
  וע' ס
  

  'ב	' אפי�סעי
  

  .לא אוסר את הצלי, משמע שאפילו מי שאוסר את הככר.) חולי� קיב...". (אסור לאוכלה, ככר שחת� עליה בשר: אמר רב נחמ� אמר שמואל "– גמרא
אפילו א� לא ו ,תרשמו, הוא ד� האברי� שלא פרשבפני� והד� שנשאר , כי האש שואבת את הד�,  בשר לצלי לא צרי� מליחה– �"ר, ש"רא, תוספות

  .ומה שבפני� נחשב ד� האברי� שמותר, האש מישאב שאיב ליה, כי מה שנפרש לחו", כ אי� לאסור"ג, אלא שעדיי� ד� עובר מצד לצד, נצלה יפה
 תיבחי, ד� ממקו� אחרא� נט� על החתיכה אבל , י צליה ומליחה משרק שריק"שהד� הנפלט והנוט� ע� הציר ע, וכל זה בד� שבחתיכה עצמה

כי ד� בעיניה לא שריק אלא רק ד� הנפלט , וכח� לתו� ח� דמי,  כי תתאה גבראסורה חתיכת הבשר בכדי נטילה, וא� הד� ח� או אפילו צונ�. במליחה
  .י מליחה וצליה"ע

  ?שאסור, מד� שנצרר בחתיכה או שפרש ממקומו ונתעורר לצאת ונבלע במקו� אחר, סז' ש מס"וקשה על הרא
 שג� מה ש דיבר"שהרא, � תרוצו"ודחה הש. סז יצא מחיי� ולכ� א� נצרר אסור' ובס, ולא מחיי� ולכ� הוא מותר, י האש ולכ� יצא לגמרי ונבלע באש"כא� יצא הד� עש, ותר� הדרישה

  !ולא רק מה שיצא ונשר&, שנשאר בפני� לא נקרא פרש
  .לא נחשב פרש, שכיו� שלא פרש מחיי�, � בפשטות"לכ� פרש הש

  .הרי הד� יוצא רק במליחה יפה יפה, שמה מועילה מליחה קצת, י"ז הב"ותמה ע.  בצלי משמע מדבריו שצרי� מליחה קצת–.) � עדפסחי (י"רש
שבקדשי� מביא את האבר ונות� עליו . וראייתו ממנחות כא. שלא צרי� להשהות במלחו, מ"א� הבהיר המ,  צרי� מליחה מלאה ג� בבשר לצלי– �"רמב

וג� , "וכ� לקדרה: "� היא"מ יש שכתבו שהגירסא הנכונה ברמב"מ. (ד"כ הראב"וכ. שמולחהו וצולהו מיד,  ש� אמר שכ� לצליואמר, מלח ומולחהו
  )ל שהכוונה שלא חייב הדחה"י" צלי"לגירסת 
  .כדי להוציא את הד� שבו,  מליחהוחייב כבוש כמבושל – א"רשב :די� כבוש

  
ואפילו א� לא נצלה יפה ולא יצא כל דמו (, כי האש שואבת את הד�, )�" ש–ואפילו הדחה לא (ליחה שצלי לא צרי� מ, ש" פסק כתוספות ורא– מחבר
, אפילו הד� צונ�, )�"ש(ובי� כשלא אצל האש , בי� שאצל האש, אבל כשנוט& ד� על הצלי, )�" ש– 1כי מה שנשאר בתוכו הוא ד� האברי� שמותר, מותר

  .ילהונאסר הבשר בכדי נט, האש לא שואבת אותו
ואפילו . ז"וכ� פסק הט, קה' א בס" וכמו שפסק הרמד אסר צונ� לח� לגמרי"אבל בש, שח� בצלי דיו בנטילה, ה"קה ס'  זהו לשיטת הטור בס– ל"רש

א לא "ומה שהרמ (.שאוסר בכולו עד ששי�, �"והדגיש הש .ואי� אנו בקיאי� בכחוש ושמ�, כי יש שומ� שמפעפע בכולו, לשיטת הטור יש להחמיר בזה
  .מ צרי� תמיד קליפה במליחה ונטילה בצלי"שבכ, ג"והוסי� הפמ. שבמליחה וצליה אוסרי� עד ששי�, קה' זה כי סמ� על דבריו בס, הגיה כלו�

 א"רמ

ובדיעבד , שלא להפ� השפוד תמיד כדי שיזוב הד�) �" ש–או שנמלח ולא שהה שיעור מליחה (נוהגי� להחמיר כשצולי� בשר בלא מליחה  .1
 )�"ש. (פילו הפכו כל שעת הצליהמותר א

כי אז יצא , דהיינו כחצי צלייתו, רק צרי� לצלות תחילה את הבשר כדי שיהא ראוי לאכילה, אי� חילוק בכל זה א� רוצה לאוכלו צלי או לבשלו .2
  )יצלה את הבשר בשיעור של חצי צלייתו ואז יבשלנו, שא� אי� לו מלח מצוי, ס סט"ע לעיל בסו"וע. (כבר כל דמו

ומותר אז , צרי� לצלות קוד� שיעור של חצי צלייתו, כ וג� רוצה לאכלו מבושל"ג� א� רוצה לאכול את הבשר צלי אח,  כלומר– �"ש
אבל לדעת . (יש לחוש לד� הפורש ממקו� למקו�, כי אפילו בלא בישול, א& לאוכלו אסור, וא� לא נצלה בשיעור של חצי צלייתו. לכתחילה

  )2שלא חוששי� לד� שפרש ממקו� למקו� בלא בישול, ש"פ הרא"כ כדלקמ� ע" נצלה קצת בלא בישול אחהמחבר יהיה מותר אפילו
 . חלק ואסר בשר שנצלה בשיעור של חצי צליה בלבד– ל"רש

  

  ?האם צריך הדחה קודם הצליה
  .א� צרי� שפשו&, ג� לא צרי� הדחה קוד�,  מכיו� שלא צרי� מליחה– ש"רא, �"ר

  .ומתייבש ונשאר על הבשר, אלא אדרבה נקרש, י האש"י הד� שעל פניו אינו הול� עכ,  צרי� הדחה– �"רמב
  .כי האש שואבת את כל הד�, ש שצלי לא צרי� ג� הדחה" פסק כרא– �"פ הש"מחבר ע

  .� שכל צלי צרי� הדחה קוד� הצליה"א את הרמב" מביא כי– א"רמ
  

  הדין כשמולח צלי
כי המלח בולע את הד� , חייב בהדחה, אבל א� שהה במלחו, ידוכל זה א� צולה מ. אבת את הד� שעל המלחכי האש שו,  אי� צרי� הדחה– �"ר, א"רשב

  .מותר אפילו שהה במלחו, שבדיעבד א� לא הדיחו, ד"וכתב הש .ונשאר
  .כ"כשרוצה לבשלו אחקוד� המליחה  נוהגי� להדיחו – ה"או
מלח מ מותר בדיעבד אפילו א� "ומ, י"כי נוהגי� למלוח קצת כדעת רש,  ואפילו בעופותואפילו אינו רוצה לבשלקוד� המליחה  נוהגי� להדיחו – ד"ש
  .דיחו מקוד�השלא ב

והוא לא , כי האש שואבת את הד� שעל המלח, )קוד� הצליה (מותר לצלותו בלא הדחה שלאחר המליחה, א שא� רצה למלוח צלי" פסק כרשב– מחבר
המלח חוזר ובולע ד� בעי� שעליו ונאסר , )ז" ט–אפילו קצת (אבל א� שהה במלחו , מ כשמולחו וצולהו מיד"הו. י צליה"נבלע בחוזק ולא הרבה ויוצא ע

  ) כששהה במלחו נכשר בהדחה קוד� הצליה רק א� הודח ג� קוד� המליחה–ז "ט, �"ש (.קוד� הצליהיפה וצרי� להדיחו , המלח
מ "ומ. אי� הבשר נאסר כ�, שא& א� שהה במלחו שיעור מליחה, ג"והוסי� הפמ. צליהי הדחה שאחר ה"נכשר ע, הדיחו קוד� הצליהא�  – �"ש, ז"ט

  .בי� שהה במלחו או לא, כ"פ אח"צרי� הדחה ג
  א"רמ

ולצלותו קוד� שיתמלא ,  להדיחו תחלה ולמולחו קצת לאחר שנתחב בשפודוכתב שכ� המנהג, י שנוהגי� למולחו קצת"הביא את דעת רש .1
 ).ד"ש(המלח ד� 

ובלבד שלא שהה כ� במליחתו בלא הדחה ). �" ש– אפילו לכתחילה(מותר , כלל או מלחו בלא הדחה תחילה ונצלה כ�דיחו ולא מלחו וא� לא ה .2
  3).�"ש(י צליה "מ לא נבלע הרבה ולא בחוזק ויוצא ע"מ, ג שהמלח הבליע ד� בעי� שעליו"כי אע, שיעור מליחה

ואפילו א� , י צליה" ושוב אינו יוצא אפילו עכי המלח מבליע הד� בעי� שעליו,  אסור,א� א� שהה במליחתו שיעור מליחה ולא הודח וצלאו
  .וג� לקדרה, יש להתיר ג� א� שהה במלחו ולא הודח, שלצור� הפסד מרובה בלבד, א"הוסי� הרמב "סט ס' בס. מדיחו אחר הצליה אסור

כ לקמ� א� נט& "משא, ולכ� האש שואבת אותו,  זה ד� בעי� ממשמ אי�"מ, שהרי לא נמלח ולא הודח, פ שיש ד� בעי�"כי אע,  מותר– �"ש
  .ולא אומרי� בו כבולעו כ� פולטו, שזהו ד� בעי� ממש,  ד� ממקו� אחרעליו

,  כמו בבישוליש לאסור אפילו בדיעבד, שא� מלח קוד� הצליה ולא הדיחו קוד�, ח"א בת"ל ודברי הרמ"א ופסק כרש"חלק על הרמ – ז"ט
  .אפילו שהה במלחו, מ בהפסד מרובה יש להתיר"ומ. כי אי� שיעור לדבר, ה במלחו שיעור מליחהואפילו א� לא שה

  .ורק לקדרה אסור, מותר לצלי אפילו לכתחילה, שא� נמלח בלא הדחה, א"ז ופסק כרמ"ל והט" חלק רש– �"ש
  

  מליחת תרנגולות ואווז לצלי
והד� פורש מש� ונבלע בתו� החלל , כי יש לה� חלל מלמעלה,  לאחר ששהה במלחווכ� הדחה,  צרי� מליחה מבפני� ומבחו" קוד� הצליה– ק"סמ

  .וזהו ד� שפרש שהוא אסור, וכ� לפעמי� נצלית רק מצד אחד ולא פולט כל דמו שלו ושבא לו מלמעלה. למטה

                                            
1
זה מפני שכא� לא פרש מחיי� , א נאסר ד� שנצרר בחתיכה שמא פרש ממקומו והתעורר לצאת ונבלע במקו� אחר"סז ס' ומה שבס. כד� שפרש מה שהול� בתוכו מצד זה לצד זהולא חשוב  

 .ש"ע. וחשש לד� הפורש ממקו� למקו� אפילו בצליה, � לקמ�"למעשה אוסר הש. ממקו� למקו�
2
אז אפילו מה שפרש ממקו� , ל שנאסר הכל"אבל לדיד� דקי, שאינו נאסר אלא מה שבתו� הציר, א שג� כשנמלח בכלי שאינו מנוקב"סט סי' לשיטתו בסש "שהרא, והסביר הדגול מרבבה 

  .כ נאסר"למקו� לאחר שחיטה ג
3
  .ג עוד"וכה, פ"ו וש" שנשרה מעת לעת במי� לדעת המחבר ש� בסטבשר. 2). ב"סט סי' ס(ימי� בלא מליחה ' בשר ששהה ג. 1:  לכ� שצליה מועילה איפה שמליחה לא דוגמאותויש עוד 



 2

בי� , בי� ד� עצמו, )ג� מה שבא מלמעלה(י מליחה פולט הכל "שע, וכתב בש� מורו שראינו שנית� למלוח שתי חתיכות יחד, ק" חלק על הסמ– מרדכי
  .ק"ולכ� לא צרי� מליחה דלא כסמ. פ שפרש מדופ� לדופ�"אע, י צליה שנפלט"ש ע"וכ, הבא לו ממקו� אחר

י שלושה "לכ� כתב הב. ולא ראה שנזהרי� בזה, כי אחרת נצטר� להמתי� שישהה שיעור צליה ויפלוט כל דמו, הבית יוס� דחה את טעמו של המרדכי
ולכ� לא צרי� , ומותר, דינו כאילו פרש מצד זה לצד אחר, הד� הפורש מלמעלה למטה, כיו� שהעו& של�. 1: מי� להסביר למה לא צרי� מליחהטע

  .שמיד בשעת הבליעה נפלט, ל שכבולעו כ� פולטו"בעו& של� י. 3. ד� שריק, אפילו א� ה� נחשבות כשתי חתיכות. 2. ק"דלא כסמ, מליחה
  

  א"רמ

כבולעו מ "מ, פ שהד� בה� פרש מדופ� לדופ�"אעכי , שלא נמלחו ולא הודחוחלולי� כי וכבית יוס& להתיר בדיעבד באווזי� ועופות פסק כמרד .3
 .חתיכות שנמלחות זו על גב זו' כמו בב, כ� פולטו

 תחילה כמו וחייבי� מליחהדינ� כבישול , א� א� ה� ממולאי� בביצי� או בשאר בשר, כל זה כשאי� העופות ממולאי� בביצי� או שאר בשר .4
  .בשר

 ותר� בדוחק? א פסק שצרי� כא� מליחה א� מלא בבשר"ומדוע הרמ, עז נפסק שא� מלא בבשר מותר לגמרי בצלי' הרי בס, ז"הקשה הט
  . בביצי� לחוד או בבשר ע� ביצי��שמדובר כא

 .עז' כבס, לכתחילה אסור, ר וא� ממולאי� בבש,אפילו בדיעבד אסור, א� העופות ממולאי� בביצי�ש, א"א תרצו את הרמ"� והגר"והש

  

  דין הדחה אחר הצליה
  .משו� ד� הדבוק בו, כמו אחר מליחה רגילה,  חייב מדינא הדחה שלוש פעמי�– אגודה, אגור
, ואפילו בשלו כ�, ואבל א� לא הדיח, וכ� נוהגי� לכתחילה. פ אחר צלייתו משו� ד� הדבוק בו"שכל צלי צרי� הדחה ג, א את האגודה" הביא כי– א"רמ

כי נורא משאב , ה מותר"אפ, ואפילו נמלח תחלה קוד� צלייתו ולא הודח אחר המליחה, )עג שהד� שאחרי הצליה אינו אלא חמר בשר' כדלעיל בס(מותר 
  .שאיב לד� שעליו

אבל הודח קוד� (ולא הודח אחר המליחה ה א� נמלח ולא שהה או שהה "וה, פ"צרי� להדיחו אחר הצליה ג,  א� נצלה בלא מליחה– � בש� האגודה"ש
  )אסורה החתיכה אפילו בדיעבד ואי� לה תקנה, כי א� לא הודח לא לפני המליחה וג� לא אחרי המליחה, המליחה

 .� פסק כאגודה שצרי� להחמיר ולהצרי� שלוש הדחות"א� הש,  חלק וכתב שמספיק הדחה אחת– ל"רש

  

  'סעי& ג
  

שהד� ח� ונפלט דר� , בשעת שחיטה או סמו� להבעו& זה רק א� חת� את הורידי� ,  ולאכול צלי בלא הדחה מה שאמרנו שיכול למלוח– א"רשב
, וא� רצה לאכול ממנה בשר חי. עד שיחתו� אבר אבר ויצלה, אסור לאכול אפילו בצליבעו& בשעת השחיטה אבל א� לא חת� את הורידי� , הורידי�

  .אסור עד שיחתו� וימלח
פ שלא חת� "אע, כי ד� האברי� יוצא דר� הסימני�, ואפילו עו& של�, קר את הבשר מחוטי הד� אוכל אפילו בלא מליחה חי או צלישא� ני, וכתב עוד

  .ורידי� זה מפני ד� החוטי� שבבשרומה שהצריכו חתיכת , את הורידי�
שכל שלא חת� את הורידי� בשעה שהד� ,  את טעמ�ג"והסביר הפמ . שני הסימני�4כ חת� ורידי� ורוב"אא, כאחדשל�  לאוכלו כולו ויש שאוסרי�

  .וכ� לצלי, אלא צרי� חתיכת אבר, י מליחה"ואי� יוצא ע, הד� נבלע בבשר הגו&, ח�
  

  מחבר

כי ד� הורידי� כנוס הוא  ,שא� לא נקב את הורידי� בעו& בשעת שחיטה אסור לאוכלו אפילו צלי עד שיחתו� אבר אבר ויצלה, א"פסק כרשב .1
 .שיחתו� וימלחעד  וא� רצה לאכול חי אסור .ואינו כד� האברי� שמותר, י נקיבתו"א רק ע כי יוצואסור

או צלי , )�" ש–אבל צרי� להדיח כל חתיכה שחת� משו� ד� בעי�  (אוכל חי אפילו בלא מליחה,  שבכל הגו&א� ניקר את הבשר מחוטי הד� .2
  )א" גר– משו� ד� החוטי� כי כל מה שהצריכו חיתו� ורידי� זה (.)של�(ואפילו כולו כאחד 

  .י מליחה כשאר בשר" וכ� לקדרה מותר ע– �"ש
 .מותר ג� בלא חתיכת אבר אבר,  כשניקר את הבשר– ג"פמ

כי הד�  (.ואסור לאוכלו כולו כאחד אפילו צלי אלא לאחר חתיכת הורידי� ורוב שני סימני�, והביא את היש שהחמירו שלא מהני ניקור .3
  )מו הוי כד� שפרששבבשר עצ

  ?מדוע צרי� כא� חתיכת שני סימני�, וקשה
 כי שחיטת סימני� היא משו� ,ודחה הפרישה דעה זו. צרי� שני סימני�, כא� כשאוכלו של�, ג שבעו& מספיק סימ� אחד" אע– מ בפרישה"י

  .חיות ולא משו� ד�
שצרי� לשחוט בה� שני סימני� ולחתו� את , לות� יחד משו� גדיי� וטלאי� שה� קטני� ורגילי� להאכל שלמי� שרוצה לצ– פרישה
א שג� בעו& צרי� חיתו� שני "שמשמע מפורש ברשב, ז דחה את פרושו"הט. ה תמיד מנותחת"שבלא, כ בבהמה גדולה"משא. (הורידי�
  .סימני�

שצרי� , א שחט את כל הסימני�שא� ל, וכא� מדובר רק מדי� חתיכת אבר אבר,  לא גרסו כלל כא� שצרי� שחיטת שני סימני�– �"ש, ז"ט
  )כב' ע בס"ולגבי שחיטת סימני� ע. (והיש מחמירי� מצריכי� חיתו� ורידי�. חות� אבר אבר ויצלה, וא� לא עשה כ�, לחתכ� בשעה שהד� ח�

  

  'סעי& ד
  

 שלשיטתו בשפוד יהיה תמיד א באר"רהג (.ז שלא נצלה כל צרכו מפני הד� שבו שנבלע בסכי�"כ, אסור לחתו� בסכי� צלי שאצל האש שלא נמלח – ג"סמ
  ")כבולעו כ� פולטו"כי בשפוד אומרי� , מותר
ומונע מהאש להגיע , ג שהבשר מונח עליו"והסביר הפמ, כי לגבי שפוד לא אומרי� כבולעו כ� פולטו, נאסר,  בו בשר בלא מליחה השפוד שצולי�– א"רשב

  .לכל מקו� ולהתירו
דרה או להפ� בו וכ� לנער בשפוד ק, שמא יחזור הבשר הח� ויבלע ממנו,  ופסק הד� מלזובלאחר שהוסר מהאשאסור להשהות צלי על השפוד  – ד"ראב

פ "וכ .כי טרוד לפלוט ולא בולע,  זבז שהבשר" ולהשהות אותו כשפודאבל מותר לצלות ב, כ פולט לבשר"כי השפוד בולע מהד� ואח, את הבשר שבמחבת
  .כדי לאסור, ר הבשר ע� השפוד מהאש וג� שיגמור דמו לזוב כלומר צרי� ג� שיוס.�"ה והרמב"הרא

  .כי טרוד לפלוט, כל עוד שזב דמו מותר, שאפילו א� הוסר מהאש, ז"וכתב הט
  .א"כ הגר"וכ. שכבולעו כ� פולטו ופולט מה שבולע, שבעודו על האש מותר אפילו פסק מלזוב, � כתב"והש

  .ת את הצלי עליושרק כשזב אצל האש מותר להשהו, והעטרת זהב חלק
  ]מותר לחתו� אותו בסכי�, ח כרותחג שאומרי� מלי"אע, אבל במליח, כל זה בצלי, א שאסרו"ג והרשב" לדברי הסמ– תרומת הדש�[ 

  
 הרי ,ש"ולכאורה קשה על הרא .כי הוא לא בולע ד�, ולפי זה ג� הסכי� מותר. ולא מניחו לבלוע ד�, שנורא משאב שאיב,  השפוד מותר– מרדכי, ש"רא

אבל מדוע לפי זה יש להקל בסכי� שחות� בשר , ולכ� נית� לומר שלא בולע ד� מהבשר, שייכת בשפוד שמונח קרוב לאש" נורא מישאב שאיב"סברת 
כ ג� "וא, שהאש שואבת את כל הד� אליה ולא מניחה לשפוד לבלוע, ש"אלא יש לבאר יותר את טע� הרא ?הרי הוא רחוק מהאש ובולע ד�, שאצל האש

  .כי כל הד� נשאב לאש, הסכי� לא בולע
  .ש"ולהתיר בדיעבד כדעת הרא,  בכל זה יש לאסור לכתחילה את הבשר והשפוד כדעות הראשונות– ה"או, י"מהרא
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  .ש"והכריע להתיר בכל זה כדעת הרא, הביא את כל הדעות – מחבר

 נזהרי� שלא להשהות את הבשר בשפוד לאחר שלכתחילה, ג"פמוהסביר ה .ולהתיר בדיעבד, שיש להיזהר בזה לכתחילה, י"כמהרא פסק – א"רמ
כי כבולעו ,  מותר אפילו תחב את השפוד לרותחובדיעבד. וכ� יש לאסור את השפוד בלא ליבו�, שהוסר מהאש ולא לחתו� בסכי� צלי שלא נצלה כל צרכו

  .כ� פולטו
ולגבי , )ק פז"סט ס' � ס"ש(� להורות לאחרי� יש להתיר לגמרי בדיעבד אבל כשבאי, י קנוח בדבר קשה" לגבי הסכי� כתב להתיר בדיעבד ע– ל"רש

 וכל זה . להחמיר כדבריו במקו� שאי� הפסד מרובהז"פסק הט, ולגבי שפוד". כבולעו כ� פולטו"כי לא אומרי� בו , בדיעבדא� השפוד כתב שיש לאסור 
  .כ בד�"משא, משו� שהבשר נדבר בשפוד, דיעבדאסור לגמרי אפילו ב, א� א� צלה בשפוד בשר איסור, בד� שמקלי� בזה

  
. שהרי בלע איסור, ג"ותמה על כ� הפמ, הלבוש הצרי� לבוש קט�. וא� הוא ע" אי� לו תקנה,  א� הוא מתכת צרי� לבו�– ג"פמ: הכשרת השפוד

  . לצלי מספיק הגעלת הסכי�– ל"מהרש
  

אבל בחלקת , כתב שיש הד� רשת כמו שפוד של מתכת, ק לח"עג ס'  ס תשובהבדרכי ?דומה לשפוד, הא� רשת שמניחי� עליה את הבשר וצולי� בה
  .ולא דומה לשפוד שהכבד או הבשר תחובי� בו בכח, א אפשר להקל לכתחילה ברשת בלא ליבו�"כתב שג� לדעת הרמ) קלג' ב ס"ח (יעקב

  

  'סעי& ה
  

הד� עבר מצד  (והני מיליה דאבריה, )הבשר אדו� (והני מילי דאסמיק. אסור לאכלה, )צלי (ככר שחת� עליה בשר: אמר רב נחמ� אמר שמואל "– גמרא
חולי� (". ורבא אכיל ליה חמר בשר, רב הונא סבר דשרי".  לית ל� בה)צלול (אבל קלישתא, )הד� עבה (והני מיליה דאסמכיה, )אחד של הככר לצד השני

  .)קיב
  ?כמה צרי� הצלי להתבשל כדי שיהיה הככר מותר

שינינ ראוי מ צרי� שיצלה הבשר כדי " ומ.ובי� כשהד� עבה, בי� כשעבר הד� מצד לצד, בי� כשהבשר אד�, הלכה כרבא ורב הונא שמותר – טור, א"רשב
  .לאכילה

  .היינו שליש בישול,  כשהתבשל מהמאכל כמאכל ב� דרוסאיזה רק,  מה שמותר לדעת רב הונא ורבא– �"ר
  

  :די� חת� צלי לכלי
  .משו� מראית עי�, אבל לכלי אסור, תר דוקא על ככר מו– ד"ראב
  .כי קוראי� לזה שומ� בשר, ולכ� מותר ג� הכלי, אי� לו מראה חזק ואי� אד� טועה בכ�,  ד� שיצא מהצלי שבושל כשיעור צליה– א"רשב

  
מותר א� נצלה כדי , ) מצד לצדועבר (פ שיש בככר מראה אוד�"אע, ג ככר"שצלי שלא נמלח וחתכוהו ע, א"וכרשב, פסק כרב הונא ורבא בגמרא – מחבר

  .מותר, ה שהמוהל בלא ככר"וה, שזהו שיעור חצי צלייתו, א הוסי�"והרמ. שהוא ראוי לאכילה
  . כתב להחמיר כשהמוהל עבה– ל"מהרש

  .בי� כשלא, בי� כשהמוהל עב, וכתב שלא עיי� בפוסקי� הרבי� המתירי� לגמרי,  חלק עליו– �"ש
  

  'סעי& ו
  

מר ? מנא ידעינ�. תחת הבשר עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו)  לקבל את שומנומ"ע, בי דוגי(אי� מניחי� כלי : � אמר שמואלאמר רב נחמ "– גמרא
אלא ? עלאה לא מטא, ודלמא תתאה מטא: מתקי& לה רב אשי). היינו שהבשר או הגחלי� יעלו עש�(משתעלה תמרתו : זוטרא משמיה דרב פפא אמר

היינו שיערה את השומ� העליו� מכלי אל ( ומשפייה )י המלח לשוליי�"ואז הד� יגרר ע (אלא משדא ביה תרתי גללי מלחא, תאלית ליה תקנ: אמר רב אשי
  :)קיב	.חולי� קיב)". (כלי והד� נשאר בכלי הראשו�

כ כשמתבטל "משא, ד� מהשומ�י המלח יוצא כל ה"כי בקיאי� בדבר שע, כא� יש להתיר, "אפשר לסוחטו אסור"ל "פ שקי"שאע, ש"ואמרו תוספות ורא
  .שלא יוצא הכל, איסור בששי�

  

  ?האם רב אשי מצריך שתעלה תמרתו כדי ששני גללי מלח יתירו את השומן
  .וא� לא הניח אסור אפילו אחר שתעלה תמרתו, מותר ג� קוד� שתעלה תמרתו, ולכ� א� הניח מלח,  לא צרי�– מ"פ המ"ש ע"� ורא"רי, �"רמב
, כי יש ד�, לא מועיל, אבל לפני כ�, מועיל תרי גללי מילחא להתיר את שומ� הבשר,  רק לאחר שתעלה תמרתו– א"רשב, י והטור"פ הב"ש ע"� ורא"רי

  .סימ� שרק לאחר שתעלה תמרתו יש להתיר, שדברי רב אשי מבוססי� על שמואל
  

  דין הכלי
  .כיו� שמונח ד� עליו ונבלע בו,  הבי דוגי אסור– טור, ש"רא

, אלא שיש לאסור את הד� מפני מראית עי�, שאז מעיקר הדי� הכל מותר, זה בבשר שנצלה כשיעור מאכל ב� דרוסאי,  כל מה שמדובר כא�– �"ר, א"רשב
וספק , כי ד� שבישלו אסור מדרבנ�, א כתב להתיר"והרשב .5וג� הכלי אסור, ד� גמור הוא, אבל קוד� שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי. אבל הכלי מותר

  .אדרבנ� לקול
  

  ?כמה צריך להיות צלוי הבשר כדי שאפשר יהיה להתיר את השומן שתחתיו בלא מלח
  ).שליש בישול( מספיק שיגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי – �"ר

  .� או חולק"י הסתפק הא� הוא מודה כא� לר"והב. ה"כמו לגבי ככר שחת� עליה בשר בס,  כדי שיהיה ראוי לאכילה בצליה זו– טור, א"רשב
  

  בנתינת כלי מתחת לכבדהדין 
בישרא עילוי כבדר נמי , ואי איכא בי דוגי, אמרי. לכתחילה לא, עילוי בשרא דיעבד אי�, תותי בשרא שרי, בי� כחלא בי� כבדא: דרש מרימר "– גמרא
  :)קיא	.חולי� קיא". (שכ� דמא דכבדא קפי? ומאי שנא מדמא דבישרא. אסור
ומתערב ע� השומ� ואוסר אותו והוא , )כ בד� בשר"משא(כי ד� הכבד לא יורד לשולי הכלי , את השומ� שלו לכ� אי� לית� כלי תחת הכבד לקבל – טור
  .ולא יעזרו כא� גללי מלח, עב
  

שלא להרבות ולא , כי אנו לא יודעי� בדיוק כמה מלח צרי� לשי�, י גללי מילחא" ע אי� להתיר� כיו– ג"בה, ג"סמ, �"ר, א"רשב, ש"רא, תתוספו, י"רש
וא� עבר . כ שהה במלחו כדי צליה"אא, לכ� אי� לית� כלי תחת הצלי, א להוציאו"ונהפ� למי� ומתערב בשומ� וא, כי הרבה מלח פוסק כל הד�, מעטל

  .וספק דרבנ� לקולא, שאז יש ספק שמא התבשל לגמרי, ומותר משתעלה תמרתו, כי ד� שבישלו אסור מדרבנ�, מותר, ונת� כלי
  

  .א"כרשב, י צליה זו"כ נצלה כדי שיהא ראוי לאכילה ע"אא, שאסור לית� כלי תחת בשר שצולי� לקבל השמנונית שבו, כראשוני�פסק כשמואל ו – מחבר
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ע "כ כשהמוהל מונח בפנ"משא, ולא נראה, ל שש� המוהל בלוע בככר"כי י, ואילו כא� כ�, נקטנו להקל כרבא שאכל ולא חש למראית עי�, ג ככר"ה בבשר שנחת� ע"מדוע בס, ואי� להקשות 

  .כי כבר התמצה כל הד� שבו בעקבות בישולו כמאכל ב� דרוסאי, ג שמעיקר השי� הוא מותר"אע,  לחשוש משו� מראית עי�יש יותר, בכלי
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ומה . זה לאחר שתעלה תמרתו, שדברי הטור בבי דוגי לשי� מלח, למה לא הצרי� לתת בכלי גללי מילחא ג� לאחר חצי בישול,  תמה על המחבר– ח"ב
  .עדיי� יש ד�, י הצליהצכי אחר ח, מתבטל במיעוטו, זה משו� שהמעט שפורש, ט שאחר חצי צלייתו מותר לבשלו"יסט ס' שכתב הטור בס

, כ זה מוהל בעלמא"ומה שזב אח, כי כבר זב כל דמו, דבר נוס&צ שו� "א, שראוי לאכילה, שאחרי חצי צלייתו, ח בתוק�"חלקו על הב – �"ש, ז"ט
  .)כי נשאר בו ד� בעי� (שני גללי מלחבו יונחו שאז צרי� שתעלה תמרתו ו, רק כשנצלה פחות מחצי צלייתוו, ואפילו חשש מראית עי� אי� פה
  .שהרי א& בבישול גמור מותר בדיעבד, אבל בדיעבד מותר, אסור לקבל את השומ� שלו א� לאחר כדי צלייתו, בשר ששהה שלושה ימי� בלא מליחה – פתחי תשובה בש� גבעת שאול


