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אנא שלקי ליה : אמר ליה, כי סליק אשכחיה לרב זריקא? כבדא מה אתו� בה: בעי מינייהו) י"א(כי סלקת להת� : אמר ליה אביי לרב ספרא" – גמרא
ש למיסר "מ. לי למיסר חברתהכי קמיבעיא , למיסר נפשה לא קמיבעיא לי): אביי(אמר ליה , )רב ספרא חזרה לאביי(כי אתא לגביה . ואכל, לרבי אמי

מפני שהיא פולטת , הכבד אוסרת ואינה נאסרת: )א"י מי"תרומות פ (דתנ�, למיסר חברתה נמי לא תבעי ל", אינה נאסרת: דתנ�, נפשה דלא מיבעיא ל"
  .משו� דמא מאי, וניתאנומשו� שמ, דלמא הת� בכבדא דאיסורא): אביי(אמר ליה ! אינה בולעת

וקריבו ל� , שמעו� ב� פזי' איקלע� לבי יהודה בריה דר, דאנא וינאי בריה דרבי אמי, האי נמי לא תבעי ל": אמר ליה, זריקא' ה לראשכחי, כי הדר סליק
ודלמא פי קנה חו& לקדרה : שמואל מזרוקיניא' מתקי% לה רב אשי ואיתימא ר. ואכלנא, )הריאה והכבד שמחוברי� לו, הקנה ע� הלב(קניא בקופיה 

ואז מתבשל דמו בתוכו ולא נפלט יותר  (!...ורב נחמ� ליה ברותחי�, כי הא דרב הונא חלטי ליה בחלא,  מיחלט הוה חליט ליה מעיקראאי נמי, הוה
  )כשמבשלו ע� בשר אחר

סרת ת אומתובל: יוחנ� ב� ברוקה אומר' ישמעאל בנו של ר' ר, מפני שפולטת ואינה בולעת, הכבד אוסרת ואינה נאסרת: אליעזר אומר' ר: כתנאי
  .שלוקה אוסרת ונאסרת, ונאסרת

: אמר להו. דהוה בה סמפונא דבליעא דמא, אדהכי אשכח ההוא כבדא...אייתי לקמיה תלת סאוי טחאי, רבה בר רב הונא אקלע לבי רבה בר רב נחמ�
כי הא ,  טחלא שומנא בעלמא הואאבל, מ כבדא"וה. קרעו שתי וערב וחיתוכא לתחת:  אמר להו?אלא היכי נעביד: אמרו ליה? אמאי עבדיתו הכי

  .) קיא–:חולי� קי". (דשמואל עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא

  ?מהו ספקו של אביי  
בפני הדי� בבישול כבד 

  עצמו
  הדי� בבישול כבד
  ע� בשר אחר

  הדי� בצליית כבד

פ "י ע"רש
, ש"הרא
א "י, ג"בה

  בתוספות

הא� מותר לבשל כבד ע� בשר אחר 
שמא אי� כח במלח , תולאחר מליח

וכשהוא מבשלו חוזר הד� , להפליט
אבל בלא  .ונבלע בתבשיל שבכבד

 פשוט שאי� לבשלו ע� בשר מליחה
.אחר

1
  

מותר אפילו בלא 
כי אי� , מליחתו

חוששי� לד� האברי� 
שהכבד , שיחזור ויבלע

טרוד לפלוט את דמו 
  .שלו

שמא אי� כח במליחה  (אסור הבשר
בד עבר כ הכ"אא, )להפליט כל דמו

חליטה קוד� בחומ� או ברותחי�
1

  ,
שבאופ� זה אי� , כרב הונא ורב נחמ�

  .הד� יוצא

י קריעת שתי "מותר רק ע
כרבה  ,וערב וחיתו  מלמטה

כדי שד� , בר רב הונא
י חות" "לב .הסמפונות יזוב

אוכלו בי� כשצולה לוקורע 
, בי� כשצולה לבישול, צלי

  .ח לצלי לא צרי" חיתו""ולב

  ת"ר

ותר לבשל את הכבד ע� בשר הא� מ
 כולו ד� ל שכבד"שי, לפני מליחה

 ומצד שני נית� והתירתו התורה
לאסור משו� מראית עי� או גזרה 

  .משו� ד� אברי� שלא פרש
כי , פשוט שמותר, אבל לאחר מליחה

  .המליחה מפלטת כמו צליה

מותר אפילו בלא 
א  צרי  , מליחה

קריעה שתי וערב 
כדי , וחיתו  מלמטה

  . יהיה לבשלושנית�

וקריעה י מליחת הכבד "מותר ע
 מותר ,ובלא זה, או צלייתושתי וערב 

י חליטה בחומ� או ברותחי�"ע
1

.  

צולה ללא : לאוכלו צלימ "ע
, כי הד� לבד נופל, שו� חיתו 

 ומה שנשאר שזהו ד� האברי�
וד� ,  שמותרשלא פרש

  .י האש"הסמפונות ישאב ע
קורעו : לאוכלו מבושלמ "ע

כי , וחות  מלמטהשתי וערב 
, יש חשש שלא יפלט כל דמו

  .וכשיבשל יפלוט

� בש� רוב "ר
המפרשי� 

, �"רמב(
  )א ועוד"רשב

הא� מותר לבשל כבד ע� בשר אחר 
י מליחה או שאי� די במליחה "ע

, להוציא את כל דמו וצרי" ג� קריעה
  .כי ד� כבר אסור מהתורה

י קריעה "שע, הגמרא ענתה לשאלה זו
  .ו אפשר לבשל"ש

אפילו , מותר בכל אופ�
בלא קריעה שתי וערב 

  .וחיתו" מלמטה

מותר רק א� מלח וקרע את הכבד 
שתי וערב וחת  מלמטה קוד� 

י "או ע, כרבה בר רב הונא, המליחה
חליטה בחומ� או ברותחי�

2
אחרת , 

והכד מותר , הבשר אסור בנות� טע�
  )כי מכיוו� שפולט לא בולע, מ"בכ

 .לא צרי  חיתו  וקריעה כלל
ע א� בצלי מותר בלא "צ(

ה לאוכלו צחיתו" א% א� רו
  )כ"מבושל אח

פ "י ע"רש
, הפרי חדש

  �"ר

, מליחה בכבד לא מעלה ולא מורידה
, ולכ�, כי המלח לא מוציא את הד�

 הא� בגלל שהתורה התירה כבד
ומותר , אי� דמו אוסר כלל, לגמרי

או , אפילו ע� בשר בלא מליחה
י כ, שמותר לבשלו רק בפני עצמו

הוא אוסר את מה , כשפורש הד�
  .שמתבשל איתו

אפילו , מותר בכל אופ�
בלא קריעה שתי וערב 

  .וחיתו" מלמטה

י חליטה בחומ� או "מותר רק ע
  .ברותחי�

י קריעת שתי וערב "מותר ע
כדי שיצא ד� ,  מלמטה וחיתו

  .הסמפונות

# "רי
פ "� ע"רמבו

  �"הר

יוחנ� ב� נורי ' לפי רשלנו היא הסוגיה 
שאמר שכבד ) א"י מי"ות פתרומ(

אבל רבנ� חולקי� , אוסר ולא נאסר
, עליו וסוברי� שכבד נאסר ואוסר
ולכ� אפילו כבד בפני עצמו צרי" 

.חליטה
3

  

כ "אא, אסור בכל אופ�
כי כיו� לא  (.צולה

  )בקיאי� בחליטה

כי . (שאוסרי�, אסור כדעת חכמי�
  )כיו� אנו לא בקיאי� בחליטה

י ואחר, מותר בלא שו� חיתו 
  .שצלה מותר ג� לבשלו

פ "� ע"רמב
  הבית יוס#

 שאמר ,ישמעאל' הסוגיה כר
כי , "שלוקה אוסרת ונאסרת"ש

 חוזרת ובולעת לאחר שגמרה פליטתה
, ואנו לא בקיאי� בי� שלוק למבושל

.ולכ� תמיד אסור  
וכ� הלכה שרב הונא ורב נחמ� חלטו 

,  ומסתפק אביי.ולא כאביי, את הכבד
יחה הא� מספיק קריעה ומל

כשמבשלו ע� בשר אחר או שמא 
והלכה כרב הונא  .צרי  ג� חליטה

.ורב נחמ� שצרי" חליטה  

וכיו� , צרי  חליטה
כי אי� אנו , אסור

, בקיאי� בחליטה
ומה . כ צולה"אא

שבגמרא אכלו אותו 
מבושל זב אחרי שעבר 

  .חליטה

מליחה וחליטה , ו" שצרי  קריעה
להצמית את הד� שבכבד שיהיה ד� 

מכיוו� שכיו� לא בקיאי� . האברי�
כדעת  ,חליטה זה אסורשלוק ולא בב

יוחנ� ב� ' ישמעאל בנו של ר' ר
ובדיעבד א� בישלו בלא . ברוקה

כדי שלא , חליטה אסור עד ששי�
.יהיה חמור מסת� ד�

4
  

כי , מותר בלא שו� חיתו 
האש שואבת אפילו ד� 

  .שבסמפונות

פ "ע (טור
בית יוס# "ה

דרכי "וה
  ")משה

� מותר לבשל כבד ע� הא, י"כרש
  .בשר אחר המליחה

צרי  חליטה בחומ� או 
ברותחי� וזה אסור כי 

.אנו לא בקיאי�
5
 
י "בדיעבד מותר ע

  .ת"כר, קריעה וחיתו 

כ הכבד "אא, אסור הבשרלכתחילה 
עבר חליטה בחומ� או ברותחי�

1
  ,

 אחרשבאופ� , כרב הונא ורב נחמ�
 וכיו� אי� אנו .אי� הד� יוצא

בדיעבד מותר . ואסור, בקיאי� בכ"
י מליחה אפילו בלא חליטה "ת ע"כר

כי התורה חסה על ממונ� של , כלל
ישראל

6
.  

צרי  קריעה שתי וערב 
וחיתו  מלמטה ואז מותר 

  .לצלותו

                                            
1
י "שרש, "ט"מעדני יו"ותר& ה.  תמה הפרי חדשוכ�? �"הרי משפט לשונו בד% קיא משמע שהבעיה היא הא� ד� כבד אסור או מותר כדעת הר, י"ש מני� לקח שזו שיטת רש"יש לתמוה על הרא 

ו "ומי אמר שלא מועיל חיתו" ש, ל שהמקרה של הגמרא היה בצליה"ועדיי� קשה כי י. י מדבר בכבד שנמלח"משמע שרש. צ חיתו""אבל לצור" מליחה ל, ו הוא לצור" הצליה"כתב שהחיתו� ש
, � שהקושיה של אביי היא הא� ד� כבר מותר או לא"י למד כר"לכ� רש. כשבישל אותה ע� טרפה שאינה נאסרת" ה בולעתפולטת ואינ"י העמיד כ"שרש, �"י כר" שרשומוכח עוד? למליחה

 .א"� וכ� פרש הריטב"י סובר כר"כ רש"א. כי אז יש תרו& לשאלת הגמרא, א לומר פולטת ואינה בולעת ד� של עצמה"ולכ� א
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  :הערות לטבלה

 .כי חליטה לא מועילה לד� המכונס במזרקי�,  כשחולט צרי" לנקר ולהוציא מזרקי ד� שבתוכו– א"רשב .1

� הקשה "הר. וזו רק גזרה, כי התורה חסה על ממונ� של ישראל, אבל בדיעבד א� קרע וחת" את הכבד מותר הבשר, זה לכתחילה� שכל "כתב הרמב .2
 .נעמיד שמדובר בכבד שלא נמלח, "דלמא בכבדא דאיסורא"למה ענה אביי בגמרא ,  ועוד קשה על שיטה זו.מ אנו בקיאי� בקריעה"כי מ, עליו

אמי ' זריקא אמר שהוא בישל כבד לר' גמרא כתוב מפורש שרבהרי , יוחנ� ב� נורי' � את דברי ר"% והרמב"ע דחו הרימדו, � הקשה על שיטה זו"הר .3
 !ואי" אפשר לדחות את כל האמוראי� האלו, עצמו מותרשכבד , וכ� אביי אמר לרב ספרא שפשוט לו, ואכל

שזה דבר שאי� , י"כתב על זה הב, שאולי פולט יותר משיעור גופו, הכבדא לעמוד על פליטת "כתב שאפשר שאוסר יותר כי אפ שהארחות חיי� "ואע .4
 .לו שחר והשכל והמוחש מכחישי� אותו

  ?הרי ספקו של אביי היה בבישול כבד ע� בשר אחר, עצמו אסורטור כבד בפני מדוע ל, ולכאורה קשה .5
והקשה על . ואי� אנו בקיאי� מה שלוק ומה מבושל, אסרתד שלוקה אוסרת ונ"וכ� משו� שיש מ, חוששי� שהקדרה עצמה נאסרת – מ" הגהביאור

  ?שמה עניי� גזרת חליטה לשליקה ובישול, פרוש זה הבית יוס#
, שמא יבשלנו ע� דברי� אחרי�, וזו גזרה ג� על בישול כבד לבדו, ברוב הפעמי� הכבד לא מתבשל לבדו אלא ע� דברי� אחרי� – ביאור הבית יוס#

 .י צליה תחילה"לכ� יש לבשלו רק ע. תקנה נעקרתכמו שתמיד עושי� ונמצאת ה

  . ערו" השולח� ועוד–יש אחרוני� החולקי� וסוברי� שהטור לא התיר בדיעבד לבשל כבד ע� שאר בשר  .6
  

  דין כבד מתובל
כתב זאת בתורת הבית אלא רק א לא "הרשב. כבד מתובל אוסר ונאסר, יוחנ� ב� ברוקה' ישמעאל בנו של ר' אליעזר ובי� לר' בי� לר, ע" לכו– �"ר, א"רשב

  ?מדוע. בחידושי�

 .פ שלא קיבל גירסא זו"ולכ� רצה לפסוק לחומרא אע, ע מודי� שלא נאסר"ובשלוקה כו, היתה גירסא שמחוקת התנאי� היא במתובלת  .1

 .ק חולק ג� במתובלת"כי ייתכ� שת, לא רצה לפסוק כ�', מתובל'ק לא הזכיר "כיו� שת .2

  

  ת שמצריכות זאתועדין חיתוך הכבד בצליה לד
ומנהג יפה לנוקבו . ג גחלי�"אלא רק להניחו ע, ובכבד עו% לא צרי" שו� חיתו", אלא רק נקיבת השיפוד, צ בצליה חיתו" שתי וערב" א– בעל העיטור

  .כי אחרת יסברו שלא צרי" חיתו" כלל, בסכי� לחומרא
  .ובי� בכבד עו%, בי� בכבד בהמה, וכ� ראוי לנהוג לכתחילה, תי וערבי היה נוהג לקורעו ש"ולכ� ר,  קרא תגר על מנהג זה– י"הגהות אשר

  . נהגו התר לצלות כבד של� על האסכלא בלא שו� חיתו" וניקוב ואפילו בכבד בהמה– ה"או
  

  ההלכה בבישול כבד בפני עצמו
שקורעו שתי וערב וחות" , י"אלא כרש, חליטהכי אי� אנו בקיאי� ב, י מליחה"עבבישול בפני עצמו אי� לכבד תקנה  שפסק כטור לכתחילה – מחבר

  )מ� הדי� מותר לבשלו, וא� חלט בחומ& או ברותחי� (.כ יכול לבשלו"ואח) "" ש–שיעור חצי צליה (וצולהו עד שיהא ראוי לאכילה , מלמטה
ז "וכתב הט .שהכבד פולט ולא בולעאבל הקדרה אסורה , )""ש(בלא מליחה אפילו  שמותר א� התבשל לבדו בלא צליה וכרוב הראשוני�בדיעבד פסק 

אבל א� לא מלח ובישלו ע� בשר אסור הבשר והקדרה עד ששי� , ורק א� מלח קוד�, ת שמותר בדיעבד" פסק כר,דוקא א� שכח שד"בש� הגהות ש
  .אפילו בדיעבד

  .קיאי� בחליטהכי אנו לא ב, שאפילו בדיעבד אסור לבשל כבד בלא צליה קוד�, �"רמב# וה"ריהביא כיש מי אוסר את הו
  

לפי שהוא , )ת"לאפוקי מר, י"כרש (כדינו קוד� הבישולוהודח אפילו נמלח הכבד , � בלא צליה"רמב# וה"רילאסור את הכל כדעת ה פסק – א"רמ
  )ז"ט. (ובלא חליטה לא פולט, כי הכבד בולע, מטהי קריעה שתי וערב וחיתו" מל"ומליחה לא תועיל לו אפילו ע, מרובה בדמי�

' � שהלכה כר" פסק כהסבר הבית יוס% ברמב–  "ש. יוחנ� ב� נורי' � שפוסק כרבנ� דר"פ הר"� ע" פסק כא� כרמבא"רמ ה– ז"ט ?א"ק הרמכמי פס
  .ואנו לא בקיאי� מהו מבושל ומהו שלוק, ששלוקה אוסרת ונאסרת, ישמעאל

כי רק שלוק אוסרת ונאסרת , " הכבד מותר"ולש, אוסרת ונאסרתכי כבד , ז שפוסקי� כרבנ� הכבד אסור"לט, מ בזה היא בכבד שנכבש מעת לעת"הנפק
  .ולא כבוש

  
מתירי� הכל בדיעבד ,  וחיתו" מלמטה לאחר מליחהי קריעת שתי וערב"לבשל כבד עא� ארע והורה המורה ש,  והתיר בדיעבדא"חלק על הרמ –  "ש

  . אסור הכבד, קריעהא" בלא, ת"כדעת ר, ובי� את הבשר שהתבשל עמו, בי� את הכבד
רק א� יש ששי� בתבשיל נגד הכבד התבשיל , וכמבשלו ע� בשר אחר, רק שצרי  להדיח את הכבד, התיר כבד שהתבשל בפני עצמו בלא מליחה – ל"רש

ל שאי� הנאסר יכול לאסור אלא "שהרי קי,   תמה עליו"הש. ונאסר הכבד משמנונית התבשיל, אחרת נאסר התבשיל מד� הכבד ונעשה נבלה, מותר
  .כמו שכתב במקו� אחר, ל מודה לזה"וא% רש. יכול ליל" לש�) ד�(מקו� שהאיסור עצמו ב
  .ל"א ולא כרש" פסק להלכה כרמ– ז"ט
  

  א"רמ

וחתיכת , )"" ש–היינו הגידי� והקנוקנות בצד שהמרה תלויה בו  (וכ� א� נטל המרה. נקיבה בסכי� הרבה פעמי� נחשבת כחיתו" שתי וערב .1
צ "ובכבד חתו" א. נוטל הסמפונות לאחר הצליה ומבשל, וא� לא עשה כ�. כי הד� יכול לזוב החוצה,  שתי וערבנקיבהכ נחשב כ"בשר מהכבד ג

  .כלו�
 אמנ� חיתו" בשר .א" לכתחילה א� רוצה לבשלו צרי" לקרוע שתי וערב ממש,  נקיבת סכי� הרבה פעמי� מועילה בדיעבד לאחר הצליה–  "ש

  . אפילו לכתחילהריעה שתי וערבאו חיתו" המרה נחשבי� כקמהכבד 
כ בכבד של בהמה שיש שיעור מרחק "משא, שזה טוב א% לבישול אחר צליהג "והוסי# הפמ.  בכבד של עו% די בחתיכה שחותכי� המרה– ז"ט

 . לכ� צרי" לחתו" ג� קצת מהבשר בשביל בישול שאחר צליה,גדול בי� המרה לכבד וחיתו" המרה פחות מועיל

, עשה כ"וא� לא .)שמא יתאד� הבשר, משו� מראית עי�הנדבק בו היינו להוריד את המלח (הדיח את הכבד קוד� בישולו צרי" אחר הצליה ל .2
  .מותר בדיעבד, ולא הדיחו כלל אפילו קוד� הצליה

  .'ק טו"עו ס' " לקמ� בס"כ הש"וכ,  צרי" הדחה שלוש פעמי�– ג"פמ
פ "פסק שכל צלי צרי" הדחה ג, ב"עו ס' ואילו לקמ� בס, מ לבשל צרי" להדיח"שכא� משמע שרק כשבא לצלות ע, א"ג על הרמ"והקשה הפמ

פ קוד� הבישול "שיש להדיח ג, א את עיקר הדי�"שכא� כתב הרמ, )'ק יח"סד "שפ (ג"הפמותר� ? כ"לאחר צלייתו אפילו א� לא בא לבשלו אח
  .פילו א� לא בא לבשלופ א"עו כתב את המנהג שנהגו להדיח כל צלי ג' ולקמ� בס, משו� מראית עי�

  

  ההלכה בבישול כבד עם בשר
כי , לכתחילה אסור, מזרקי הד� שבתוכואת  בחומ& או ברותחי� והוציא כבדא� חלט את ה, שא� בא לבשלו ע� בשר, פסק כרב הונא ורב נחמ� – מחבר

  . בי� הכבד ובי� הבשר שעמו, א� עשה כ" מותרובדיעבד, אי� אנו בקיאי� בזה
  .� בבישול בפני עצמו לעיל"לפי מה שאסרנו כרמב, ותימה שלא הגיה כלו�, אפילו בדיעבד לא מהני חליטהש ח כתב"תא ב"הרמ –  "ש

כיו� שנחלט שוב אי� בו ד� , אבל בחליטה, �"שהרי בבישול אסרנו לפי שאי� אנו בקיאי� מהו בישול ומהו שלוק כדעת הרמב,   תמה על דבריו"הש
  ?יעבדוצרי" להיות שמותר בד, שפורש
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 כיו� שאי� אנו .2. כ" ג� נאסר בדיעבד כשאי� אנו בקיאי� בחליטה,  כמו שבדיעבד אסור כי לא בקיאי� בי� בישול לשלוק.1:   מתר� שני תרוצי�"הש
י מליחה "רה עכי מותר לקד, מותר בדיעבד, ס סז לגבי בשר שלא נחלט"לכ� בסו. כאילו לא נמלח כללוהוי , מעמידי� זאת בחזקה קמא, בקיאי� בחליטה

  .נחשב כאילו לא נמלח ואסור אפילו בדיעבד, טהא" מכיו� שבכבד אסור בלא חלי, א� לא נחלט
  

   כבד לבדותההלכה בצליי
, וא� משו� ד� הסמפונות. (כ"קורעו אח, וא� לא קרעו קוד� צליה, )ג"בה, י"רש(צרי" חיתו" משו� ד� הסמפונות , כשבא לצלות כבד לבדו – מחבר

  )"" ש– פולטוכבולעו כ" 
שמא נשאר , ולבישול אחרי הצליה צרי" שתי וערב, ולכ� מספיק או שתי או ערב, צ קריעה אלא משו� ד� הסמפונות" דעת המחבר שלצלי א– פרי חדש

  .ד� בכבד עצמו
זה רק חומרא לשיטתו , י� סגיא שבנקיבת סכ"ומה שכתב הרמ. ו דוקא ואפילו בעו%"ולפי זה יש חיוב מ� הדי� בקריעת ש, ג" המחבר פסק כבה– ל"רש

  .שלא מצרי" כלל קריעה
  

  2.וכ� נוהגי� לכתחילה, צ לצלי שו� קריעה" שאמרו שאת"כר פסק – א"רמ
� ואי� לומר שש? א"משמע שצרי" חיתו" לשיטת הרמ, כתב את דיני החיתו", א לאחר שהצרי" המחבר צליה"א כתב הרמ"הרי לעיל בס, ז"הקשה הט

כ כתב שא� רוצה לבשלו אחר צליה ידיחנו "ואח, את דיני החיתו"כתב קוד� כי ש� ,  כשאוכלו צלי בפני עצמווכא�,  צליהמדובר כשבא לבשלו אחר
אלא מספיק ניקוב בסכי� וליטול , ו"שלא צרי" קריעת ש, א לפי דעת המחבר הסובר שג� לצלי הוא צרי" חיתו""שש� כתב הרמ, ז"לכ� מתר� הט. קוד�

  . ההלכה לשיטתווכא� כתב את, את המרה
  .ו בי� א� אוכלו צלי ובי� א� אוכלו מבושל"שצלי חייב קריעה ש, א" חלק על הרמ– ל"רש
  .ובעו% די בנטילת המרה, כ צרי" קריעה"ורק כדי לבשלו אח, שצלי אי� צרי" כלל שו� קריעה, א וכשיטתו"כרמ הכריע להלכה – ג"פמ

  
  

   או בתנורג פלטה חשמלית"דין צלית כבד ע

 ?או בחו� של אש, � הא� נורא משאב שאיב זה דוקא באשיש לדו •

 ?פ שהכלי לא מנוקב"כ הא� בצליה צרי" להיות בכלי מנוקב כמו במליחה או שבצליה האש שורפת את הד� וכשר אע"כמו •

תח הד� יוצא זה דוקא כשהאש מלמטה והיא מורידה כ" את הד� או שאפילו א� האש מעל הבשר כמו בתנור רו" נורא משאב שאיב"הא� די�  •
 ?והבשר מותר

 ?הא� זה מותר, הרי התנור מעלה זעה והד� מתאדה למעלה ונבלע בכבד כדי� רוטב שמבשל את הכבד ויאסר שוב, מה הדי� כשצולי� בתו" תנור •

  
. מקו� לד� לזובכי זה לא אש וכ� כי אי� , שזה אסור.  על פסחי� עדח"הצלאבל הביא בש� , שמותר" הר הכרמל"ת "שוכתב בש�  – ובהשחי תפת

כי כשהפסח מונח על , על אסכלא קרב� פסח לצלות אסורששכתבה  .)עד ( והוכיח זאת מהמשנה בפסחי�ח בעצמו התיר את הדבר"אול� לאחר מכ� הצל
  .ולא צלי אסכלא" צלי אש"והתורה אמרה , האסכלא נשר% מהמתכת של האסכלא ולא מהאש

וחו� של , ולכ� אי� הבדל בי� תנור ע� גחלי� לתנור בלי גחלי�, אלא שבקרב� פסח זה אסור, י האסכלא"י אש בי� ע" שד� יוצא בי� עח"מכא� הסיק הצל
  ."צלי אש" והחסרו� היחיד בקרב� פסח שאינו תנור הוא כמו חו� של אש ומוציא ד�

  .בד מונח באויר התנור ולא על חרס התנוראבל רק כשהכ, כי חו� התנור מוציא את הד�, מותר לצלות כבד או בשר בחו� של תנור, ח" לשיטת הצללכ�
כי אי� ,  לדחותרשאפאבל . ולכ� אי� בעיה של ד�,  שהפסח נמלח כברונית� לומר שזה משו� שאפשר לומר שבמשנה מדובר, ש הסתפק בסו% בזה"הפת(

  )י צליה"י מליחה ולא ע"שהד� יצא ע, י דבר אחר"שאז יפסל מטע� צליה ע, התר למלוח את הפסח
כי , ש"ע, א" הביא עשרות פוסקי� אחרוני� שהתירו לצלות על קרקעית התנור ממש, ח"ש את הסתפקותו בדברי הצל" הביא את הפת"תשובהדרכי "ה

  ".נורא משאב שאיב"שורפת אותו מיד ויש די� של , חו� התנור שמוציאה את הד�
ג "ח דיבר כשהוצאו הגחלי� החוצה והכבד מונח ע"שהצל, ג" בח"יעזרצי� אל"כתב ה, ח שהתיר רק באויר התנור ולא על הקרקעית"וכדי ליישב את הצל

  .ובינתיי� התנור התקרר קצת ולכ� לא שור% מיד את הד�, חרס התנור
ט לא "ש� כתוב שביו. והביא ראיה משבת קלד. והוכיח שדי� של צלי זה רק צלי על אש וגחלי� ולא מחו� של תנור, ח" חלק על הצל– משנת אברה�

ט בשר " ומה שמותר לצלות ביו.כי אי� ש� בעיה של כיבוי, אבל גחלת של מתכת מותר, משו� כיבוי, חרדל גחלת של ע& כדי למתק אותומכניסי� ל
  .אבל בחרדל אפשר, במתכתא לצלות "זה כי א, בבישרא אגומרי ומכבה את הגחלי�

כי חו� מתכת אפילו לוהטת מבחו� לא , אלא רק בשר על גחלי�, ט"א להניח מתכת על הבשר כדי לצלותו ביו"שא, "משנת אברה�"ומכא� מוכיח ה
  )ט ג� בלא כיבוי הגחלי�"אחרת היה אפשר לצלות בשר ביו( .אלא רק בגחלי�, צולה
ולכ� , ט ועדיי� הוא משובח"זה שבחרדל אפשר לצלותו מערב יו" אפשר ולא אפשר"ש, י"פ שיטת רש"ע, "משנת אברה�"ח יענה על הוכחתו של ה"הצל
  .ואי� ראיה מגמרא זו, ט"ולכ� צולה ביו, א כי הוא מתקלקל"אבל בשר א, ט" סיבה להתיר אפילו בצליה במתכת ביואי�

כי , אסור הבשר א� נצלה ש�, ג כירה במקו� שא� ישפ" מי� לא יצאו מיד שאז אסור למלוח ש�" כתב מפורש שא� צולה ע–) 'ק א"עו ס' ס (חוות דעת
  .מתכנס הד� והוי כמתבשל בדמה

מיד , אבל כשעומד הבשר על תנור רותח, שבמליחה התנור לא רותח ומתבשל בדמו או בצירו,  חלק על חילוקו של החוות דעת–) 'ק א"עו ס' ס( יד אפרי�
  .ולכ� אי� להשוות בי� מליחה לצליה, התנור שור% אותו ולא נות� לו להיבלע בפני�, כשיורד הד�

  
והחשמל דואג שהתנור יישאר רותח כל הזמ� , שחו� החשמל דינו כחו� האש, ג פלטה חשמלית"לצלות בשר ענית� , למסקנה לפי רוב הפוסקי�, לכ�

יהיה מותר ג� לשיטת החוות , אול� א� יניח את הפלטה במדרו� כדי הד� יזוב (.פ הרב יצחק יוס% לכתחילה"וכ, ח יודה לזה"ולא יתקרר ולכ� ג� הצל
והרב יעקב . אי� בעית זעה, שכשיש אש גלויה או גחלי� בוערות בתנור או חוטי� גלויי� כמו בגריל" בני� אב"ת "פ שו"ע, די� זעה לא שיי  כא� – )דעת

וראיה מבי דוגי שנמצא מתחת , אבל בד� לא נאמר די� זה כלל, צב לגבי בשר בחלב ושאר איסורי�' שדי� זעה נאמר בס" אהלה של תורה"אריאל כתב ב
  .אמנ� יש אחרוני� שכותבי� לפתוח את התנור כשצולה. לחא ולאכול את השומ� ואי� בעיה של זעה כלללבשר ומותר לשי� ש� גללי מי

  .בגלל הזעה, והתבניות שהכבדי� או הבשר הונחו בה� נאסרי� וטעוני� ליבו� קלהתנור , )לא בגריל(תנור כשצולה במ "מ
  

  ):כשהאש מלמעלה (צליה בגריל
קרב� פסח ' ה מהל"� בפ"ומוכיח זאת מדברי הרמב, "בישרא אגומרי"זה דוקא כשהאש מלמטה כמו " שאיבנורא משאב "כי , אסר" משנת אברה�"ה

  .כ רק כ" יוצא הד�"א,  שהאש למטהוש� כתב, המתאר את אופ� צלייתו
כח להוציא את הד� ועוצמת האש מתפזרת בכל הצדדי� ויש לה , וכתב שאי� הבדל א� האש מלמעלה או מלמטה, חלק עליו" שערי הלכה"אבל בספר 
משמע שהחו� שמגיע מדפנות . פ שהוציא את הגחלי�"אע, שהתיר כשהבשר באויר התנור, ח"מוכיח זאת מדברי הצל" צי� אליעזר"וה .מכל מקו�

  .פ רוב הפוסקי�" וכ.התנור ובעיקר מלמעלה צולה את הבשר שבאויר התנור
  

  ימים' דין כבד ששהה ג
  .ה בכבד"ה, כ"ימי� בלא מליחה התייבש בו דמו ומותר רק בצליה בלא בישול אח' מו שבשר ששהה ג כ– מנחת יעקב, פרי חדש, צמח צדק

' שא� בישל את הכבד אחר צלייתו כששהה ג, פ הילקוט יוס#"וכ. ימי� היא רק חומרת הגאוני�' כי חומרת ג,  יש להתיר– ערו  השולח�, חכמת אד�
  .ימי� מותר בדיעבד

                                            
2
 .אבל בצליה מקבל את דבריו לכתחילה שלא צרי" שו� חיתו", ד אפילו בדיעבדת שמליחה מועילה לבישול כב"א לא מקבל את ר"הרמ 
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  לעתדין כבד שנשרה במים מעת 
  .ה בכבוש שמותר"כ ה"וא,  מתיר בדיעבד לבשל כבד בפני עצמו לפי שהכבד פולט ולא בולע– מחבר

כי במבושל הוא אסר , א יש להתיר"אבל המנחת יעקב כתב שג� לרמ .ה כא� יש לאסור"כ ה"וא, �" אסר בדיעבד לבשל כבד בפני עצמו כרמב– א"רמ
  .כ הפרי חדש" וכ.וכ� שד� כבד דרבנ�, לולכ� בכבוש יש להק, מספק שמא מבושל הוא שלוק

ודאי יש , וא� לא הדיח את הכבד מלכתחילה ואי� במי� ששי� נגד הד� בעי� שעליו. יש אוסרי� אותו ויש מתירי�– ט"פתחי תשובה בש� מהרי
 ואת הכלי יש לאסור א� אי� ששי� ,יש לסמו" על המקלי�, אבל א� הודח מלכתחילה או שיש ששי� נגד אותו הד� שעליו, לאוסרו מדי� כבוש כמבושל

  .במי� נגד כל הכבד
  ).א% לדעת המחבר(ולכ� יש לאסור , עדי% משלוקכבוש מ "מ,  א% שכבד פולט ולא בולע–) 'ק ס"סט ס' ד ס"שפ (ג"פמ

  .ה בכבוש"וה, כי בלע מפליטת הכבד, שהכלי ודאי אסור אפילו בדיעבדא "בס מבואר במחבר :די� בכלי שנשרה בו הכבד
  

  'עי% דס
  

: רב דימי מנהרדעא מתני איפכא. חלב סרוכי מסר"? מאי טעמא. כחלא עילוי בשר אסיר, דמא משרק שריק, שרי, כבדא עילוי בשרא: אתמר "– גמרא
, א שריתותי בשר, בי� כבדא בי� כחלא: דרש מרימר הלכתא. ד� דאורייתא, כבדא עילוי בשרא אסיר, חלב שחוטה דרבנ�? ט"מ, כחלא עילוי בשרא שרי
  .)חולי� קיא". (לכתחילה לא, עילוי בשרא דיעבד אי�

  ?למה בדיעבד מותר כאשר הכבד מעל הבשר
  . משו� שכבולעו כ" פולטו בצליה– עטרת זהב

ל שד� הלב מתבש, ושונה הדבר מלב(כי יש בו שפע ד� , שלא אומרי� כבולעו כ" פולטו בכבד.) חולי� קיא(הוכיח מדברי תוספות ' ק יב" בס–  "ש
  . )כ ג� המרדכי"וכ (ד� משרק שריקשפ מה שכתוב בגמרא "ולכ� הבשר מותר בדיעבד ע, )במקומו בחלל הלב ומתייבש

 .כי לחלוחית גבינה דרבנ�, ולא אומרי� כבולעו כ" פולטו,  בקליפהשבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה נאסרי�, ה"דקדק מדברי האו" לב אריה"ה
כי אז יש לאסור כחל , א לומר שטע� ההתר בכבד הוא משרק שריק"א, לכ�. אומרי� כבולעו כ" פולטו,  כחל דרבנ�שד�, ממילא יש להסביר שבכחל

כ ברורי� דברי "וא. שבאיסור דרבנ� מתירי� בזה, "כבולעו כ" פולטו"וממילא יש להתיר משו� , למסקנה תמיד זה דרבנ�, לכ�. משו� מסר" סרי"
  !  צריכי� עיו�"ז ודברי הש"העט

ולא שיי" לומר ש� כבולעו כ" פולטו בגבינה , שבשר וגבינה מלוחי� שנגעו זה בזה צרי" לקלו% שניה� מקו� נגיעת�, כתב' ק יג"צא ס'  בס "לא שהשא
ק מדוע מתיר משו� ד� משר, ""וממילא לא קשה על הש, "כבולעו כ" פולטו"אי� מסקנת הסוגיה בגמרא להתיר משו� , לכ�. ה"ולא כאו, אלא רק בד�

  .שריק
  לא "ולש, ולכ� ג� בכבד מותר, וזו מסקנת הסוגיה שלנו" כבולעו כ  פולטו"ז אומרי� בשאר איסורי� "לעט,  "ז והש"כ זו גופא מחלוקת העט"א

  ".ד� משרק שריק"ולכ� למסקנת הסוגיה הכבד מותר משו� " כבולעו כ  פולטו"אומרי� בשאר איסורי� 
ייתכ� לומר שהתרו& מתר& למה מותר מולייתא . שבתוספות בחולי� קיא, ז למד שאי� מחלוקת בדברי תוספות"ט ייתכ� לומר שהע,בבאור דברי תוספות

כבולעו "ובמולייתא אומרי� , )אבל בדיעבד כ�(כי יש בו שפע ד� " כבולעו כ" פולטו"ועל זה עונה תוספות שלכתחילה לא אומרי� בכבד , ש"לכתחילה ע
  .כפי שבארנו למד שיש מחלוקת בי� דברי התוספות" "אול� הש. לכתחילה" כ" פולטו

שאנחנו לא , כתב להדיא' ק כג"" ש� בס"והש, כי כבולעו כ" פולטו, ו שנמצא כבד בצלי מותר"שפסק בס, " חולק על המחבר" לומר שהשאול� קשה
כ "וא! בעו% צלי מותר מטע� שכבולעו כ" פולטושא� נמצא כבד , אלא פסק כמחבר, בכבד" כבולעו כ" פולטו"סוברי� כרבנו ירוח� שאמר שלא אומרי� 

שמשו� . פ תוספות בפסחי� עד"כתב מפורש ע' ק יד"" בס"וכ� הש! ו"כשהוא עצמו סובר כמותו בס, ז"ומדוע מתקי% את העט, " סותר את עצמו"הש
  .ע"  צ"ודברי הש, שכבולעו כ" פולטו יש להתיר בדיעבד

. שג� משרק שריק, צ לטע� הזה"כתב שא, פ"אחר שהביא את דברי תוספות בפסחי� שמותר משו� כבכשל, 'ק יד"ש בס"פ מ"  ע"ויש לפרש דברי הש
מ בי� "וזו נפק (ולכ� לא צרי" להשהות, שמשרק שריק, אלא שבגמרא יש טע� אחר, ז צודק שבדיעבד מתירי� בכבד משו� כבולעו כ" פולטו"העט, כלומר

 ולכ� ,א לומר משרק שריק"שכבד בתרנגולת א, ו"אבל בס, ז למה הוצר" לטע� זה"" על העט" תמה הש ולכ�צ לטע� של כבולעו כ" פולטו"וא, )הטעמי�
  ".כבולעו כ" פולטו"אומרי� 
י# להשתמש בטע� ועד, צ לטע� זה"ג בשר א"אלא שבכבד ע,  ולא כתוספות בחולי�פ תוספות בפסחי�"שפסק ע,  "שני הטעמי� נכוני� לש, כלומר

זו קולא , ג בשר"ומה שהתירו בכחל ע. ולא להידחק לטע� שיש מחלוקת בי� דברי תוספות הא� אומרי� אותו, אה הגמראשל ד� משרק שריק שמבי
  . "ומיושבת שפיר שיטת הש. שחלב כחל דרבנ�, מיוחדת של חכמי�

  
אבל בשפוד , ד בתנור שזנבו למעלהשהיה פיה� למעלה והיו מניחי� השפו,  כל מה שחילקו בי� עילוי בשרא לתותי בשרא זה בתנורי� שלה�– י"רש

  .ומותר בדיעבד, ובכל גוונא אסור לכתחילה שמא יתהפ",  לחלק בי� עילוי בשרא לתותי בשרא"לא שיי, המונח לארכו
תמעט כי ה, ע"ג בשר לכתחילה לכו"כבד עלהניח את המותר , המתירתו לקדרה, א� מלח את הכבד מליחה גמורה –") כבולעו"ה "ד. פסחי� עד (תוספות

  .י"פ מהרא"וכ. דמו ולא אוסר
    

כי הבשר גומר לפלוט קוד� , לכתחילה יניח את הכבד למטה, שא� צלה כבד ע� בשר בתנורי� שהיו בזמ� הגמרא שפיה� למעלה,  פסק כגמרא– מחבר
שצולי� ,  ובשפודי� שלנו. בצליהריקכי ד� משרק ש, ובדיעבד מותר ג� כשהכבד למעלה, )""ש(ואז ד� הכבד נבלע בבשר א� הוא למעלה , שיגמור הכבד

  )י"כרש (.ובדיעבד מותר. כי לפעמי� מתהפ" השפוד והכבד נהיה למעלה, אסור לצלות לכתחילה אפילו כשהכבד למטה, אצל האש
מעט תי כבר הכ, ואפילו כשהכבד מעל הבשר, לכתחילהמותר לצלותו ע� בשר , מליחה גמורה לקדרהשא� נמלח הכבד , י" פסק כתוספות ומהרא– א"רמ

  .ג בשר"בשר עצולה והוי כ, דמו
ת הוא נידו� ככל "ולר, א� מדובר שהכבד נמלחשהרי , וקשה, ש שמותר לתת את הכבד שנמלח תחת הבשר"א שכ"משמע מהרמ, ז"הקשו הדרישה והט

ותר רק בדיעבד כמבואר בסו% דבר זה מו, ויבלע הכבד ד� מהבשר שלא ייפלט, הרי הבשר לא נמלח, אי" יהיה מותר לתת אותו תחת בשר, בשר שנמלח
  !עז' ס

א" , כי זה מהני במליחה,  את תרוצ�וז דח"הט. שיבלע בו מהבשראת הכבד ולכ� יפלוט ,  ופולט צירבכבד שלא הודח מדובר – ח"תרו� הדרישה והב
  . פולט ציר ללא פולט צירוכתב שלא שמענו מעול� שיש חילוק בצליה בי�, " דחה דבריה�" וג� הש. ד� ויבלע בבשרלייפובצליה 
וג� , כי זו חומרא בעלמא, ואי� חוששי� שמא יתהפ" ( ע� בשר שלא נמלח או למעלהבשוהש המחבר שמותר לצלותו "א דיבר על מ" הרמ– ז"טתרו� ה

  .א יודה שאסור לכתחילה"א  מתחתיו ג� הרמ, )א� התהפ" מותר בדיעבד
" "עיי� לעיל בבאור דברי הש (.כבולעו כ" פולטוכי , הכבד שנמלח נמצא מתחת לבשר שלא נמלח ג� כשוהתיר לכתחילה, ז" חלק על הט–  "שתרו� ה
  )ושיטתו

, ואי� בקדרה ששי� נגד הכבד, ונגע בשעת הצליה בקצה אחד בקדרה שיש בה תבשיל רותח העומד אצל האש, ג גחלי� שעל הכירה"כבד צלאוהו ע – פתחי תשובה בש� הר הכרמל
  .ל שמותרת משו� שכבולעו כ" פולטו"שאפילו הקדרה של חרס י, כ כשהקדרה ריקנית"משא,  אסורי�הקדרה והתבשיל שבה

  

  דאורייתא או דרבנן –דם כבד אסור 
  . אסור מהתורה– �"ר, א"רשב, �"רמב

  . דאורייתאשמשמע שד� כבד, ת מהגמרא לעיל"והקשו על ר:). קי" (שרא ל� כבדא, אסר ל� דמא: "שכתוב בגמרא,  ד� כבד דרבנ�– ת"ר
  .לאפוקי מחלב שחוטה שהוא לגמרי מדרבנ�,  כתב שיש מתרצי� שכונת הגמרא שד� עיקרו מהתורה–) 'ק יד"ד ס"שפ (ג"פמ

  .ח פסק שד� כבד דאורייתא כרוב הראשוני�"והפר. א"ה בבאור הרמ"פ האו"ה ע"  בס"כ הש"ג שד� כבד אסור מדרבנ� וכ"להלכה כתב הפמ
  

  'סעי% ה
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, כ" אסור למלוח, ג בשר"וכש� שאי� לצלות כבד לכתחילה ע, ג בשר כי מליח הרי הוא כרותח" אסור למלוח כבד לכתחילה ע– �"ר, ק"סמ, א"רשב
  .אבל א� הכבד מתחת לבשר מותר לכתחילה, ובדיעבד מותר

  .ובדיעבד מותר בכל עניי�,  יש מחמירי� לכתחילה א% במליחת כבד מתחת לבשר כי לפעמי� מתהפ"– ה"או
  . כבד שנמלח ע� בשר אסור אפילו בדיעבד– י בש� רבנו יואלמרדכ

  .ומתירי� את הכל לכתחילה,  יש הסוברי� שלא מחמירי� במליחה כמו בצלי– מגיד משנה
  

  .ובדיעבד מותר. אלא תחתיו, בשרהג "כבד עאת הלא ימלח לכתחילה , שכשמולח כבד ע� בשר, �"ק והר"הסמ, א" פסק כרשב– מחבר
ג בשר שנמלח כבר "כי לא גרע משאר בשר שלא נמלח שנמלח ע, אסור הבשר אפילו בדיעבד א� הכבד למעלה, חדבשר כבר נמלח והו אבל א� ה–  "ש

  ו שאסור"ע ס' שהתבאר לעיל בס, והודח
  .ולכ� מותר ג� כיו� לכתחילה כשהכבד למטה, שמא יתהפכו, ד"לעיל בס, י" כא� לא שיי" החשש של רש– א"גר
  

  א"רמ

מצאנו שני . ואז לצלותו, ג האש"אלא רק למלוח אותו קצת כשהוא תחוב בשפוד או מונח ע, אפילו לבדו ואי� לשנות, כללמלוח כבד לא לשנהגו  .1
 :" בבאור הדבר"ז ובש"טעמי� בט

 .והרי לעיל התבאר שאי� אנו בקיאי� בחליטה, שלא יבואו לטעות לבשלו ע� בשר אחר, משו� הכר  .א

 )י מולי�"ח בש� מהר"ת. (ידיחנו קוד� הצליה, � א� בטעות מלחו את הכבד קוד�לכ. האש חוזרת ומבליעה את הד�  .ב

א "וי. כי בדיעבד ג� בצליה מותר כדלעיל, מותר הכל בדיעבד,  או לידו)שלא נמלח והודח עדיי� (ג בשר"בי� ע, אול� א� מלח כבד בי� לבד .2
  )""ש. (לא, א� לא נמצא דבוק ו.וזה חומרא בעלמא, שצרי" לקלו% מעט סביב הכבד א� הוא דבוק בעו%

ע "וע. צ קליפה"כ א"ג, וכ� כשנמצא בתו" העו% ולא דבוק. צ קליפה כלל"א, שאי� דר" הכבד להיות דבוק בה, שבבהמה,  מכא� משמע–  "ש
  ." ש�"ו ובש"א בס"לקמ� ברמ

 .והד� נבלע בבני המעיי�, כי הכבד מרובה בדמי�,  המעיי�נאסרי� בני, שמחזיקי� בה� שאי� בה� ד�, כבד שנמלח ע� בני מעיי� – ז"פתחי תשובה בש� רדב

  .מותר בדיעבד, וא� לא הדיחו, ואפילו רוצה לאכלו צלי, משו� ד� הדבוק בו, נהגו להדיח כל כבד אחר צלייתו .3
  לכתחילה ראוי להדיח א. כי ד� כבד דרבנ�, ואפילו בישלו כ" מותר בדיעבד, בי� קוד� הצליה ובי� לאחריה,  מותר אפילו לא הדיח כלל–  "ש

  .ואפילו לאכלו צלי בלא בישול, בי� אחר צליה, בי� קוד� צליה
וה� כבד וה� שאר בשר נוהגי� , ב"עו ס' כפי שנפסק ס, כ מותר"שהרי שאר בשר ג, " שד� כבד דרבנ� אינו מוב�" הטע� שכתב הש– ג"פמ

 .ולכ� הלשו� קצת מגומג�, להדיח קוד�

  

  'סעי% ו
  

 שיש להחמיר ולקלו% קצת סביב מקו� �"א  הביא בש� ראב, כי כבולעו כ  פולטו, שבצלי מותר, דינו כמו הלב,  נמצא כבד בעו%א� – טור, מרדכי
  .3פ הבית יוס%" וכ.ג בשר לא צרי" קליפה"כי בכבד ע, וזו חומרא, הכבד

ה וכנוס בחלל התרנגולת וחוזר הד� ונבלע בכבד ולא שבצלי פולט הכבד ד� הרב,  "והסביר הש . אסר את הכבד והתיר את התרנגולת– רבנו ירוח�
כל דברי� אלו לא שייכי� . ג בשר א" לא בתו" חלל התרנגולת"וכ� ד� משרק שריק רק בכבד ע, וכ� סובר שלא אומרי� כבולעו כ  פולטו בד� כבד, נפלט

  .ש"ע, א"" לקמ� התיר את הכבד שלא כרמ"ולכ� הש, לקמ� בבישול
  .כי כבולעו כ" פולטו,  מותר בצלי,טור שכבד שנמצא בעו% פסק כמרדכי וכ– מחבר

  .וזו חומרא בעלמא, � שיש לקלו% קצת סביב הכבד" הביא את דעת ראב– א"רמ
כי זו , מותר בדיעבד, אבל א� לא קלפו והתבשל כ", )ג" פמ–כ במליחה שלא צרי" קליפה א� לא דבוק "משא ( צרי" לקלו% בצלי אפילו אינו דבוק–  "ש

  .אי� צרי" קליפה אחר הבישול, ואפילו א� התבשל. מרא בעלמארק חו
  

  קדרהבישול עוף שיש בו כבד בדין 
  . בבישול בקדרה צרי" ששי� נגד הכבד בי� דבוק בי� לא דבוק– טור

כ יש ששי� בהתר נגד "אא, וכל העו% נעשה נבלה ואוסר הכל, וכי אז אי� ששי� בעו% נגד, א� הכבד של�,  א� הכבד דבוק בעו% אסור כל העו%– מרדכי
, וא� הכבד לא של�) י שמי� במינו במשהו רק בבשר וברוטב ובבשר"לשיטת רש. (בבשר ובעופות, ומשערי� בששי� נגד כל העו% ברוטב, כל העו%

  .משערי� הא� יש ששי� בעו% נגדו
ולכ� , נ אלא בבשר בחלב בלבד"טתו שאי� אומרי� חנשזה לשי,  "והסביר הש.  בקדרה צרי" ששי� נגדועו% ע� כבדשא� התבשל ,  פסק כטור– מחבר

  .ואז הכל מותר, � נגד הכבד בי� דבוק בי� לא דבוקהעו% כא� לא נאסר כולו ומספיק ששי
וא� הכבד לא .  משאר דברי� שבקדרהונעשה העו% נבלה ולכ� צרי" ששי� נגד כל העו%,  א% פע� אי� ששי� בעו% עצמו נגד הכבד, א� הכבד של�– א"רמ

  . כדעת רבנו ירוח� לעילכמו בלב, א  הכבד עצמו אסור, ו% נעשה נבלהשאז אי� הע, מצטר% כל מה שבקדרה לששי� נגד הכבד, בוק בעו%ד
  . הכבד אסור אפילו א� מלחו אותו קוד�– ח"ב

שבשר שלא ש� נפסק ש ,סט' סמא על עצמו "הרמוהקשה . שכתב להתיר את הכבד אפילו לא נמלח קוד�, ח"א בת"  הביאו את דברי הרמ"ז והש"הט
רוב הפוסקי� ש ובכבד, שהבשר שלא נמלח אסור מדי� חומרא בעלמא, ותר�? ג שיש ששי� נגד אותה חתיכה אסור"אע, נמלח והתבשל ע� שאר בשר

פילו כשנמלח ויש ולכ� אסר את הכבד א, נגד דעת רבנו ירוח�ביטל דעתו א ש"אלא שסיי� הרמ, יש להתיר את הכבד,  ד�הסכימו שאי� הכבד בולע
  .ששי� נגדו

שיש לשער בכל הכבד כי לא ידוע כמה , אלא שרבנו ירוח� כתב, וכתב שלא מצא בדברי רבנו ירוח� שיש לאסור את הכבד, ז"א והט" חלק על הרמ–  "ש
בצלי דוקא � את הכבד זה ומה שאסר רבנו ירוח. והלב מותר, שמשערי� בכל הלב, כמו לב שמלחו בלא קריעה, פ שהכבד מותר"אע, ד� יצא ממנו

" כבולעו כ" פולטו"ואומרי� שאומרי� , פ שאנו לא סוברי� כרבנו ירוח�"אע ("כבולעו כ  פולטו"אי� אומרי� בצלי , שלשיטת רבנו ירוח�, כדלעיל
, פולטת הרבה ד� ונבלע בכבדובצלי התרנגולת , ג בשר" ולא ד� משרק שריק אלא בכבד ע)שסותר את עצמו, ""ד בבאור שיטת הש"ועיי� לעיל בס, בצלי

  .ואי� להשוות בי� צליה ולבישול
  .מותר כשיש ששי� נגדו והוא אינו דבוק בעו#הכבד  ,כבדכשבישל עו# בקדרה ונמצא בו  ש,ז"א וכט"שלא כרמ  "השלכ� פסק 

כי זה , ור דברי� אחרי� בנתינת טע�שהכבד לא יחזור ויאסא "ל בס"יש לסמו" על דברי מהרשמ "מ, א שהכבד אסור"פ שהלכה כרמ"שאע כתב – ז"ט
  .שאסור הכבד זה רק חומרא בעלמא

  .אפילו א� נמלחה ויש ששי� נגדה, א שהכבד עצמה נשארת אסורה א� התבשלה" להלכה אי� לזוז מפסק הרמ– ג"פמ
  

  דין עוף שמלאוהו בביצים
וצרי" ששי� בעו% בלא , י� נקרשות ולא שיי" אז כבולעו כ" פולטוציכי הב, דינו כמבושל, ונמצא בו לב או כבדשצלאו  עו% שמלאוהו בביצי� – א"רמ

  .שמותר,  דינו כצלי, את הד� מלצאתותמעכבהוא� מלאוהו בבשר ואי� ש� ביצי� הנקרשות . וא� אי� ששי� הכל אסור, המילוי נגד הכבד או הלב
  .% לביטול בששי�ה אינו מצטר"ואפ,  מדובר אפילו כשהכבד או הלב אינ� דבוקי� בעו%– ל"רש, ז"עט
   "ש

 וצרי" ששי� בעו% נגד הלב או  כי דינו כדבוק,העו# ע� הכבד או הלב לא בטל, התבשל הכל יחדדוקא א� מדובר שופסק ש, ל" על רשחלק .1
שלא , א להשמיענו" ובא הרמ.שג� המילוי מצטר% לששי� לבטל את הכבד או הלב, ושל בנפרדכ כשלא היה דבוק וכל אחד ב"משא, הכבד

                                            
3

  .בד� כבד" כבולעו כ" פולטו"הא� אומרי� , שמחלוקת הטור ורבנו ירוח� היא מחלוקת התוספות המובאת ש�',  בסעי% ד ועיי� לעיל
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  .כי הביצי� נקרשות ונחשב כאילו התבשל הכל יחד, ל שבמילוי ביצי� לא"קמ,  בכל צליה כבולעו כ" פולטונאמר
 . "להלכה כדברי הש) 'ק י"עב ס' ס(ז "וכ� הסכי� הט

ת תמיד יש כי אחר, אז מדובר בעו% לא של�,  וא� מדובר בלב.כי אחרת אי� עו% שיש בו ששי� נגד הכבד שלו כדלעיל, מדובר בכבד שאינו של� .2
 .כדלעיל, בעו% ששי� נגד לבו

  
, � בעו% נגד הכבדא� יש ששי –  "ש, ה"או, ל"מהרי, אגודה, ח"ת.  המילוי אסור כמו הכבד– ח"ב, ל"מהרש :די� המילוי כשיש ששי� בעו# נגד הכבד

  .כי בביצי� אומרי� כבולעו כ" פולטו, ג� המילוי מותר
  

  דין כבד בפשטידה
וא� אי� ,  בחתיכה נגד הכבדצרי" ששי�, וא� הכבד דבוק בחתיכה כלשהי בפשטידה, דבוקה לכבד צרי" ששי� נגד הכבד א� החתיכה לא – מרדכי

  .ששי� החתיכה עצמה נאסרת וצרי" ששי� בשאר החתיכות נגד החתיכה
  .וכל הפשטידה אסורה, עיסהכי השמנונית מטפטפת לאט לאט ב, ג� א� יש ששי�,  כשהכבד דבוק בפשטידה תמיד אסור– אגור בש� רבנו ברו 

כי פשטידה דומה למילוי ביצי� , מלבד אותה חתיכה, הכל מותר,  א� יש ששי� בפשטידה נגד החתיכה שהכבד דבוק בה–) ח"ת, ס עח"לקמ� סו (א"רמ
  .כדלעיל

  

  מנהגים נוספים בצליה
והוי כד% שמולחי� , כי ד� משרק שריק, לא אוסרי� את הסכי�פ שהוא רותח "אע,  א� קרעו כבד בסכי� בעת צלייתו– מרדכי :די� סכי� שקרע בה כבד

  .ואילו של חולי� לא צרי" כלו�, ששיפוד של גוי מלבני� באש ושל קדשי� בהגעלה, ז כתוב"שבע, וראיה. עליו
  

  : בזה שני טעמי�מצאנו. כי הכבד נרקב כשמשהי� אותו במלח,  נוהגי� לצלות כבד מיד אחר שנמלח ולא להשהותו במלחו– אגור בש� אגודה
  . האש חוזרת ומבליעה את הד� שנפלט– י מולי�"מהר
  .שהרי אי� אנו בקיאי� בחליטה כדלעיל, שלא יבואו לבשלו ע� שאר בשר אחר המליחה,  משו� הכר– ה"או
  

  .שמא יתבשל ע� בשר,  אי� למלוח לפני צליה משו� הכר– אגור בש� שערי דורא
  

וידעו באיזו , ומצאו תרנגולת אחת שהכבד והלב מחוברי� בה, מעשה בסעודת נישואי� גדולה שבישלו בה הרבה קדרות ע� תרנגולי� ובשרהביא  – פתחי תשובה בש� שבות יעקב
י שהכל מותר במקו� ודא,  שפשיטא שא� יש ששי� בצרו% כל הבשר והתרנגולי� האחרי�ופסק, ואיזה בשר התבשל, א" לא ידעו אילו שאר תרנגולי� היו עמה ש�, קדרה היתה התרנגולת

וכ� איסור ד� של לב , כי חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורי� מדרבנ�, מ מותרות שאר התרנגולות ורק זו אסורה"מ, אלא אפילו א� אי� ששי� נגד התרנגולת שהלב והכבד דבוקי� בה, הפסד
  .וסעודת מצוהויש להקל כא� לצור" הפסד מרובה , ויש ביטול של חד בתרי, וכבד שבישלו הוא מדרבנ�

  .יש לסמו" ולהקל, א" כתב שא� סילקו את התרנגולת הזאת מהקדרה קוד� שנודע האיסור או שהצטננה הקדרה, ע"ש נשאר על הפסק שלו בצ"הפת


