה לא צריכה חיתו  מעיקר הדי�– ש"ריב
  .ש" פסק כריב– מחבר

  .שמותרת בדיעבד,  אבל פשוט שא� בישלוה בלא קריעה– �"ש


