
  צ' ס
  

  'ב	' אפי�סעי
  

  .)חולי� קט (".לא קרעו אינו עובר עליו, הכחל קורעו ומוציא את חלבו "– משנה
ההוא ...קרע לי ואנא איכול: שמעיהאלעזר ל' ל ר"א.  קורעו שתי וערב וטחו בכתל–אמר רב יהודה ? כיצד קורעו... אינו עובר עליו ואסור–ר זירא אמר רב "ד א"א... אינו עובר עליו ומותר–זירא אמר רב ' אמר ר "– גמרא

  :)חולי� קט (". זויקו לילתא כחלא–רב נחמ� ". בקדרה
ורב , )מותר, המניק	הכונה שבי� כחל של מניקה ובי� של לא( אני לא שניתי לו כחל כל עיקר: אמר ליה. אחוייה לרב יצחק בר אבודימי?  איכא תנא דאתניה לרב כחלא:אמר ליה. א אשכחיה לזעירי"כי סליק ר "– גמרא

  .ל כרב יצחק בר אבודימי"שקי, מניקה�� כחל של מניקה לכחל של לאמשמע מדברי הגמרא שאי� הבדל בסוגיתנו בי". אנא כחל של מניקה שניתי לו: יוסי בר אבא מתני' ר...בקעה מצא וגדר בה גדר
  :)חולי� צז (". וכחל עצמו אסור–יא יצחק בריה דרב משרש אמר רב. כחל בששי� וכחל מ� המני�...אמר רב נחמ� "– גמרא

  
  :ו הראשוני�קבבאור שיטות האמוראי� נחל

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :כללי השיטות
  
  .ורק כשהחלב נוט$ הוא מקבל ש� של חלב,  מדאורייתא כחל מותר ע� החלב שבתוכו	 
  

  .ואז צרי% ששי� לבטלו, מבשל בשר וחלב, שא� לא יקרע,  יש בעיהורק בבישול, כי זה כמו בכבד,  בצלי אי� בעיה כלל כאשר החלב נוט$– י"רש
שלא , א% כשמבשל ע� בשר צרי% לקרוע. ומשו� מראית עי� צרי%  קריעה קצת, וא� בצלי מותר אז ג� בקדרה בפני עצמו מותר, בתו% הכחל וכ% ג� בצלי) נדבק" (מסר% סרי%"שחלב ,  אי� חלוקה בי� בשול לצלי– ת"ר

  .לביבשל בשר וח
  . אי� מושג כזה שנקרא קריעה קצת– �"רי

רב נחמ�ר'  אלעזררב יהודהרבהמקרה במשנה

לכתחילה צרי% לקרוע 

שתי וערב ולטוחו בקיר.

לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו 

ולטוחו בקיר.

בצלי: לכתחילה צרי% לקרוע סת�, ובדיעבד 

שתי לישנות ברב.
בצלי: אי� צרי% לקרוע כלל.

א� לא קרעו:   בדיעבד 

ל" ק 	 מותר. ל" ב 	 אסור.

בדיעבד א� לא קרע: בצלי שתי 

לישנות ברב, ובקדרה אסור.

בקדרה: לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו ולטוחו 

בקיר, ובדיעבד א� לא קרע אסור.

בקדרה: לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו ולטוחו בקיר, 

ובדיעבד א� לא קרע אסור.

לכתחילה צרי% לקרוע 

שתי וערב ולטוחו בקיר.

לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו 

ולטוחו בקיר

קדרה ע� בשר: לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו 

ולטוחו בקיר. בדיעבד שתי לישנות ברב.

קדרה ע� בשר: לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו ולטוחו 

בקיר. בדיעבד מותר א� קרעו קצת כל" ק דרב.

קרעו קצת:  א�   בדיעבד 

ל" ק 	 מותר. ל" ב 	 אסור.

א� לא קרעו:   בדיעבד 

אסור לכו" ע אפילו 

.�מדרבנ

לכתחילה צרי% לקרוע 

שתי וערב ולטוחו בקיר.

לכתחילה צרי% לקרוע ש" ו 

ולטוחו בקיר

1. לכתחילה צרי% לקרוע קצת, ודלא כרב יהודה. 

2. לכתחילה צרי% ג� בקדרה לקרוע ש" ו ולטוחו 

בקיר וכרב יהודה.

בצלי: אי� צרי% לקרוע כלל.

א� לא קרעו:   בדיעבד 

ל" ק 	 מותר. ל" ב 	 אסור.

קדרה בלי בשר וצלי: לדעת הרי" $ צרי% לקרוע 

ש" ו לטוחו בקיר, וי" א שלא צרי% כלל.

צלירש"י

קדרה ע� בשרר"ת

קדרה בלי בשר וצלי: לכתחילה צרי% לקרוע קצת, 

ובדיעבד אפילו לא קרע כלל מותר.

קדרה בלי בשררי"� (ר"�)

קדרה בלי בשר וצלי: לכתחילה צרי% לקרוע 

קצת, ובדיעבד אפילו לא קרע כלל מותר.

בדיעבד א� לא קרע: שתי לישנות ברב.

בדיעבד א� לא קרע: שתי 

לישנות ברב.
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  :ל"כ נחלקו הראשוני� הנ" ג,בפסיקת ההלכה בעני� כחל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :הערות והוספות לטבלה
  

 .ע"בצ ונשאר, קצת לקרוע צרי% אלעזר' כר הלכה וא� ,בקיר לטוחו צרי%, יהודה כרב הלכה א�, נפש% ממה, י"בה הקשה *

  .'תוס כפשט ובדיעבד ,ק"כסמ כתחילהל עושי� להלכה .מלא ערב או מלא שתי :ק"סמ .חלקי� לשני :'סתו פשט ?קצת קריעה ימה **

 .עי� מראית משו� :�"ר .ואוסר וחוזר בכחל מחלבו חלק נשאר :א"רשב. שבכחל בחלב הנבלע הבשר טע� משו� :ש"ורא' תוס ?אסור הכחל למה***

 ומצטר$ בשר עצמו הוא: �"ור א"רשב, משנה מגיד. הקלו מדרבנ�: ""רמב. עצמו בכחל לא אבל ,יאכלנו שמא חשש ויש בגומותיו מכונס האסור החלב: ש"ורא' תוס? למה. החלב את לבטל לששי" מצטר� הוא מותר או ראסו הכחל א" בי�, מ"בכ***
 .דבריו $"שה ודחה, עצמה בפני בריה הוא כחל :ח"ב .איסור לא עצמו הוא אבל ,איסור אליו שמחובר ,חלב לבטל הבשר ע�

 . משו� מראית עי�:�"ר.  הכחל נעשה נבלה ואפילו באל$ לא בטל:י"רש? למה. כ יהיה אסור לאוכלו"א" יבשל שוב את הכחל בקדרה אחרת לאחר הבטול ג, במקרה שבטל חלב כחל בששי� יחד ע� הכחל****

  
  :א"הוספות הרשב

כי אז הוא , צרי% בחלב ששי� לבטל את הכחל והוא שחלב הכחל לא יהיה ניכר, אבל א� בישל כחל ביורה של חלב, זה דווקא בבשר,  כבשלו בקדרה לבדושי� ע� בשרל מצטר$ לבטל חלב בשמה שכתוב שכח .1
 .�"ת וכרי"י בקדרה בלי בשר שבדיעבד צרי$ ששי" ולא שמותר סת" כר"א כתב להחמיר כדעת רש"מכא� שהרשבמשמע .  בטלדבר שבמני� ולא

מפני שכל האיסור של בישול כחל הוא , ג כחל מ� המני�"וכתב שג� בכה, חלק על זה" "והרמב. וצרי% לבטלה בששי� וכחל לא מ� המני�, כל התערובת נעשית נבלה, 59	א� הכחל התבשל ולא נקרע בפחות מ .2
�, הוא יהיה מ� המני� ג� א� יתבשל בקדרה נוספת, י� בהתחלה וכחל מ� המני�שוא� התבטל בש(. א" שכתב שהוא סובר כרשבמ"לד, �" שכתב שהוא סובר כרמבי"הב בזה יש מחלוקת בי� �"ובדעת הר. 1ומקלי� בזה, מראית עי

 )%" ש–מותר , משו� שהחלב מכונס בגומותיו של הכחל וא� לא יצא החלב מש�

הרי ,  על דבריוי"הבותמה . י" כדעת רשדעתו שהטורוכתב . מותר בדיעבד ולא צרי% ששי�,  ובקדרה בלי בשר,וצלי בקריעה כל שהוא, ו וטיחה בכתל" שבקדרה צרי% קריעה ש""הרמביש להחמיר כדעת  .3
 .י"רשוזה שלא כשיטת , י כלשהקריעה או ול"ובצלי מצרי% קריעה ש,  בדיעבד מצרי% בטול בששי�,ובלי בשר,  לפי הבנת הטורי לכתחילה אסור בכל סוג קריעה שהוא"לרש, בקדרה ע� בשר

                                            
1
  . ועיי� לקמ�.שאסור מדרבנ� כי הוא חלב שחוטה, כמו פה בחלב כחל, חתיכה נעשית נבלהח דרבנ� אומרי� "ג� בב, א"א שפסק כרשב"ואילו לרמ, ח דרבנ� חתיכה נעשית נבלה"� לא אומרי� בב"שלרמב, א"� לרשב"ז הסיק מכא� מחלוקת חדשה בי� הרמב"והט 

קדרה ע" בשרקדרה בלי בשרצלי

לכתחילה: תוס', רא"ש וספר התרומה: צרי% קריעה ש"ו בלי 

טיחה בקיר*. ר"�: צרי% קריעה קצת וכר' אלעזר. רשב"א: צרי% 

לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

לכתחילה צרי% לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

ר"�, רבנו ירוח", סמ"ג, תוס' ורא"ש: לכתחילה צרי% 

לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל. בדיעבד א� לא קרעו, אסור, 

אא"כ יש ששי� בבשר נגד החלב ובשר הכחל מ� המני�, ואז 

הכחל אסור*** ושאר הבשר מותר.****

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.

בדיעבד א� לא קרעו כלל או אפילו קרעו ולא 

טחו בכתל, אסור אפילו בדיעבד כי מבשל בשר 

בחלב, אא"כ יש ששי� במי� נגד הכחל והחלב 

מצטר$, ואז מותר לאכול את הכחל.

ספר התרומה, מרדכי, הגה"מ וטור: לכתחילה אסור 

לעשות כ�, ולא משנה אי% קרעו. בדיעבד א� קרעו ש"ו וטחו 

בכתל, מותר. וא� לא קרע כלל, אסור בכל עניי�, וג� א� יש 

ששי� כחל אסור***, א% שאר הבשר מותר.**** דרכי משה 

בש" ראבי"ה � יש להחמיר ג� בדיעבד, שהרי נשאר חלב ג� 

לאחר קריעת הכחל, ורק בצלי מותר כ%. וכתב על זה הד"מ 

שזו דעה יחידאה ואי� לסמו% עליה להלכה)

לכתחילה צרי% לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל, כדי שלא יהיה 

טע� החלב בבשר, כי לאחר הקריעה לא נשאר חלב כלל.

בדיעבד א� קרע קצת מותר כל"ק דרב. וא� לא קרע כלל, 

א� יש ששי� בבשר נגד החלב והכחל מ� המני� הכחל 

אסור*** והבשר מותר****, וא� אי� ששי� הכל אסור.

פשט הרי"�: לא צרי% קריעה כלל, שזה רק מדרבנ� ולא נשתנה 

טע� הכחל מחמת חלבו. רמב"": צרי% בכ"מ לכתחילה קריעה 

קצת ושימרקנו. וכ"כ הב"י.

לכתחילה צרי% לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל. (לפי 

ספר התרומה לא צרי% לקרוע כלל)
לכתחילה צרי% לקרוע ש"ו ולטוחו בכתל.

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.
בדיעבד א� לא קרעו כלל מותר כל"ק דרב, 

שאי� החלב כנוס במעיי�.

בדיעבד א� לא קרעו אסור, שבחתיכות הבשר נכנס טע� 

החלב. וא� יש ששי� נגדו והכחל מ� המני�, הכחל אסור*** 

והבשר מותר****.

רש"י

ר"ת

רי"� 

(ר"�)+רמב""

לכתחילה צרי% לקרוע קצת** כרב נחמ�, (לפי ספר התרומה לא צרי% לקרוע כלל) כי החלב לא בעינו וטעמו לא 

משתנה, אבל א� לא יקרע כלל, ישאר החלב בעינו ויתבשל ע� הכחל.

בדיעבד א� לא קרעו, מותר וכל"ק דרב.



  �" כשיטת הרמבפסיקת ההלכה בכחל 	 מחבר
  

  .ובלא בשר מספיק לקרוע קצת ולמרק בחלב שבו וכ� בצלי, ו ולטוחו בכתל" בקדרה ע� בשר צרי% לקרוע ש– לכתחילה
מני� וכחל צרי% ששי� לבטל את הכחל וכחל מ� ה, � בשל ע� בשראו. מותר, וא� בשל בלא בשר או צלאו, ל אסור לבשלו" א� לא קרעו כנ– בדיעבד

א� לאחר מכ� נפל הכחל . אסורה כל התערובת, וא� היה פחות מששי�. ומשערי� בו כמו העת שבו התבשל ולא כמו השעה שנפל. אסור ובשר מותר
א שהכחל לא מ� המני� ונעשה כחפצא " החמיר כא� כדעת הרשבא"והרמ, �"לקדרה אחרת משערי� בו בששי� כבראשונה וכחל מ� המני� כדעת הרמב

  .ל איסורש
  

  :נחלקו גדולי האחרוני�, א הא� כחל מבטל כבראשונה או שצרי% ששי� בלעדיו"� והרשב"בבאור מחלוקת הרמב
א " והגר.נ ג� בדרבנ�"א אומרי� חנ"לרשב. � כלל ולכ� הכחל לא נעשה נבלה ומצטר$ לששי� נגד חלב הכחל"נ באסור דרבנ� לרמב" אי� חנ– א"גר, ז"ט

לא פסק , �"שמהחר שפסק כא� כרמב, ל"א% י? 59	� פסק שכל איסורי דרבנ� בטלי� ב"הרי הרמב, זו מחלוקת חדשה ביניה�ז למה כתב ש"תמה על הט
  .נ בדרבנ�"שאי� חנ, �"שהוא הבי� ברמב, ל"לכ� צ. 60	צט פסק שאיסורי דרבנ� בטלי� ב' ובס, כ%

ח הופ% מה "שאיסור בב, א סובר"ורשב. ולכ� אפשר לבטל שוב, לבח לא הופ% דבר אחר להיות איסור של בשר בח" מה שנאסר משו� בב– א"רעק
ח נהפ% " שמה שבא ע� בב,פסקקי ' בסי "שבב, א דחה סברה זו"ואביו של רעק. ח ולכ� צרי% לבטלו בששי� בלעדיו"שמתבשל איתו ג� לאיסור בב

  . ז"א והט"כ להסביר כמו הגר"אלא ע! �"ז פסק כרמב"ובכ, )נבלה (ח"לבב
  

   בכחל והמנהג למעשהני�גזרת אחרו
  

  .ו וטחו בכתל ודווקא בקדרה המיוחדת לכ%"ובלי בשר מותר רק א� קרע ש.  אי� לבשל בכלל כחל בקדרה ע� בשר כי אנו לא בקיאי� בקריעתו– טור
 שמא יבשל בקדרה ע� גזרה, ובקדרה בלא בשר ג� אסור. י שאסור לעשות כ� לכתחילה" החשש בקדרה ע� בשר הוא לשיטת רש– ר יחיאל"י בש" הר"ב

כ "משא, זה משו� שלא שייכת כא� הגזרה, ומה שהתיר לחתו% כחל בסכי� בשרית. ואי� לסמו% על קדרה מיוחדת כי כיו� לא רגילי� בכחל כלל, בשר
  .קיימת גזרה שמא יבשל בקדרה ע� בשר, בקדרה בלא בשר

וכתב עוד שהמנהג פשוט שע� בשר אי� לבשלו . % בלא בשר לא שמענו על איסורא, � ורבנו ירוח� משמע שנוהגי� שלא לבשלו ע� בשר" מדברי הר– י"ב
שלא לבשל כחל במחבת או " תרומת הדש�"ש ב"ומ. ו בלבד"ובצלי מספיק קריעה ש. ו וטיחה בכתל כמו טגו� או פשטידה"ובלא בשר צרי% קריעה ש, כלל

  .אבל בקדרה בלא בשר נהגו לאסור,  שדווקא בפשטידהמ"וכתב בד. אלו ה� חומרות יתרות ולא חוששי� לה�, לאפותו ע� פשטידה של בשר
  

ו בלבד ואפילו בלא "י מספיק קריעה שלולצ, ו וטיחה בכתל"י קריעה ש"ע,  אלא בלי בשר בטגו� או בפשטידה בלבד, נהגו לא לבשלו ע� בשר כלל– מחבר
  :באנו למחלוקת באחרוני�,  וא� עבר ובשלו ע� בשר.הפסד מרובה

משערי� אותו בששי� וכחל מ� המני� , וא� אי� הפסד מרובה. כשיש הפסד מרובהו וטחו בכתל " יש להתיר בדיעבד א� קרעו ש – א"הרמ .1
   ).ז"ט(וכחל אסור ובשר מותר 

 . יש להתיר בדיעבד ג� כשאי� הפסד מרובה– ל"מהרש .2

  .א" חלק עליו ופסק למעשה כרמ$"והש,  אסור בדיעבד ג� כשיש הפסד מרובה– ח"ב .3
  

  : בכחלא"הרמהגי מנ
  

  .א� צלאו בלא קריעה כלל מותרובדיעבד , י"א ברש"ו ולטוחו בכתל כדעת הרשב" צרי% קריעה שלכתחילה – צלי
 ז"וכתב הט , כתב לאסורל"ומהרש. ו וטחו בכתל" מותר א� קרעו שובדיעבד. גזרה שמא יבשל ע� בשר,  אסור לעשות כ%לכתחילה – קדרה בלא בשר

  . קרעו כלל או שקרעו שלא כדינו צרי% ששי� ע� המי� לבטל את חלב הכחלוא� לא. שכ� נוהגי�
  .העליו� מותר והתחתו� אסור, וא� לא, ו וטחו בכתל מותר"ובדיעבד א� קרעו ש, ור לעשות כ%ס לכתחילה א– נצלה ע" בשר

  
  .אפילו ע� בשר, מותר בדיעבד אפילו לא קרעו כלל, לאחר שלושי� יו�, א� התייבש הכחל

ויש להיזהר לכתחילה לא לבשל פשטידת כחל ע� , ויש מחמירי� שיתייבש הכחל קוד�. לעשות פשטידה מ� הכחל בלא בשר מותר א� לא נעשה במחבת[
  ]כ מניחי� אחד מה� בפי התנור"אא, בשר אפילו בתנור

והביא דעה .  נבלע החלב בבשר מחוזק החיתו%שכשחת% את הכחל ע� הבשר, דעהש "פתוהביא ה. ו עדי$ מטיחה בכתל"שלקרוע ש, א"וכתב עוד הרמ
  .אבל א� הדיחו כראוי יש להקל, שזה דווקא כשצלאו כ%

  

  ' ג$סעי
  

שמי שנזהר בזה נוהג ', וכתב עוד תוס. מותר לכתחילה לחתכו בסכי� בשרית, ו וטחו בכתל" שקרעו ש)ש חי"וכ ( כחל רותח– א"ש ורשב"רא, תוספות
וכ� מותר לחתו% בשר בסכי� שחתכו בו . וג� כשהוא למעלה רק לכתחילה אסור, תר להניחו לכתחילה כשהכחל למטהשאפילו בשפוד אחד מו, מנהג הבל

  .פ המחבר"וכ. שהרי מותר לצלות� יחד בשפוד, וכ� לאכול זה בכלי של זה, כחל
אי� , ז"לפי". כבולעו כ% פולטו"לבסו$ נפלט כי ועוד ש, הקלו בכ%, ג ששומ� הבשר נכנס בכחל"זה בגלל שאע,  מה שמותר לצלות כחל מתחת הבשר– �"ר

, "כבולעו כ% פולטו"� "וכתב שהוראת הר, הקל בזה" פרי חדש"וה. ולא כמקלי" בכ$, התר לחתו$ כחל שצלאו בלא קריעה בסכי� שיש עליו טיחת בשר
  .ולא שמענו מי שמתיר זאת, "כבולעו כ% פולטו"כ נתיר לכאורה צליית בשר שחוטה ע� נבלה משו� "ואל, שרק בד� אומרי� כ�, אגב שיטפיה כתבה

א " אש"ורא' תוסאבל לפי , שבצלי לא צרי% קריעה, ואפילו בלא קריעה,  מותר לצלות לכתחילה בשפוד אחד פעמי� בשר ופעמי� כחל– א"� ורשב"ר
  .מפני שמנונית הבשר הנוט$ על הכחל,  אסורולכ� א� לא קרעו אפילו מתחת לבשר, שכחל מעל בשר בשפוד ג� לכתחילה אסור בלא קריעה, בלא קריעה

  .)לא יאכל אחריו גבינה עד שישהה כשעור שבי� בשר לחלב,  האוכל כחל– שבולי הלקט(
  

, וכ� לחתו% בשר בסכי� שחתכו בה כחל, בסכי� בשרית) %"ש(שמותר לחתו% כחל רותח שנקרע כל צרכו וטחו בכתל , א"ש ורשב"ורא'  פסק כתוס– מחבר
  .זה בכלי של זהוכ� לאכול 

ודווקא . שלאחר שהכחל נצלה דינו כבשר רגיל, וכ� מותר להניחו בקערה ע� בשר צלי אפילו שניה� חמי� ,2ה שמותר לצלות זה בשפוד של זה" ה– א"רמ
אבל א� צלאו , )כמי�כי חלב שחוטה שלא פרש לא גזרו בו ח, ואז אפילו א� מצא חלב בגומות אי� לחשוש(ו כדי� וטחוהו בכתל "י נקרע ש"כשנצלה ע

, מותר, וכ� א� הניחו יו� של� קוד� צלייתו. ל חולק ועיי� לקמ�"ומהרש, ל אסורי� לכתחילה ומותרי� בדיעבד"כל הנ, בלא קריעה או קריעה מועטת
  .ולא אומרי� כבוש כמבושל

  
חלב שחוטה או אפילו כחל עצמו לאחר שפרש החלב אבל בבשר אחר שכבוש ע� , זה רק בכחל,  זה שלא אומרי� כבוש כמבושל בצונ�– ה"ז בש" או"ט

אבל , אינו ניכר ולא יבואו להתיר בעקבות כ% לבשל בשר בחלב, וזאת כי מאחר שהחלב כנוס בתו% הכחל, אסור משו� כבוש כמבושל, ממנו פע� אחת
  .ח"לאחר שפרש גזרו משו� מבשל בב

שרק דר% בשול , ולכבוש זה ג� מדרבנ�, הרי לבשל בחלב שחוטה אסור מדרבנ�, טה למה לפי זה אסור לכבוש בשר בחלב שחו– ה"ז על או"קושית הט
  ?כ הוי גזרה לגזרה ולא גזרינ�"וא, אסרה תורה

  ".ומנא"ה "ד. חולי� קד' וכ� איתא בתוס. ואי� לדמות גזרות חכמי� זו לזו,  יש מקומות שבה� גוזרי� גזרה לגזרה–" נקודות הכס�"$ ב"תרו& הש
ע על דברי "ונשאר בצ.) חולי� קיב(ולא התירו רב חיננא אלא מטע� שנאכל מחמת מלחו " בר גוזלא שנפל לכדא"פ הספור של " ע– "רבבהדגול מ"תרו& ה

ז שבעו$ החמירו "כתב הט' ק ה"צח ס'  שבס,"יד אברה""ודחה דבריו ה! שבשר עו$ נאסר בכיבוש ומליחה, כי משמע מכא� שגוזרי� גזרה לגזרה, ז"הט
  .כ בכחל שלא החמירו ולא גוזרי� גזרה לגזרה"משא,  איסורי דרבנ�יותר מסת�
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  :ל"דיני מהרש

אבל , וכל זה לכתחילה, ו וטיחה בכתל"כי עדיי� חלה כא� הגזרה שמא יבשל בלא קריעה ש,  אפילו לאחר צליית הכחל אסור לבשלו– ז"ט .1
  .בדיעבד מותר

ומי , ורק כשנקרע קצת צרי% ג� טיחה בכתל, מותר לחתכו בסכי� של בשר, ו" שאפילו לא טחו בכתל אלא קרעו, כחל שנצלה כל צרכו – $"ש .2
 .שוטה והדיוט, שמחמיר בזה הוא חסיד

א שהתיר "וחלק בזה על הרמ, צרי% השפוד לבו� לפני שיצלו עליו בשר ואפילו בדיעבד אסור, ו ולא טחו בכתל וצלאו" א� לא קרעו ש– $"ש .3
וכתב שאפשר שג� . א לעיל שמותר אפילו לכתחילה לצלות כ%"� והרשב"ד שיש לסמו% בזה על דעות הרוכתב עו, א"% כרמ" ופסק הש.בדיעבד
 .ל התכוו� רק בדיעבד"מהרש

  

  'סעי$ ד
  

  ".לכתחילה לא, עלויי בשרא דיעבד אי�, תותי בשרא שרי, בי� כבדא בי� כחלא: דרש מרימר הלכתא "–.) חולי� קיא (גמרא
  

 �  � בשר אחר יחד ע על שפודצלית כחלדי
  

  .כי עדיי� החלב נוט$ על הכחל והוא ניכר כי הוא בעי�, אסור לתת אותו מעל הבשר לכתחילה, ו וטחו בכתל"פ שקרע את הכחל ש" אע–תוספות 
  .מותר לכתחילה לצלות כחל מעל הבשר, ו וטחו בכתל"אבל קרעו ש, וכותב שהגמרא מדברת כשלא קרעו',  חולק על תוס– א"רשב
בית "וכתב על זה ה. כי ה� לא תלויי� אלא שוכבי� ופעמי� שמרי� זנב השפוד ונמצא התחתו� עליו� ולהיפ%,  אסור לשי� על שפודי� כלל לדיד�– י"רש

� שכתבו די� זה רק בכבד"א והרמב"הרשב, ש"ע על הרא"ונשאר בצ,  שדיוק זה שיי% ג� בכבד וג� בכחל"יוס�.  
  

  ת כחל ע� בשרמליח
  

דינו כמו , %ובדיעבד א� הניח� הפו, וכל זה לכתחילה. שמליח כרותח בצלי, יחה צרי% שהכחל יהיה למטה והבשר למעלהג� במל – א"רשב, �"רמב
  .בצליה שמותר בדיעבד

כ בכבד שיש להחמיר ולא למלוח "משא, ואינו נבלע בדפנות אלא רק כנוס במעיו, שהמלח אינו מפליט חלב,  מותר לכתחילה למלוח בכל צורה– ש"רא
  .כי מלח מפליט ד�, ליוכבד ע

  .אסור ונעשה נבילה, אבל חלב רגיל שנבלע בחתיכה,  כל זה דווקא בחלב של כחל– ג"פמ
  

  .שמותר לכתחילה למלוח כחל בכל צורה שהיא ע� בשר, ש"א את דעת הרא"והביא כי.  מליחהא"� וכרשב" פסק כרמב– מחבר
  .כי ה� לפעמי� מתהפכי�, �י שבשפודי� שלנו אסור לכתחילה בכל עניי"ל כרש" קי	 $"ש

  :א"רמדיני ה

העליו� מותר והתחתו� , וא� לא, ו וטחו בכתל מותר"ובדיעבד א� קרעו ש, לכתחילה אסור לצלות כלל כחל על שפוד יחד ע� בשר) ב"לעיל בס( .1
  .אסור

מותר כחל מעל בשר רק א� קרעו שבדיעבד , ל"ומה שכתב מהרש. ובדיעבד א� מלח מותר אפילו לא קרעו כלל. אי� למלוח כלל כחל ע� בשר .2
 .א"% כרמ"לכ� פסק הש. ומספרו שלו משמע שחזר בו והתיר ג� בלא קריעה כלל למלוח בדיעבד, ו אפילו בלא טיחה זה נגד כל הראשוני�"ש

 .דינו כבשר רגיל ומותר למלחו ולבשלו ע� שאר בשר ואי� דינו ככחל, לאחר שהוסר חלבו מתוכו והודח, עור הקיבה .3

  
, א% א� הכל היה בכלי שאינו מנוקב. את שניה�" "מהרוהתיר , הביא מקרה ששהו כחל ע� בשר בכלי שאינו נקוב לאחר שהומלחו בכלי מנוקב – ז"ט

שבכלי שאינו מנוקב כלל , ג"ש דעת הפמ"והביא הפת. א% אי� כא� בעיה ע� החלב כלל, ובכלי מנוקב הד� יוצא החוצה, אסורי� משו� הד� שנבלע בה�
  .שלהלכה אוסרי� בשר הכבוש בחלב שחוטה, ז שלשיטתו כבוש לא אוסר בחלב שחוטה"ה של כבוש ג� ע� החלב ולא רק ע� הד� ודלא כטיש בעי


