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‚Ú ÔÓÈÒ

‰Ó„˜‰
:íéàùåð äîëá íéðåøçàä åðã øùáå ãáë úééìö ïéã ø÷éòá

[à„·Î‰ ˙ÈÈÏˆ ÌÂ˜Ó

øä úåáåùúî àéáäå ,áåæì íå÷î íãì àäéù ïðéòáã åà øåðúä ò÷ø÷ â"ò øùáå ãáë úåìöì øùôà íà ïã [à ÷"ñ] ù"úôä

äðéàå åùáééîå åäìëîå äæä íãä úà úáàåù ùàä î"î íã äáøä íù øáèöîù óàã ,øåðúä ò÷ø÷ â"ò øùôàã áúëù ìîøëä

,íã éåáéø éáâì àìå åäìëî àåäù øîåì êééù úçà äôéè éáâì à÷åãã ÷åìçì áúë åîöò ù"úôäå .øåðúä ò÷ø÷á òìáäì åúçéðî

.ãáëá òìáðå àåä øæåç àìéîî áåæì íå÷î íãì ïéàù ïåéëã ,[ãò óã íéçñô] ç"ìöä áúë ïëã àéáäå

åò 'éñ] äãåäé ãéä è÷ð ïëå .á÷åðî åðéàù éìëá çìåîì äîåã äæ ïéàå øåðúä ò÷ø÷ â"ò úåìöì øúåîã áúë [åò 'éñ] íéøôà ãéäå

éðôùë 'éôàå ,äøéëá íéá÷ð ïðéòá àìå äøéëä â"ò åà øåðúä ñøç â"ò øùá úåìöì øúåîã [æë ÷"ñ øö÷ä 'éôáå àé ÷"ñ êåøàä 'éôá

.åèìåô êë åòìåáë òìáð íàå ,òìáäì åì çéðî åðéàå ùàä áåàùì åòáè øåðúä íåç î"î íéòôåùî àìå íéåù äøéëäå øåðúä ò÷ø÷

.òôåùî ò÷ø÷ä àäéù ïðéòá íéìçâ ïéàùë êà ,øåðúáå äøéëá íéìçâ ùéùë äæ ìëã óéñåäå

·˜Â�Ó Â�È‡˘ ÈÏÎ ÍÂ˙· ‰ÈÈÏˆ

éåäã áúëå à ÷"ñ åò 'éñ] úòã úååçáå [æñ 'éñ] á"éøâä é÷åîéðá ë"ë ,á÷åðî åðéàù éìëá øùáå ãáë úåìöì åøñà íéðåøçàä

.[åò 'éñ] íéøôà ãéáå ,[åøéöá ìùáúðë

¯ÈÈ�· ÛÂËÚ ‡Â‰˘Î „·Î ˙ÈÈÏˆ

úàæ äîéãå ,øééðá óåèò àåäùë ãáë úåìöì øúåîã áúë [á ÷"ñ äñ 'éñ] æ"èäë"ëå .åîåø÷á çåî úåìöì íù øåèä øéúäã àäì

íçìä íùáå äãåäé íçì úéáä íùá äáåùú éëøãä àéáä ïëå ,[æ ÷"ñ àñú 'éñ ç"åà] á÷òé ÷çäå [â ÷"ñ âò 'éñ] éúìôå éúøëä

.íéðôä

ïã [á ÷"ñ äñ 'éñ æ"î] â"îôä ïëå ,äæá øñàù äãåäéá òãåðä ìòá åáø úáåùú àéáä [ãô 'éñ] äáäàî äáåùú ú"åùá íðîà

ïáà íùá íéøôà ãé úäâäá ë"ëå ,ãáòéãá óà äæá øñà [åë ÷"ñ ä"åà] íãà úðéáä íâå ,á÷åðî åðéàù éìëë øééðä ïéãù øùôàã

úåùòì ïéàù íñøôì äåöîã áúëù [è 'éñ ã úëøòî íéðéã úôéñà] ãîç éãùäî àéáäù [â ÷"ñ] äáåùú éëøãá ïééòå .øæåòä

.ïë

[áÛÂ¯‚ ¯Â�˙· ‰ÈÈÏˆ

øùôàå] áø åîåç ïééãò êà íéìçâä úà åôøâå åúåà å÷éñäù øåðúá íâ úåùòéäì äëéøö øùáå ãáë úééìö íà å÷ìçð íéðåøçàä

.[úô åá úåôàì

.à.äæá ò"öá íééñ êà ,øéúäì äèðù [.ãò óã íéçñô] ç"ìöä éøáãî àéáä [à ÷"ñåñ] äáåùú éçúôä

.á'îâá òîùî êëã áúëå øéúäì êéøàä [åò 'éñ] íéøôà ãé úäâäáå ,øúåîã ù"úôä àéáä ìîøëä øä ú"åù íùáå

'á ùà éìö áéúëãî ïðéôìéã ë"äæâ åàéáäå ,óåøâ øåðúá çñôä úà úåìöì øùôà íàä åðãù ù"ééò ,[äò óã íéçñô]

.åîã éãéî øùáä àéöåäì àéìòî äééìö åæ éøä ë"äæâä éìåìù òîùîå ,øåðúá ùà àäúù à÷åã ïðéãô÷ã íéîòô
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ú"åùá åîöò â"äðëä ìòáù ïééö íðîà] .â"äðëá áúë ïëå äæá ì÷éä äùî øáã ú"åùáù àéáäù [â ÷"ñ] äáåùú éëøãá ò"òå

øùôàù æ"åàäå â"äáä éøáãî àéáä [àé ÷"ñ êåøàä 'éôá åò 'éñ] äãåäé ãéäå .[ò"öå ,óåøâ øåðúá ïéìåöù äæ âäðî ìò çååö ééç éòá

.ùà úãìåú ìëáå óåøâ øåðúá íâ úåìöì

„·Î‰ Ì„ ¯ÂÒÈ‡

áìçå àúééøåàã íãù íåùî ,úåìöì øúåîù ìçëë àìã øùá â"ò ãáë äìéçúëì úåìöì ïéàù àðùéì ãçì åøîà [.àé÷ óã] 'îâá

.ïðáøãî àìà áìçá øùá ïéã ïéðòì åøåñéà ïéà [äèåçù áìç àåäù] ìçë

.ïðáøã åìùéáù íã àäã ,[ìùáúð àìù ïîæ ìë èìôðùë åðééäå] äøåúä ïî øåñà ãáëä íãù [íã ä"ã íù] 'ñåú åãîì ïàëîå

óã] úåúéøë 'îâáù ,äøåúäî øåñà åðéà ãáëä íãù çéëåäì íäéøáã êåúá åáúëù [àãáë ä"ã :é÷ óã] 'ñåúá ïééò ,àñéâ êãéàîå

÷ôñä 'ñåúá äæ ùåøéô éôìå .ãáëä íã íù åàéáä àìå ,[úøë àìå] åàì øåñéàá íéøåñà úåéìëäå áìäå ìåçèä íãù åáúë [:àë

øéîçäì ïðéè÷ð àéòáä àèéùôéà àìù ïåéëå ,ììë øåñà åðéà åà ïðáøãî øåñà ùøéôù ãáëä íã íà äéä [:é÷ óã] 'îâá ééáà ìù

.äæá

áëäù íåùî àåäã [íåùîå ä"ã :àé÷ óã] é"ùø áúë ,äøåú øåñéà ãáëä íãá àäé àìù íòè êäååúøéúä ë"ôòàå ,íã åìåë ã

.äøåúä ïî ô"ëò øåñà åðéà åðîî àöåéä íãä íâù ì"é ë"àå ,äøåú

íéîë êôùð åðéàù íãã ,íéîë åðëôùú õøàä ìò øîàðù íåùî àåäù ùåáìä áúë íã åø÷éò ìëù óà éøù åîöò ãáëäã àäå]

.[äøåúäî øåñà åðîî àöåéä íã æ"éôìã â"îôä áúëå ,àåä ùåø÷ ãáëä íãå ,íã éåø÷ åðéà

ç ììë] øúéäå øåñéàä íðîà ,[íù] ï"øäå à"áùøäå [ì"ðä .àé÷ óã] 'ñåú éøáã ô"ò àúééøåàã ãáë íãù è÷ð [æé ÷"ñ] ç"øôäå

íäéøáã åàáåäå ,ïðáøãî øåñà àåäù åáúë [ãô 'éñ äáåùú] ì"ùøäå [èé ÷"ñ ïìäì] ê"ùäå [é ïéã ãë ììë] úàèç úøåúäå [é ïéã

.[ãé ÷"ñ ã"ù] â"îôá

ïé÷ùî øàùá åà íéîá ãáëä ùáëð íà ÷ôñ ùéùá î"÷ôðã áúëå ,ïðáøã åà àúééøåàã åøåñéà íà ÷ôñ éåäã [íù] â"îôä è÷ðå

åðéà éìåà íã èìôð ì"úàå ,íéîä ìà íã èìôð àìå äùéáë øåòéù ääù àì éìåà ÷ôñ] àúééøåàãá ñ"ñ éåäã ,úòì úòî øåòéù

.éøùå ùáëð íà ÷ôñ ,ïðáøãá ãçà ÷ôñå [äøåúäî øåñà

ù"àøäî òîùî ïëù áúëå ,äøåúäî øåñàã áúë [çô 'éñ] íéøôà øòù úåáåùúáù [íù] â"îôä àéáä úåðåôîñáù íã ïéðòìå

àúééøåàã ÷ôñ æ"ä ùáëð íà ÷ôñ åá ùéù ãáë ìù ì"ðä øåéöá ïëìå ,[ãé ÷"ñ øö÷ä ùåøéô] äãåäé ãéá áúë ïëå [.àé÷ óã àéâåñá]

é"áâä] â"äðëáå [é ïéã æè ììë] øúéäå øåñéà øôñá íðîà .äæ íã ãâð íéùéù íéîá ùéùë àìà øéúäì ïéàå ,úåðåôîñáù íã íåùî

.ïðáøãî àìà øåñà åðéà úåðåôîéñáù íã íâù òîùî [åè ÷"ñ

‡ ÛÈÚÒ
.úçúì àëåúéçå áøòå éúù åòø÷ .àé÷ óã ãò 'åëå àøôñ áøì ééáà äéì øîà [:é÷ óã] ïéìåç

íã éåáéø ãáëá ùéù íåùî íéøñåàä íòè .àì åà ,øùá øàùì äìéòåî àéäù íùë ãáëì äìéòåî äçéìî íà å÷ìçð íéðåùàøä

:åîã úà àéöåäì äçéìîá éã ïéà ïëìå

.àí"áîøäå ó"éøä úèéù ïëå .äééìöá àìà åîã éãéî åàéöåäì äð÷ú åì ïéàå ,ãáëì äìéòåî äçéìî ïéàù é"ùø úèéù

.ììë ãáëì àéðäî àì äçéìîã ï"øäå [ç"ä-æ"ä úåøåñà úåìëàî å"ô]
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.áãáëä úà ìùáì øúåî äçéìîä éøçàå ,øùáì åîë ãáëì äìéòåî äçéìîã [àãáë ä"ã :é÷ óã 'ñåú] ú"ø úèéù

.ú"ø úèéùë øåèäå [:çò óã â øòù â úéá à"äåú] à"áùøäå [:é÷ óã] ï"áîøä åè÷ð ãáòéã ïéðòìå .äøéã÷á

íãä ìëù éãë ,äèîìî åëåúéç ïúéå áøòå éúù äìéçú åðòø÷éù àì íà àãéøâ äçéìîá åøéúäì ïéà î"îã ú"ø óéñåäå

.äðîî áåæé

‰ÎÏ‰Ï,ãáòéã ïéðòì àì óà ,ú"ø úòã úà ììë àéáä àì ò"åùä :1.ãáòéãá øñà à"îøä íâå2

.àãáåò ïðéøãäî àì ú"øë äøåäå äøåîä äòè íà î"îã ã"ùâä íùá úàèç úøåúä éøáã úà àéáä [è ÷"ñ] ê"ùäå

·¯ÚÂ È˙˘ „·Î‰ ˙ÚÈ¯˜

:éøééà ïôåà äæéàá íéðåùàøä å÷ìçðå .äèîìî êåúéçä úçðäå áøòå éúù úòéø÷ ïåòè ãáëäù àúéà [.àé÷ óã] 'îâá

.àøçà ãáëä úà ìùáì åúòãá ïéà øùàë óàù òîùîå ,ãáëä úééìö êøåöì ãòåð êåúéçäù áúë [àëåúçå ä"ã] é"ùø

.[äéëåúéçå ä"ã íù] 'ñåúá úàáåîä â"äáä úèéù íâ åæå .êåúéç éòá î"î äééìöä

.áåìëåàì àá íà êà ,äééìöä íãå÷ êåúéç ãáëä éòá äééìöä øçà ãáëä úà ìùáì àá øùàë ÷øù åè÷ð [ì"ðä] 'ñåú

.ùøéô àìù íéøáéàä íã ì"åä î"î äééìöá èìôéé àì íãä ïî úö÷î íà óàù íåùî íòèäå ,åëúçì ö"à éìö

.â.[ú"ø úòãá øåèä áúë êë] .åìùáì ë"çàå ãáëä úà çåìîì ìëåéù éãë ãòåð êåúéçäù è÷ð ú"ø

.ãïðéâäð àìã éàîìå ,äèéìç é"ò åúøùëä êøåöì äãòåð ãáëä ìù äòéø÷äù áúë [åéøáãá é"áä øåàéá éôì] í"áîøä

.íìù àåäùë ãáëä úà äìåö àìà äòéø÷ ö"à äèéìçá

‰ÎÏ‰Ïæ"ò óéñåäå ,äééìöä íãå÷ åëúåçì êéøö åúééìö øçà ãáëä úà ìùáì åðåöø íàù 'ñåúä úòã úà àéáä [ïàë] ò"åùä :

.äééìöä øçàì úåðåôîñä ìèåð äééìöä éðôì åëúç àì íàã à"îøä

ò"åùä àéáä â óéòñáå,úåðåôîñáù íã íåùî àåä êåúéçì íòèä íù áúëå] êåúéç éòá àãéøâ éìöì íâù ,â"äáä éøáã úà

éìöìã 'ñåúë è÷ðå ÷ìçð íù à"îøäå ,['ñåúá íéàáåîä â"äáä éøáãî äæ ìëå ,ë"çà åðëúçé äééìöä íãå÷ åëúç àì íàù óéñåäå

.ììë êåúéç êéøö ïéà àãéøâ

שלענין זה בלשון לטעות ואין עכ"ל. מליחה ע"י לבשלן תקנה לו אין לכתחילה וז"ל כתב הסעיף] [תחילת השו"ע .1

כלל. מליחה בלי אף והיינו בישלו, אם נאסר אינו עצמו שהכבד היקל דיעבד לענין אלא כר"ת, השו"ע נקט דיעבד

[באופן היטב הודח ואח"כ מליחה שיעור ושהה כבד נמלח שאם לחומרא, כר"ת קיי"ל דמ"מ א] סוס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב .2

ר"ת דלפי משום בזה לאסור דיש דם, בו שיש לציר ונפל ציר] עוד פולט ואינו הפליטה נקבי דנסתמו אמרינן שבבשר

נאסרת היא וממילא פולטת, הכבד אין ותו הפליטה נקבי שנסתמו ההדחה הועילה וממילא בכבד, דם שאין המליחה הועילה

דלא וזה בולעת]. ואינה דם פולטת הכבד ועדיין הועילה לא המליחה ר"ת, על שחלקו הראשונים לפי [משא"כ מהציר,

ס"ק [חידושים דעת בחוות גם בולע. ואינו דפולט משום בכה"ג נאסר אינו שהכבד שכתב ב] דין כד [כלל יעקב כהמנחת

המנחת דברי את לדינא העתיק יב] סעיף לד [כלל אדם החכמת אמנם לציר. שנפל בשר כדין לציר שנפל כבד שדין כתב ח]

יעקב.
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‰ÈÈÏˆ‰ Ì„Â˜ ·¯ÚÂ È˙˘ „·Î‰ ˙‡ ÍÂ˙ÁÏ ÂÎÈ¯ˆ‰˘ ÌÚË

éøçà åëúåç äééìöä íãå÷ åëúç àì íàå ,úåðåôîñáù íã íåùî ãáëä úà êåúçì ïðéòá àãéøâ éìöìã áúë [â óéòñ] ò"åùä

.[.àé÷ óã 'ñåúá íéàáåîä] â"äáä éøáãá àåä ïëå ,úåðåôîñáù íã àéöåäì éãë àåä êåúéçä íòèù øàåáîå .ïë

àéöåú àì äééìöäù ïðéùééç åðëúçé àì íàù ,åîöò ãáëä íåùî àåä êåúéçä íòèù íäéøáã úìéçúá åè÷ð [íù] 'ñåú íðîà

.ùøéô àìù íéøáàä íã ì"åä íãä ìë àöé àìù äîë ãòã ,êåúéç ïðéòá àì àãéøâ éìöìù 'ñåú åáúë äæ íòèîå ,åîã ìë úà3

à"òø áúë ïëå ,àåä ìåìöã íåùî åìåë úèìåô äééìöäù ì"éã ,úåðåôîñáù íã íåùî êåúéç ïðéòá àìã øùôà 'ñåúä úèéù éôìå]

.[à ä"âäá

ú"åùáå .åìùáì éàùø äúòîå äòéø÷ä øçà úåðåôîñä úà åðîî ìèåð ,äééìöä éðôì ãáëä úà êúç àì íàù [ïàë] à"îøä áúë

ãáë úåìöì àáäù [â óéòñ] ïìäì áúëù äîì íéøúåñ åìàä à"îøä éøáãù åù÷ä à"òø úäâäáå [î 'éñ ú"åãäî] äãåäéá òãåð

.úåðåôîñá ñåðëä íãä úà èåìôì íâ äìéòåî ãáëä úééìöù òîùî åìà åéøáãîã ,êåúéç ììë êéøö åðéà ïë éøçà åìùáì àìå

äééìöá èìôð àì åðîî ÷ìç àîù ïðéùééçå ,ë"ë ìåìö åðéàù åîöò ãáëáù íãä íåùî àåä ãáëä êåúéç íòèù àöîð ïë íàå

íã íåùî àåä êåúéçä íòè ø÷éò éøäå ,äééìöä øçà úåðåôîñä úàöåäá ùé úìòåú äî ò"ö ë"àå ,ìåùéáá èìôäì àåä ãéúòå

.åîöò ãáëä4.ò"öá [à"îøä éøáã øå÷î àåäù øúéäå øåñéàäå] à"îøä éøáã úà à"òø çéðäå5

לא וגם שבסמפונות, דם משום דהטעם כתב ולא הכבד חיתוך דין הביא א שבסעיף כתוס', לכאורה משמע בשו"ע גם .3

הצלייה אחר בישול לענין איירי שהשו"ע משום והיינו כן], כתב הרמ"א [רק הצלייה אחרי הסמפונות נטילת דמהניא כתב

חיתוך בעינן גרידא לצלי שגם הבה"ג בשיטת דאזיל ג בסעיף ורק עצמו. שבכבד דם משום גם נחוץ דהחיתוך י"ל ובזה

פירש שלא האברים דם דהו"ל התוס', וכטענת חיתוך צריך היה לא זה דם דלולי שבסמפונות, דם משום הטעם אכן בזה

רע"א]. בדברי בסמוך להלן [ועיין

שמא דחיישינן שבסמפונות, דם משום רק הוא שהחשש הרמ"א דסובר די"ל הרמ"א על הקושיא את ליישב יש לכאורה .4

דהוי משום הסמפונות להוציא א"צ לבשלו בא שאינו ג בסעיף ולכן קצת, ממנו ומשתייר כולו את פולטת אינה הצלייה

שלא האברים דם מיקרי לא הסימפונות שבתוך שדם בפשיטות נקטו ורע"א דהנוב"י אינו, זה אמנם פירש. שלא האברים דם

הדם כל את שואבת דצלייה ליה דפשיטא מוכח הכבד, לחתוך א"צ גרידא שלצלייה ג] [סעיף הרמ"א מדנקט וא"כ פירש,

הכבד. בשר משום רק הוא שהחיתוך לומר כרחנו ועל שבסמפונות,

משום לא וגם הסמפונות בתוך הכנוס דם משום אינו החיתוך שטעם סובר שהרמ"א די"ל לחדש כתב [שם] והנוב"י .5

מהני ולכן יחתכם, לא אם שולטת האש שאין חיישינן שבזה עצמן, הסמפונות בבשר הנבלע דם משום אלא עצמו, הכבד דם

א] [סעיף הרמ"א בלשון זאת לדייק הנוב"י וכתב חששו. שבסמפונות זה דם משום דרק הצלייה, אחר הסמפונות נטילת

בתוכם הכנוס הדם את להוציא ע"מ הסמפונות בקריעת סגי לא ואמאי הסמפונות, נוטל הצלייה קודם חתכו לא דאם שכתב

דחוקים, האלו הנוב"י שדברי כתב טעם ברוך ובספר בסמפונות. הבלוע הדם משום דהטעם אלא ג], [סעיף השו"ע וכלשון

כתב ולכן הסמפונות, מבשר שואב שאינו נחשוש ואיך העצמות, שבתוך המוח מתוך גם הדם את שואב האש דכח נקטינן דהא

אחר דם נשאר שמא כלל חיישינן לא שבדיעבד והיינו א], בסעיף [ממש"כ בו חזר ג] [סעיף שהרמ"א דנראה טעם הברוך

הסמפונות. להסיר א"צ הצליה אחר לבשל כשרוצה וגם הצלייה,

[פירוש יהודה ביד עיין הסמפונות, את דנוטל כתב אלא הסמפונות בקריעת דסגי כתב שלא ברמ"א הנוב"י של דיוקו ובגוף

ב]. [ס"ק הארוך בפירושו בזה והאריך להורות, יש כן דאכן שכתב ז] ס"ק הקצר
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· ˜"Ò Í"˘

.åìùáì øéúäì éãë åúééìö éöçá éâñã øúéåä øåñéàä íùá ê"ùä áúë6àåä äééìöä éöçá ì÷éäù íòèäã øàåáî ä"åà øôñáå

.[á ÷"ñ ã"ù] â"îôá íéøáãä åàáåäå ,ïðáøãî àìà øåñà åðéà ãáë íãã è÷ðù íåùî

éöçáù íåùî íòèä ùåáìä íùá àéáäå ,åúééìö éöçá íãä ìë àöé êéà íã åìåë ãáëäù ïåéëã ò"ö äøåàëìã â"îôä óéñåä ãåò

.àöåé åðéà áåùå íãä äù÷úð åúééìö

,õåçáî ùáééúéù ãò øùáä úà úåìöì åâäð ïëì ïéàé÷á åðà ïéàù êåúîã [ãð ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èá øàáúð øáë äìéçúëì äðäå

.õåçáî ùáééúð àìù óà éøù åìùéá ë"çàå åúééìö éöçë ãáëä úà äìö íàù ,ãáòéã ïéðòì î"÷ôðä íðîà7

·¯ÚÂ È˙˘ ÍÂ˙ÈÁ ÌÂ˜Ó· ÌÈ·˜� ˙ÈÈ˘Ú

:áøòå éúù êåúéçë àéðäî ïéëñá íéá÷ð äáøä úééùò íà å÷ìçð íé÷ñåôä

.à.äééìöä øçà åìùáì àáù éîá óàå íéá÷ðá éã äìéçúëì óàã åðåùìî òîùîã ç"øôä áúëå ,éðäîã áúë à"îøä

.äîäá ìù ãáëá óà åðééäå ,[áé ÷"ñ ãë ììë] á÷òé úçðîä áúë ïëå ,ä"åàä íâ ë"ëã äëìää ïëã ç"øôä áúëå

.áåðééäå ,ãáòéãá ÷ø àéðäî íéá÷ð úééùòù åè÷ð [â ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçäå [â ÷"ñ ã"ù] â"îôäå [â ÷"ñ] ê"ùä

íâ äæå ,äééìöä íãå÷ áøòå éúù êåúéç ïðéòá äìéçúëì ìáà ,äìéçúëì åìùáì åéùëò éøù äìö ë"çàå á÷éð íàã

.äîäá ìù ãáëá

.âïëìå ,íéá÷ð úééùò éðäî àì ïéãä ø÷éòî áééåçî êåúéçäù íå÷îáã è÷ð [ãð é"ñåñ øùáä ìë ÷øô] ù"ùéá ì"ùøäîä

,íéá÷ð éðäî àì ,[à"îøäå] ù"àøäå 'ñåú éôì óà ïéãä ø÷éòî áééåçî êåúéçä äæáù äééìöä øçà ìùáì àáã éëéä

.íéá÷ðá éâñ êåúéç úåùòì øéîçäì àá íà î"î ,êåúéç ö"à àðéãîã ì"ñã íúòéñå 'ñåú úòãì àãéøâ éìöì ÷øå

.äîäá ìù ãáëì óåò ìù ãáë ïéá ÷åìéç ïéà äæ ìëáù ì"ùøä áúë ãåò

.ã.[á ÷"ñ] æ"èä úèéù êåîñá ïìäì äàøå

· ˜"Ò Ê"Ë

à äìéçúá àéáä æ"èä [àêåúéçäù íå÷îá íéá÷ð úééùòá ì÷äì ïéàã è÷ðå à"îøä ìò ÷ìçðù [ãð é"ñåñ] ù"ùéá ì"ùøä éøáã ú

.àðéãì äéúååë è÷ðã òîùîå ,ïéãä ïî áééåçî

,åúåìöì ÷ø äééìöä øçà åìùáì àá åðéàùë íâã äðååëäù ïëúé] .óåò ìù ãáëá íâ íéá÷ð úåùòì øéîçäì éåàøã áúë ë"çà [á

.[óåò ìù ãáëá íâ åæ àøîåç øéîçäì ùé ,íéá÷ðá åì éâñ øéîçäì àáäã ù"ùéä áúë äæáã

ïåéëã äðåé åðéáø óéñåäå] ,áøòå éúù êåúéç éòá óåò ìù ãáëã áúëù [â"ñ óåñ é"áá íéàáåîä] äðåé åðéáø éøáãî åéøáã òééñå [â

וכבר שעה, כחצי הוא צלייה חצי ושיעור שעה, הוא הצלייה דשיעור מלח ברית ספר בשם ד] [ס"ק תשובה הדרכי כתב .6

דרוסאי בן מאכל שיעור דמשערין סק"ו] לז סי [או"ח החזו"א דברי כעין וזה יד], סוס"ק ש"ד עו [סי' בפמ"ג כן נתפרש

הבישול. זמן אורך לפי

בשר לאסור חשש יג] ס"ק עו [סי' שהש"ך דאף שכתב ד] ס"ק בדרכ"ת הובא מב סי' [יו"ד סופר כתב בשו"ת ועיין .7

כלל. להחמיר אין בכבד מ"מ החתיכה, בתוך למקום ממקום הדם פירש שמא דחיישינן משום צלייתו חצי רק שנצלה
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ìù ãáëì óåò ìù ãáë úååùäì ì"ñã åðééäå ,[áøòå éúù êåúéç åîöò éðôá åðîî ÷ìç ìë êéøö íé÷ìç éðù ùé óåò ìù ãáëáù

.äîäá

àäã äæì íòèä æ"èä áúëå ,äîäá ìù ãáëî éôè óåò ìù ãáëá ì÷äì âäðîäù øåèéòä ìòá íùá øåèä éøáã úà àéáä ãåò [ã

ùéù ïåéë äøîä êåúéç ë"ë éðäî àì äîäá ìùá êà ,óåò ìù ãáëá ìéòåî äæ êåúéçå ,äééìöä íãå÷ ãáëä ïî äøîä úà ïéëúåç

êúåç àäã á"ö äøåàëì äæå ,ãáëì äøîä ïéá ùøôäå ÷çøî ùéã åúðååë íà ò"ìé] .ãáëä øàùì äøîä úëéúç ïéá ìåãâ øåòéù

èòåî êåúéç éðäî àì ïëì ãàî ìåãâ àåä äîäá ìù ãáëù ïåéëã åúðååë éìåàå ,à"îøá øàåáîë ãáëä ïî äëéúç íâ äøîä íò

.[äøîä íò åøùáî êúåçù

ãáëä úà úåìöì ÷ø àáù éî ìò éà÷ã åéøáãá ùøéôå .àøîåçì óåò ìù ãáë áå÷ðì éåàøã áúëù øåèä éøáã úà àéáä óåñáì [ä

ìùáì î"ò äìåöùë ë"àùî ,ïéëñá á÷ðì éãå âäðîä éôì ïéìé÷î óåò ìù ãáëá äæáã ,àøîåçì ÷ø àåä êåúéçä äæáù åìùáì éìáî

.ïéëñ úáé÷ðá éâñ àìå áøòå éúù êåúéç à÷åã ïðéòá

íãå÷ áøòå éúù åëúåçì ïéãä ïî êéøö äééìöä øçà ãáëä úà ìùáì àáäã ì"ùøäë øéîçî æ"èäù àðéãì äæ ìëî äìåòäå

.íéá÷ð úééùòá éâñ äæá åúåìöì ÷ø åìùáì àá àì íàå ,óåò ìù ãáëá óà äééìöä

ïéìèåð åéä éðååâ ìëáù åéøáãî òîùî éøäù ,äìéçúëì äìéòåî äðéà ãáëä ïî äëéúç íò äøîä úìéèð íâù æ"èäî äàøð ãåò

.àðéãì ïðéè÷ð äî ïìäì äàøå .óåòá ïéáå äîäáá ïéá áøòå éúù êåúéç êéøöä ä"ôàå äøîä

‰¯Ó‰ ˙ÏÈË�

.êúçä íå÷îî áåæì íãì øùôàã íåùî ,áøòå éúù êåúéçë àéðäî ãáëä ïî øùá úëéúç íò äøîä úìéèð íâã à"îøä áúë

.äééìöä øçà ìùáì àáùë óà ,äìéçúëì óà ìéòåî äæù úàèç úøåúäî òîùîã [â ÷"ñ] ê"ùä áúëå

äìéçúëì ïðéòá óåòá íâù åéøáãá òîùîå ,[êåîñá] ìéòì øàåáîëå äîäá ìù ãáëì óåò ìù ãáë ïéá äæá ÷ìéç [á ÷"ñ] æ"èäå

.áøòå éúù êåúéç à÷åã

‰ÎÏ‰Ïéã ïéà äîäááå ,äééìöä øçà ìùáì àáùë óà äøîä êåúéç éðäî äìéçúëì óàã à"îøäë ïéâäåð óåòáã â"îôä áúë :

.[ã ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä áúë ïëå ,áøòå éúù êåúéç à÷åã ïðéòáå äøîä úìéèðá

.ì"ùøä éøáãëå áøòå éúù åëúåçì äðåé åðéáøë äìéçúëì âåäðì ùé óåò ìù ãáëá íâù äðéô ùàø øôñ íùá àéáä äáåùú éëøãäå

‰Ïˆ�˘ „·Î ˙Á„‰

øúåî êë äìùáå äçéãä àì íà åäéî ,ìåùéáä íãå÷ äééìöä øçà äìéçú äðçéãé äééìöä øçà äìùáì àáùëå ì"æå à"îøä áúë

.ì"ëò

:åæ äçãäì íéîòè 'á ì"éøäîä íùá é"áä àéáäå .ä"éáàøä íùá [éëãøîä íù ãåò áúë ä"ã] ïîéñä óåñá é"áá àåä ïéãä øå÷î

.åá ÷áãðä çìîä éðôî [à

ìäåîä çëî øùáä íãàúé øçà øùá íò ë"çà ãáëä úà ìùáé øùàëã äæá äðååëäå ,øùáä íãàúéù ïéòä úéàøîì ùåçì ùé [á

.íéîòèä éðù úà ê"ùä àéáäå .íãë äàøð øùà õåçáî ãáëá ÷åáãä

.åçéãäì ö"à éìö åìëåàì äöåø íà êà ,äééìöä éøçà åìùáì àá øùàë àìà äçãä åëéøöä àìã äàøð à"îøäå é"áä ïåùìî äðäå
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÷ñô ïëå ,äçãä éòá àãéøâ éìöì íâù åáúë øåâàä íùá [é ÷"ñ ïàë] äùî éëøãä ïëå ,[áé óéòñ è ììë] úàèç úøåúä íðîà

.[æ ÷"ñ ïàë] à"øâä áúë ïëå [á"ñ åò 'éñ] à"îøä8

úàèç úøåúä éøáã úà àéáäù [è ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .ìùáúðå áøòå éúù êúçð íà óà ãáòéãá óà øñàð ãáëäù à"îøä áúëå

êúçð íà åðééäå ,øúåî æ"ä ãáëä ìùáúð øáëå äìéòåî äçéìîäù ú"øë äøåäå äøåîä äòèù òøéà íà î"îã é"àøäîä íùá

.äçéìîä íãå÷ áøòå éúù

.äúòî åìùáì åéìò ïðéëîñ ,äìöðå áøòå éúù ãáëä êúçð øáëå ú"øë äøåäå äøåîä äòè íàã òîùî [à ÷"ñåñ] æ"èáå9

Á ˜"Ò Í"˘

,íéîä ïëå äøñàð ãáëä äá ìùáúðù äøéã÷äù óàã úàèç úøåúä íùá ê"ùä áúë10äðéà äøã÷á ãáëä úà åðúð íà î"î

ãåòå ,÷"ë øñåà éåøéòã ,éåøéòä úîçî øñàéú äøò÷ä ìà íéîä íò ãáëä úà åøéòùë àäã æ"ò äîú á÷òé úçðîäå .úøñàð

åúòéñå ú"ø éôìù ïôåàá äìéçú ãáëä çìîð íà íðîà .òéìáî ùåâ øáãù [ç ÷"ñ ä÷ 'éñ] øéîçä ê"ùäå ùåâ øáã àåä ãáëã

.äøò÷ä úà øéúäì ùéã é"ðîä áúë ,øúåî ìëä

éìåà] øéúä àëä ,øñåàã ê"ùä ããéö [ç ÷"ñ] ä÷ 'éñáù óàå ,çåìé÷ä ÷ñôðù éåøéòá éøééîã øùôàã [ç ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë

.[ú"ø úèéù óåøéöáå çìîðá åúðååë

øåñéàä ïéàù ïéìé÷î äæ ïôåàáã ,ùáé àåäùë äøéã÷á ãáëä ïúéðùë ì"ðä ç"åúä éøáã úà ãéîòä [âé ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéäå

ìù øúéää úà èéîùä à"îøäù ïåéë ì÷äì íà ò"ö äùòî ïéðòì î"îã äãåäé ãéä íééñå .äøò÷ä úà øñåà ãáëá òìáðå øæçù

.äøò÷ä

‰¯È„˜· „·Ï Ï˘·˙�˘ „·Î

,øñàð àåä ïéà äøéã÷á ãáë ìùéá íàù åðééäå ,øñàð åðéàå øñåà ãáëäù [à"éî úåîåøú é"ô] äðùîä äàáåä [:é÷ óã] 'îâá

àì èìôéîì ãéøèã éãééàå íã éåáéø ãáëá ùéù íåùî íòèäå ,åá òìáðå øæçå ãáëäî íã èìôð ìåùéáä ïîæá àîù íéùùåç ïéàå

.òìá

אך בצלייה, ולא בבישול רק שייך העין מראית של השני דהטעם ב] [ס"ק דעת החוות כתב שהמלח8. הראשון הטעם

רק הדחה הצריך ולכן העין מראית של הטעם לפי אזיל כאן והרמ"א צלי. לאכלו כשבא גם שייך מדם בלוע בכבד הדבוק

לצלי. גם ס"ב] עו [סי' הרמ"א הצריך לדינא אמנם לבשל, כשבא

א"צ ולכן שעליו, המלח את אוכלין אין צלי אוכלו דכאשר מהרי"ל בשם כתב קצו] אלף [סי' שלפנינו האגור בספר אמנם

והד"מ. התו"ח דברי על טז] אות כד [כלל יעקב המנחת כן העיר וכבר לצלי, הדחה

שנתבשל ובכבד ונתבשל, ונמלח שנחתך בכבד בדיעבד, דשרי ב"פ שכתב הטור לשון על שהקשה א] [סוס"ק בט"ז עיי"ש .9

טעה המורה אם לכתחילה לבשלו אף שרינן דבנמלח [ותירץ כלל. נמלח בלא אף בדיעבד שרינן בפ"ע בנתבשל והרי בפ"ע,

דהטור עמו, שנתבשלו והקדירה הבשר את גם בדיעבד שרינן ונמלח דבנחתך צ"ע קושייתו עיקר ולכאורה כר"ת]. והורה

שכתב א] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ועיין אסורים. והמים והקדירה שרי הכבד רק לבדו בנתבשל ואילו ר"ת, שיטת על בדיעבד סמך

שבאופן לו הוקשה ולכן לבדו, בנתבשל היינו בנמלח ר"ת שיטת על בדיעבד לסמוך מש"כ דגם הטור בלשון הבין דהט"ז

בדיעבד. שרי מליחה בלי אף זה

כתב המים, יאסרו שלא כדי שישים עד בכוונה הוסיף אם אף אמנם נאסרים, אינם הכבד כנגד שישים במים יש ואם .10

הדם. את לבטל כדי זו בהוספה שכוונתו כיון לכתחילה איסור מבטל דהוי י] ס"ק הקצר [פי' יהודה היד
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,úàæ øîà éøåð ïá ïðçåé 'ø ÷øù ïåéë äðùî êäë ì"éé÷ àìã [íù] ù"îäéôá í"áîøä áúëå ,øñàð ãáëäù å÷ñô ó"éøäå í"áîøäå

.øñàð ãáëäù íéøáåñå éâéìô íéîëçå

.ãáòéã íâ øñà à"îøäå ,øñà àì ãáòéãáå í"áîøäå ó"éøä úòãì äìéçúëì ùùç ò"åùä11

[äáøä ìùåáî 'éô] ÷åìùã ã"î àëéàå íéàðú å÷ìçð 'îâáã ÷"îñ úäâäá øàåáîä é"ôò àåä à"îøä íòèù úàèç úøåúá áúëå

.ìùåáîì ÷åìù ïéá ïéàé÷á åðà ïéàå ,øñàð12

.ãáòéãá äæá ì÷äì áúë ì"ùøäå13

אנו שאין הסמ"ק חשש משום דהוא כתב ג] [ס"ק הט"ז א] לכתחילה: דאסור להא נוספים טעמים מצינו ובפוסקים .11

ג] ס"ק [מ"ז הפמ"ג ב] לכתחילה. רק ולא דיעבד לאסור טעם דזה תמה שאול יד בהגהת אך לשלוק, מבושל בין בקיאין

דכיון א] ס"ק כד [כלל יעקב המנחת כתב עוד ג] מדרבנן. אלא אינו נאסר אינו דכבד המשנה עיקר דכל נוסף טעם כתב

נגד שישים ברוטב שיש באופן דאף [והוסיף הדחה. בלי ויאכלנו ישכח שמא וחיישינן הדחה, הכבד בעי נאסר שהרוטב

לכתחילה]. איסור מבטלין ואין האיסור ביטול על לכתחילה שסומך נמצא שאל"כ הדחה, בעי מ"מ הכבד

או במשקין מעל"ע שנכבש כבד לענין בפ"ע המתבשל כבד דאסרינן הא בטעם נפק"מ דיש ב] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב .12

שייך זה דאין הפמ"ג נקט שליקה, לידי יגיע הבישול שמא הוא החשש דאם וירתיח, האור על שיתננו בשיעור בציר שנכבש

לחוש. יש בכבישה גם א"כ בולע שהכבד והרמב"ם הרי"ף שיטת משום היה הרמ"א של חששו אם אך נאסר, הכבד ואין בכבוש

בכבישה]. לחוש אין לכאורה שליקה חשש משום שהטעם והש"ך הט"ז שנקטו [ולמאי

.13ïåéò úôñåú

äééìö åì àéðäî íàä íéîá úòì úòî ùáëðù ãáë

חששו מ"מ נאסר, ואינו אוסר שהכבד שרי שמדינא דאף והיינו בקדירה, לבדו שנתבשל כבד לאסור דנוהגין הרמ"א כתב

הרבה. שלוק לבין מבושל בין בקיאין אנו דאין הסמ"ק למש"כ

לעת: מעת במים שנכבש בכבד הדין מה האחרונים גדולי ונחלקו

ד], [ס"ק תשובה בפתחי דבריהם והובאו כמבושל, דכבוש בזה אסרו קכא] [סי' צדק צמח ובשו"ת יאיר חוות בשו"ת א]

ובשו"ת ב], אות כב [כלל יעקב במנחת גם ממעל"ע. יותר שהוא כיון משלוק עדיף שכבוש דאפשר משום הטעם הצ"צ וכתב

לג]. [ס"ק תשובה בדרכי דבריהם והובאו בזה, אסרו נה] [סי' שבעה נחלת ובשו"ת מו] [סי' עשק באר

אפרים שערי בשו"ת כתב וכן ממבושל. פחות שהוא בכבוש וכ"ש הדין מן מותר בנתבשל דאף התיר, ט] [ס"ק והפר"ח ב]

[פי' יהודה והיד ח] ס"ק [חידושים דעת החוות וכ"כ המקילים, דעת את הביא אפרים יד בהגהת וגם ופלתי, ובכרתי

ז]. ס"ק הארוך

הוי זה שנידון כתב יד] ס"ק [ש"ד וכאן שאסרו, והמנח"י הצ"צ דעת את הביא ס] ס"ק [ש"ד סט סי' מגדים הפרי ג]

נוסף. ספק צירוף בלי אף הצורך בשעת להקל וכתב שהקלו, והכו"פ הפר"ח דעת את הביא י] [ס"ק ושם ספק.

ãáëä ãâðë íéùéù íéîá åéäùë

בלי שנתבשל בבשר אפילו שהרי לכו"ע, להתיר יש הכבד כנגד שישים במים היו דאם ו] ס"ק כד [כלל יעקב המנחת כתב

[ש"ד בפמ"ג ועיין להתיר. יש בכבוש והכא הרמ"א, אסר חומרא מחמת ורק הדין, מעיקר שרי הבשר נגד שישים והיו מליחה

אח לבשל גם מותר יהא שישים שיש זה שבאופן דאפשר והוסיף האלו המנח"י דברי את שהביא כג] הצלייה.ס"ק ר

çéúøéå øåàä ìò åððúéù øåòéùá øéöá ùáëðù ãáë

בציר נכבש אלא וכנ"ל] המנח"י החמיר [שבזה לעת מעת שיעור הכבד נכבש לא שאם ב] ס"ק כד [כלל יעקב המנחת כתב

להתיר שאין סיים ומ"מ כמבושל, לגמרי אינו בציר שכבוש כיון לאסור, אם להסתפק יש וירתיח האור על שיתננו בשיעור

מהפוסקים. באחד כן נתפרש שלא כ"ז

ùáëðù ãáëá äééìöä øçà ìåùéá

הצלייה, אחר לבישול ולא גרידא, לצלי דוקא היינו בכבוש להמתירים דאף לג] ס"ק תשובה בדרכי [הובא חת"ס בהגהת כתב
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Ë ˜"Ò Í"˘

ì"ùøä úòã àãéøâ íéîá ìùáúðáã ,øùá íò ìùáúðù ãáëì íéîá ìùáúðù ãáë ïéá ÷ìçì áúëù ì"ùøä éøáã úà àéáä ê"ùä

ê"ùä äîúå .åúøñåàå ãáëá úòìáðå úéðåç úéðåðîùäå äìéáð øùáä äùòð øùá íò ìùáúðá êà ,øñàð ãáëä ïéàã ãáòéãá ì÷äì

åðéà øåñéàäù íå÷îá øñåà øñàðä ïéàã ð"ðç äæá øîåì êééù àìå ,åá òìáðå øæåç åðéà íãä î"î úéðåðîùäî òìåá ãáëäù éäðã

.êìéì ìåëé

ïëìå ,äîò íã èòî òìáð ãáëá úòìáðä úéðåðîùä áåøîù ì"ùøä úðååëã [åè ÷"ñ ã"ù] â"îôäå [à ÷"ñ} éúìôå éúøëä åáúëå

.íéîä íò òìáð åðéà ãáëáù íãä íòèã íéîá ìåùéáá ë"àùî ,ð"ðç äæá ïðéøîà øéôù14

· ÛÈÚÒ
.ïéçúåøá äéì éèìç ïîçð áø ,àìçá [ãáëì 'éô] äéì éèìç àðåä áø .àé÷ óã 'îâ

.äéðéòá àøéôã äéäåé÷ì àúéì àëä .äò óã ãò 'åëå øîéîà øá øî äéì øîà :ãò óã íéçñô 'îâ

'îâá] àúéà øùá éáâìå .ïéçúåøá ïéáå õîåçá ïéá ãáëä úà ïéèìåç åéä äèéìçá ïéàé÷á åéäù 'îâä ïîæáù øàåáî [ì"ðä] 'îâá

.õîåç úèéìç ÷ø åì äìéòåî ïéçúåø úèéìç ïéàå ,ãáëî éðàù øùáã é"áá øàåáîå ,õîåçá øùá ïéèìåç åéäã [íéçñô

äèéìç ïéãá àéáä í"áîøä íâå ,íäì äìéòåî äèéìç ïéàã íãä é÷øæî úà àéöåéå á÷ðéù ïðéòáã à"áùøä úòã úà øåèä àéáäå

.åðèìçéå åðëúçéù ïðéòáã15

הדם. כל להוציא פעולתה את פעלה שהצלייה לן לימא מאן הכבד שנכבש דכיון

.14ïåéò úôñåú

øùáä úéðåðîùî òìåá øùá íò ìùáúîä ãáëä íàä

נאסר: אינו שהכבד בתרומות המשנה בדברי נחלקו הראשונים

מחמתו נאסרת שאינה טריפה, בשר עם שנתבשל כבד לגבי גם נאמר זה שדין נקט משום] ד"ה קיא. [דף חולין רש"י א]

הטריפה. טעם את בולע ואינו דם לפלוט טרוד שהכבד משום

חוזרת אינה דם ופלטה בפ"ע נתבשלה אם ולכן בולע, הכבד שאין במשנה אמרו דם לגבי שרק נקט לט.] דף [שם הר"ן ב]

עמה. שנתבשל בשר ושמנונית טעם בולע הכבד אבל שם, מהדם נאסרת אינה נמלח שלא כשר בשר עם נתבשלו אם וכן ובולעת,

הבשר משמנונית בולע שהכבד כהר"ן נקט שהרש"ל ומבואר להלן], [ויובא הרש"ל בשם שהביא במה ט] [ס"ק ש"ך ועיין

עמו, שנתבשל בשר שמנונית בולע שהכבד מבואר א] [ס"ק בט"ז וגם זו. בנקודה הרש"ל על נחלק לא והש"ך עמה, שנתבשל

הנ"ל. כרש"י דלא דזה שציין א] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ועיין

איפשיטא ולא מהו, בחלב שלקו זירא ר' בעי בירושלמי, ספק שזהו הביא ב] [ס"ק ופלתי דהכרתי [שם] הפמ"ג והביא

אצל הנצלה כבד ע"ג איסור דבר נפל אם בספק כגון ס"ס, זה מספק לעשות שאין הפמ"ג כתב [אמנם לחומרא. ונקטינן

ידיעה]. חסרון כספק הוי ואולי טעמו, הפמ"ג פירש ולא מזה, ס"ס עבדינן דלא האור,

בחלב, בשר בהלכות אלא ופליטה בליעה של בנידון הירושלמי של הספק שאין לדחות כתב ז) (סוס"ק דעת שהחוות [ואף

תמה ברוך אמרי בהגהות אולם נאסר. לא חלב עם כבד גם שמא חלב, עם בדם בחלב בשר דין ואין דם, כולו שהכבד דכיון

תמה) (סי' הרוקח לספר ציין ועוד ופליטות, בליעות בדיני שעוסקת דתרומות לסוגיא כלל שייך זה ספק אין דלפי"ז

הדם]. את בולע הכבד אם הוא שהספק להדיא שפירש

חליטה. לצורך היינו וערב שתי הכבד לחתוך בגמ' שאמרו דמה פירש שהרמב"ם שכתב א] סעיף [לעיל בב"י ועיין .15
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È ˜"Ò Í"˘ - ‰ËÈÏÁ ÔÈ„

,[åìëåàì øúåî çìîðù éìáî äèéìçä øçàì ìùáúð íàù åðééäå] äèéìç é"ò øùëåäù øùá ìåëàì øúåî ãáòéãáã ÷ñô ò"åùä

.äæá ÷ìåç åðéà à"îøäå

.äëìäì ê"ùä è÷ð êëå ,ãáòéãá óà ãáëá äèéìç ìò êåîñì ïéàù áúë úàèç úøåúäù àéáä [é ÷"ñ] ê"ùäå

,äìéçúëì ïë úåùòì ïéà äèéìçá ïéàé÷á åðà ïéàù àðãéàäã à"îøä áúëå ,õîåçá øùá èåìçì øúåîã [å"ñ] æñ 'éñî ê"ùä äù÷äå

.ãáòéã øéúäì à"îøä áúë àì ã"ðá äîìå ,øúåî ãáòéãáå

:íéöåøéú 'á ê"ùä áúëå

.àç ìò ãáòéãá ïðéëîñ øùá ïéðòìù àöîð äæ õåøéú éôìå .íã éåáéø åá ùéù ïåéë ,øùáî òøâ ãáëàì íà óà äèéì

.ìùáúðå èìçð ÷ø øùáä çìîð16

.áàìå ,äçéìî é"ò àåä øúéð øùáä úà èìçù éøçà óàã ,ä÷éæî äðéà äèéìçäù øîåì ÷ø [æñ 'éñ] à"îøä úðååë

çåìîì êéøö êà ú÷æî äèéìçä ïéà íäéðùá àìà ,ãáëì øùá ïéá ÷åìéç ïéàå .äçéìî éìá ìéòåú äèéìçù øîåì åðååëúð

úøåúä éøáã øåàéáá ê"ùä ìù éðùä õåøéúì íéëñä [è ÷"ñ ãë ììë] á÷òé úçðîäå .äèéìçä éøçà øùáä úà

úååçäå .ò"öá çéðäå ,à"îøä úîéúñ êëã íåùî äèéìçà ïðéëîñ ãáòéãáã øùôàù áúë àðéã ïéðòì íðîà ,úàèç

äèìçð íàã éðùä õåøéúë è÷ðù äæî äàøðå ,ãáòéãá óà øñà ç"åúä íùá ê"ùäã àéáä [è ÷"ñ íéùåãéç] úòã

.[äèéìçä éøçà úåìöì ìåëéù ïëúé êà] äøåñà äìùáúðå

,ä÷éæî äèéìçä ïéàù åúåìöì éøù ãéî åäåàéöåäå ïéçúåøá ãáëä úà åèìç íàù ë"â è÷ðù [å ÷"ñ êåøàä 'éô] äãåäé ãéá ïééòå

.ãáòéãá óà øåñà äèéìçä êîñ ìò äçéìî éìá ãáëä ìùáúð íà êà

‰�ÎÒ Â· ˘È˘ ‰ÏÂÁÏ ÔÈÁ˙Â¯· ‰ËÈÏÁ

øùá ìåëàì åéìò åøñà íâå ,çìîðù øùá ìåëàì åéìò åøñàù äðëñ åá ùéù äìåçá ìàùð [åë 'éñ á"ç] éåìä èáù ú"åùá

[íééç úåçøåàå íçåøé åðéáø ,âð óã à"áèéø ,à"äåúá à"áùø] íéðåùàø äîë àéáäì êéøàäå .øùá åì øéùëäì äöò ùé íàä ,éìö

ïéçúåøá äèéìç åðéöî ãáëá ÷øù áúëù é"áäë àìãå ,ãáëá ÷ø àìå øùáá íâ ïéãä ø÷éòî àéðäî ïéçúåøá äèéìçù íäá øàåáîù

ïðéëîñ ãáòéãá íâ íà à"îøä éøáã úøéúñá ïã íâå .åìàä ïéìé÷îä ìò êåîñì ùé äæë ïëåñî éìåç íå÷îáã áúëå ,øùáá àìå

ïéàã ,ì÷äìå ãáòéãë úàæ úåàøì ùé äðëñ åá ùéù éìåç íå÷îáù ÷éñîå ,ìéòì åàáåäù ê"ùä éöåøéú úà àéáäå ,äèéìç ìò

êéìùéå ,àãåîò ÷éìñã ãò íéîä çéúøéù é"ò úéùòð äèéìçäù â"äðëì ïééöå .øçà íå÷îá ì÷äì äìéìç êà ,äæî ìåãâ ÷çãä úòù

.'åëå éðù çúð êéìùéå àãåîò ÷éìñã ãò ïéúîé áåùå ,ãçà çúð

‚ ÛÈÚÒ
íòèäå ò"åùä ÷ñô ïëå ,áøòå éúù êåúéç ïðéòá àãéøâ éìöì íâù â"äáä úòãù ,â"äáå é"ø ú÷åìçî àåä äæ óéòñ ìù åø÷éò

íåùî êåúéçä íòèå] äééìöä íãå÷ åëúåçì êéøö äééìöä øçà ãáëä úà ìùáì åúðååë íà ÷øù é"ø úòãå .úåðåôîñáù íã íåùî

.úåëéøàá [à óéòñ] ìéòì äæ ìë øàáúðå .à"îøä ÷ñô ïëå êåúéç ö"à àãéøâ éìöì êà ,[åîöò ãáëáù íã

éâñã ,áøò åà éúù êåúéçá éã ìåùéá éìá àãéøâ éìöìù ò"åùä úòãá áúëù ç"øôä éøáã úà àéáäù [ä ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå

לצלי. אף ניתר יהא שלא החליטה, תזיק כבד לגבי זה תירוץ שלפי שאפשר י] ס"ק [ש"ד הפמ"ג הוסיף עוד .16
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.åîöò ãáëáù íãä íåùî àåä äæ êåúéçã ,áøòå éúù êåúéç éòá éìöä øçà ìåùéáìå ,úåðåôîñáù íãì äæì

éúù êåúéç ïðéòá éìöä øçà ìåùéáìå ,ììë êåúéç ö"à àãéøâ éìöìã à"îøäë íéè÷åð åðà ìáà ò"åùä úòãì åäæã â"îôä áúëå

.[ãáëä øùáî úö÷å úåð÷åð÷äå íéãéâä íò] äøîä úìéèðá éâñ óåòáå ,áøòå

ò"åùä óàã áúëå] ,ãáòéã óà øåñàì ùé åìùéá ë"çàå ïéãë êåúéç àìì øùáä úà åìö íàù [è ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéä áúëå

íã èòî èìåôù ïðéùééçå äáøä èìåô åðéà åúå äù÷úð äìöðù ïåéëã ,øåñà åãáì ìùáúðù ãáëá ,ãáòéãá øéúäù (à óéòñ)

.[åòìåáå øæåçå åá øàùðù

„ ÛÈÚÒ
.éô÷ àãáëã àîã á"ò ãò 'åëå àøùá éåìéò àãáë øîúà .àé÷ óã 'îâ

àìå ãáòéãá àìà äæ íòè ìò ïéëîåñ ïéàå] ÷éøù ÷øùéî íãù íåùî àåä ãáòéãá éøù àøùá éåìéò àãáëã íòèäù øàåáî 'îâá

åòìåáë ìù íòèä 'îâá àáåä àìù äîã åáúëù [àîã ä"ã .àé÷ óã] ïéìåçá 'ñåú éøáã úà àéáä [áé ÷"ñ] ê"ùäå .[äìéçúëì

.åèìåô êë åòìåáëã åá ïðéøîà àìå íã éåáéø ùé ãáëáù íåùî àåä ,åèìåô êë

.åèìåô êë åòìåáëã ìù íòèä úà ÷éúòäù ùåáìä ìò ê"ùä äîúå

êë åòìåáëã åæ àøáñ ãáëá ïðéøîà àì ãáòéãá óàù òîùî [ì"ðä] 'ñåú éøáãîã áúëù [æ ÷"ñ êåøàä 'éô] äãåäé ãéá ïééòå

äáøä åáúë êëã áúëå ,ãáòéã ïéðòì ô"ëáëã åæ àøáñ àëééù ãáëá íâã øàåáî [.ãò óã íéçñô] 'ñåúáù àéáä íðîà .åèìåô

àìù íå÷îáå ,åèìåô êë åòìåáë ìù íòèä úà íâ ïðéè÷ð ãáòéãáù [èé ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéä áúë àðéã ïéðòì ïëìå .íé÷ñåô

.ô"ëáëã àøáñä ãáòéãá àéðäî [ãçé ïàìöå ãáëå øùá óåò êåúá ïúðù ùåøéô] àúééìåîá ïåâë ÷éøù ÷øùéîã íòèä êééù

¯˘· ‚"ÚÓ ÁÏÓ�˘ „·Î ˙ÈÈÏˆ

îøä áúë.äæá øéñà àìå íã äáøä ë"ë åá ïéà åú çìîðù ïåéëã ,äìòîì àåäùë çìîðù ãáë úåìöì äìéçúëì éøùã à"

â"îôäå [ãë ììë] á÷òé úçðîä åè÷ð ïëå ,çìîðù øùá â"ò çìîðù ãáë úåìöì äìéçúëì àéøùã ä"äã óñëä úåãå÷ðá áúëå

.[ãé ÷"ñ ã"ù]

„È ˜"Ò Í"˘ - Â ˜"Ò Ê"Ë

ùé ë"àå ,åîã ìë èåìôì äìéòåä ãáëä úçéìî ú"ø éôì éøäå ,çìîð àìù øùá úçúî çìîðù ãáë úåìöì éøù êéà äù÷î æ"èä

.ãáëä úà øåñàé çìîð àìù øùáäî óèðîä íãäù ùåçì

ïìäì à"îøä ë"ùîëå] .äìéçúëì øåñàì ÷ø ãáòéãá óà ãáëä úà øåñàì äðéà æ"èä úééùå÷ù òîùîã [å ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå

.[çìîðù øùá â"ò çìîð àìù øùá úåìöì ïéà äìéçúëìã (æò 'éñ óåñ)

äîäáä êåúá àåäùë óà çìîðù ãáë úåìöì éøùã àéãäì åáúëù [åòìåáë ä"ã .ãò óã íéçñô] 'ñåúäî àéáä [ãé ÷"ñ] ê"ùäå

íé÷ñåôä éôìù àëäã ê"ùä áúë ,(æò 'éñ óåñ) à"îøä øñà äìéçúëìù óàå] .åèìåô êë åòìåáëã íåùî íòèäå ,úéìöðä

.[äìéçúëì óà ïéìé÷î ,íã åá ùé ïééãòå ãáëì äçéìîä äìéòåä àì ú"ø ìò íé÷ìåçä

.[ë ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéä ë"ëå ,â"îôä ë"ëå ê"ùäë áúë [ãé ÷"ñ] ç"øôäå
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‰ ÛÈÚÒ
úåìöì ïéàù 'îâá øàáúðù íùëã íòèäå .[äø 'éñ] ÷"îñáå [:ãò óã â øòù â úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøá àåä ïéãä øå÷î

çúåøë çéìîã øùá â"ò ãáë çåìîì äìéçúëì øåñà ïë ,øùáá òìáéé àîù ïðéùééç åîã éåáéø êåúîù øùá â"ò ãáë äìéçúëì

.éìöã17

ÏÏÎ „·Î‰ ÁÂÏÓÏ ‡Ï˘ ‚‰�Ó‰

:äæ âäðîì íéîòè 'á [æè ÷"ñ] ê"ùäå [æ ÷"ñ] æ"èä åàéáäå ,ììë ãáëä çåìîì àìù åâäðù à"îøä áúë

ùàä àîù ïðéùééçã (æ ÷"ñ æ"î) â"îôä ùøéôå] .äçéìîä é"ò èìôðù íãä úà äòéìáîå úøæåç ùàäù ì"éøäîä íùá [à

.[íãä úà äéìà úáàåù ùàäù íåùî ïéìé÷î ãáòéã ïéðòìå ,äìéçúëì ùùç àìà äæ ïéàù åðééäå ,íãä úà åëåúì òéìáú

åìùáì íéìåìòå ,øùá øàùë äééìö éìá äçéìîä øçà ãáëä úà ìùáì åòèé àìù ,øëéä àäéù éãë àåäã é"áä áúë øçà íòè [á

.àåää øùáä øñàéå øçà øùá íò

ÛÂÚ‰ ÌÚ ÁÏÓ�˘ „·Î

.àøîåç àìà ïéãä ïî åðéàå ,ãáëä ìù òâîä íå÷îá óåòä ïî óåì÷ì êéøö óåòì ÷åáã åãåòá ãáëä çìîð íàù à"éã à"îøä áúë

ïéðòìù (ë ÷"ñ) ê"ùá øàåáé å óéòñ ïìäìå] .óåòá ÷åáãä ãáëá à÷åã àåä äçéìîá åøéîçäù äîã áúëù [æé ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

.[óåòì ÷åáã åðéà ãáëä íà óà óåòä ïî óåì÷ì ïéøéîçî óåòä êåúá äìöðù ãáë

.17ïåéò úôñåú

שנמלח: בכבד דינים חילוקי כמה שכתב טו] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

להסתפק יש והודח, שנמלח בשר ע"ג והונח שנייה פעם נמלח ושוב הודח ואח"כ מליחה, זמן כשיעור ושהה שנמלח כבד א.

וכדלעיל התחתון הבשר שנאסר והודח שנמלח בשר מע"ג שנמלח רגיל בשר כמו דהוי אמרינן האם שלמטה. הבשר נאסר אם

פלטה הראשונה המליחה דבריו ולפי לכבד, מהניא שמליחה ר"ת שיטת א] להקל: סברות ב' כאן דמצרפין או ס"ו], ע [סי'

התחתון הבשר ולשיטתו הפליטה, נקבי את סותמת אינה שהדחה הסוברים שיטת ב] דם. פולט אינו ושוב דמו כל את מהכבד

בצ"ע. והניח מהכבד, הזב דם בלע לא ציר דפליט ואיידי ציר פולט עדיין

הצירופים ב' ישנם בזה והודח, שנמלח בשר תחתיו עכשיו והונח ממלחו, הודח ולא מליחה זמן כשיעור ושהה שנמלח כבד ב.

דיש הפמ"ג כתב ובזה פולט, אינו ושוב המלח כח תשש מליחה זמן שיעור שאחרי די"א נוסף, צירוף ונוסף הקודם שבדין

מרובה. הפסד בלי אף להקל

כבשר [דאינו לצלי להתיר כ] ס"ק כד [כלל יעקב המנחת דן מליחה, זמן כשיעור ושהה קמייתא הדחה בלי שנמלח כבד ג.

לצרף דיש משום והטעם לצלי], אף דנאסר ס"ב) עו (סי' ברמ"א שנתבאר מליחה שיעור ושהה קמייתא הדחה בלי שנמלח

דמשמע הפמ"ג כתב יט ובס"ק טו], [סוס"ק בש"ד דבריו את הביא והפמ"ג בצ"ע, הניח ולמעשה בולע, אינו שכבד הסברא את

לצלי. אף ואסור בשר כשאר שדינו יב] דין טז [כלל והיתר באיסור

הפוסקים:ד. בזה שנחלקו שהבאנו [2 הערה א [סעיף לעיל עיין לציר נפל ואח"כ והודח מליחה זמן שיעור ושהה שנמלח כבד

[ואף לציר, בנפילה וכ"ש בישול ע"י אף בולע אינו שכבד הסברא את לצרף דיש התיר, ב] ס"ק כד [כלל יעקב המנחת א]

יב]. סעיף לד [כלל אדם החכמת דבריו והביא וציר], דם אגב בצלייה יפלוט יבלע אם

מהכבד פלטה שהמליחה כר"ת נקטינן דלחומרא לאסור, כתבו ג] ס"ק [חידושים דעת והחוות א] ס"ק סוף [מ"ז הפמ"ג ב]

הדם. כל את

בשם לג] [ס"ק בדרכ"ת כ"כ מליחה, בלי ימים ג' ששהה בבשר כמו צלייה לו מהניא מליחה בלי ימים ג' ששהה כבד ה.

אמת. זרע תשובת
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øéîç íúä ,÷åáã åðéàùá óà åáéáñ óåì÷ì [áò 'éñ] åøéîçä óåòä êåúá çìîðù áì éáâìù óàã [æé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.ãáëá ë"àùî ,áìä êåúá ïéòá íã ùéù íåùî éôè18

‰ÈÈÏˆ‰ ¯Á‡Ï „·Î ˙Á„‰

øçà åìùáì àá íà ÷øã à"îøä áúë [à óéòñ óåñ] ìéòìå .åá ÷åáãä íã íåùî åúééìö øçà ãáë ìë çéãäì åâäð à"îøä áúë

.íù åðáúëù äî ïééòå ,ìåùéáä íãå÷ åçéãäì åâäð äééìöä

Â ÛÈÚÒ
åòìåáë ïðéøîàã íåùî àåä íìù äìöðù óåòá ãáëä àöîðá øúéäì íòèäå ,øåèáå [ùú 'éñ] éëãøîá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

úà áàåùä ùàä çë é"ò åðîî àöåéå øæåçå óåòá òìáð äæ íã ,óåòä ììç êåúì íã ãáëä èìåô äééìöä ïîæáù óàã ,åèìåô êë

.íãä19

çéëåä ïàëîå ,[ãáòéãá ô"ëò] åèìåô êë åòìåáëã åðîî àöåéä íã éáâì ïðéøîà íã éåáéø åá ùéù ãáëá íâù ò"åùäî øàåáîå

øùáä ìò ãáëäî óèåðä íãáù åáúëù [áé ÷"ñ] ê"ùá åàáåäù [àîã ä"ã .àé÷ óã] 'ñåúë ì"éé÷ àìã [âë ÷"ñ ïìäì] ê"ùä

.åèìåô êë åòìåáë ïðéøîà àì äééìöä ïîæá

„·Î‰ ·È·Ò ËÚÓ ÛÂÏ˜Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È„ ‡"Ó¯‰ È¯·„·

÷åáã ãáëä ïéàùë óàã [ë ÷"ñ] ê"ùä áúëå .àøîåç àìà åðéàå ,ãáëá åòâî íå÷î áéáñ óåòäî èòî óåì÷ì à"éã à"îøä áúë

äéä ãáëä íà àìà äôéì÷ åëéøöä àìù åëåúáù ãáëä íò çìîðù óåòá (ä óéòñ) ìéòì ë"àùî] .àøîåçì äôéì÷ åëéøöä óåòá

.[à"îøá íù øàåáîë ,óåòá ÷åáã

øéúäì åòèé àìù éãë íòèä â"îôä áúëå ,óåì÷ì ö"à äééìöä øçà óåòä ìùáúð øáë íàù ç"åúä íùá [àë ÷"ñ] ê"ùä áúëå

ä øçà óåìé÷ é"ò.[øñàð ìëäå äôéì÷ä ãâðë íéùéù ïéà íà óåìé÷ä éðäî àì æàã] ,àðéãî àéä äôéì÷äù íå÷îá íâ ìåùéá

¯Ò‡� ,„·Î‰ Â· ‡ˆÓ�Â Ï˘·˙�Â ÁÏÓ�˘ ÛÂÚ

,ð"ðç ïéãî óåòä øñàð ìåùéáä ïîæá óåòá ÷åáã äéä ãáëä íàã åðééäå [ä"éáàøä íùá é"áá åøå÷îå] ÷åáã ïéã äæá àéáä à"îøä

.18ïåéò úôñåú

גומות שיש [כגון שריק מישרק של הסברא שייכת שלא באופן העוף ע"ג כבד שנמלח במקרה דן מרבבה דגול בהגהת עיין

דכבולעו סברא אמרינן לא כג] ס"ק להלן בש"ך המובא קיא. [דף תוס' דלפי העוף], חלל בתוך הכבד אם א"נ העוף, בבשר

יאסר וא"כ ר"ת לפי דם ריבוי מוציאה היא שגם במליחה זו סברא אמרינן לא ה"נ האם בשר, מעל הנצלה בכבד פולטו כך

יב] [ס"ק בפר"ח מצא שוב פולטו. כך כבולעו ואומרים תוס' סברת את מחמירינן לא במליחה דילמא או בכה"ג, העוף

צ"ע לכאורה הדגמ"ר דברי אמנם במליחה], היקל שהפר"ח מש"כ בדגמ"ר [ט"ס בצלי אף פולטו כך כבולעו דאמרינן שהיקל

ו]. [סעיף וכהשו"ע העוף בתוך שנצלו בכבד גם פולטו כך כבולעו קיי"ל דאנן כתב כג] ס"ק [לקמן עצמו הש"ך דהא

מהלשון כדמשמע העוף בתוך נמצא שהוא ידע לא [שהרי הצלייה, לפני וערב שתי חיתוך בו נעשה לא זה כבד והנה .19

שבהם, הדם את ולהוציא הצלייה אחר הכבד סמפונות את לקרוע צריך ג] סעיף [לעיל השו"ע לפי ולפ"ז כבד"], "נמצא

הבישול, קודם הסמפונות את ליטול צריך הצלייה אחר לבשלו בא ואם לקרוע, א"צ צלי לאוכלו בא אם [שם] ולהרמ"א

א]. [סעיף ברמ"א לעיל וכמבואר



16

àì íéùéù ùé íàå ,íéùéùì äøéã÷áù äî ìë úôøèöîã ÷åáã äéä àì ãáëä íà ë"àùî] .óåòä ìë ãâðë äøã÷á íéùéù ïðéòáå

.[ïìäìãëå øñàð åîöò ãáëä ÷øå ,øñàð åðéà óåòä íâå ,äøã÷áù äî øñàé20

¯ÂÒ‡ ÂÓˆÚ „·Î‰˘ ‡"Ó¯‰ È¯·„·

,åãâð íéùéù ùéå ìùáúðùë åîöò ãáëä úà íâ øéúäì äàøð äéä àøáñîã áúëù úàèç úøåúä ïåùì úà àéáä [ç ÷"ñ] æ"èä

.øéîçä íçåøé åðéáøù àìà

:øúéäì úåøáñ 'á ç"åúä áúëå

åðàù àìà [à óéòñ ìéòì ïééò (:é÷ óã) ïéìåç 'îâá úàáåîä úåîåøúá äðùîäë] øñàð åðéà ãáëäù íéøáåñ íé÷ñåôä áåø [à

.íéøéîçî

ò"åùä ë"ùîëå àðéãî øúåî ë"â æ"ä íéùéù ùéå äçéìî éìá ìùáúðù [øñàð åðéàã ì"ðä àìå÷ä åá ïéàù] øùáä óàù ãåòå [á

.ïðéøîçî àì úåøîåç éøú ïëìå ,íéøéîçî åðàù àìà [à"éñ èñ 'éñ] ìéòì21

ìôð íà î"î ,øåñà åîöò ãáëäã éäðã æ"èä è÷åð äùòî ïéðòì ïëì ,åãáì ìùáúðù ãáëá ì÷éî ì"ùøäù ïåéëã æ"èä áúëå

.øñàé àì úøçà äøéã÷ì

íéîòèä úîçî åîöò ãáëä úà ìåëàì íéìé÷î åðééä íà óà ,äáøãàã ,æ"èä ìò åäîúù à"òø úäâäáå [ç ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå

øñàð åðéà ãáëäù úîçî àåä ì÷äì ïåùàøä íòèäã ,äëåúì ìôðù äøéã÷ä úà øåñàé ãáëä î"î ,úàèç úøåúä áúëù ì"ðä

ç"åúä ìù éðùä íòèä íâå .øñåà ãáëäù ïðú àäã øåñàì ùé äëåúì ìôðù ìéùáúä éáâì êà ,åîöò ãáëä éáâì ÷ø êééù äæå

øùá íàù ïì àîéì ïàî êà ,ò"ôá øùáä úìéëà éáâì ÷ø åðééä ,àøîåç ÷ø àåä åìù øåñéàä äçéìî éìá ìùáúðù øùáá óàã

úà ìåëàìå] .åîã àöé éðùä ìåùéááå åîã ìë àöé àì ïåùàøä ìåùéáá àîù ïðéùééç éìåà ,øåñàé àì úøçà äøéã÷ì ìåôé äæ

àîù ùåçì ïðéøîçî àøîåç úîçî ÷øå ,ùøéô àìù íéøáàä íã ì"åä åîã ìë ùøéô àìù äîë ãòã ,ïéãä ïî éøù ò"ôá øùáä

.[íå÷îì íå÷îî åëåúá íãä ùøéô

.åúðååë òãé àìù [ç ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ,øåñà éàãåá øùá íò ãáëä ìùáúð íàù [ç ÷"ñ] æ"èä ë"ùî ïéðòá22

האיסור נודע לא אם אף חנ"נ דין דאמרינן מבואר שמהרמ"א שכתב טו] ס"ק הש"ך על קה סי' [להלן רע"א בהגהת עיין .20

לבסוף, רק בתוכו שהכבד נודע שלא אף העוף כל נגד שישים ומצריכים חנ"נ אמרינן זה בסעיף שהרי בשישים, שנתבטל עד

שישים בעינן אז נוספת בתערובת בישל ואח"כ חנ"נ דין שחל נודע אם דרק שנקטו חטאת בתורת שהובאה מהסברא בו וחזר

חנ"נ אמרינן לכו"ע שבזה שאני, שדבוק ולומר לחלק דן א) דין פג כלל (תו"ח עצמו שהרמ"א רע"א [וכתב הכל. נגד

בזה]. התו"ח כוונת הבין שלא ע"ז רע"א וכתב נודע, בלא אף

מליחה בלי שנתבשל בבשר דמחמרינן הטעם שהרי חומרות, ב' כאן דאין התו"ח על שתמה ח] ס"ק [מ"ז בפמ"ג עיין .21

נאסר אינו שהכבד בכך מה וא"כ למקום, ממקום החתיכה בתוך הדם פירש שמא דחיישינן משום הוא במים שישים כשיש אף

אינו דהכבד תנן דסו"ס דכיון ותירץ למקום. ממקום הכבד בתוך דם פירש שמא לחוש יש מ"מ מבחוץ, בולע שאינו משום

לשמא חיישינן דבעלמא ולהסוברים למקום, ממקום בתוכו הדם פירש לשמא בו חיישינן לא דגם מזה מוכח בבישול נאסר

הנ"ל בנידון ולכן דם, כולו שהכבד משום ואולי זה חשש בו שאין שאני דכבד לומר כרחנו על למקום ממקום הדם פירש

מליחה בלי שנתבשל בבשר שבעלמא להחמיר ב] נאסר. שהכבד להחמיר א] צירופים: ב' יש בתוכו הכבד עם עוף שנתבשל

למקום. ממקום לפירש חיישינן

דהרש"ל אסור, הכבד גם בתבשיל בשר ריבוי יש שאם ט] ס"ק [סוף בש"ך המובאים הרש"ל לדברי דכוונתו לומר ואין .22
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åéøáã ìèáîù ç"åúä áúëù äîå ,øñàð åðéà ãáëäù úàèç úøåúä ìù íéðåùàøä åéøáã úà íéé÷ì êéøàäù [âë ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.äæá øåñéà íçåøé åðéáø éøáãá åàöîð àìã ê"ùä äîú íçåøé åðéáø éøáã éðôî

.[â"îôá àáåäå] ì"éøäîä éøáãì äðååëäå ç"åúä éøáãá àåä ñ"èã áúë [å úåà ãë ììë] á÷òé úçðîäå

‰ÎÏ‰Ï.ìéùáúá íéùéù ùé íà óà øåñà åîöò ãáëäù à"îøä ÷ñôî æåæì ïéàù â"îôä áúë :

ÌÈˆÈ·· Â‰Â‡ÏÈÓ˘ ÛÂÚ

úåùø÷ð íéöéáäù íåùî àåä äæá íòèäå ,ìùåáîë åðéã ãáë åà áì åá àöîðå åäåàìöå íéöéáá åäåàìéîù óåòã à"îøä áúë

.äééìöä é"ò úàöìî íãä úà úåáëòîå

.óåòì ÷åáã ãáëäù éøééîå ,÷åáã ïéãî àåä éåìéîä àìá óåòä ïî íéùéù ïðéòáã à"îøä áúëù äîã ùøéôù [ãë ÷"ñ] ê"ùá ïééòå23

,íéùéùì óøèöî åðéà éåìéîäã ì"ñã ì"ùøäë àìã äæå .íéùéùì éåìéîä óøèöîã à"îøä øáåñ óåòì ÷åáã ãáëä ïéàù äø÷îá êà

.éåìéîì íâ äåùã íòèá èùôúéù àìå÷ì àìå [íãä úà áàåù øéåàä ïéàù] àøîåçì ìåùéáë éåäã

àìà ,÷åáã ïéã ïäá àäéù ïðéøîà àì ãáëä åà áìä áéáñ úåùø÷ð íéöéáäù äø÷îáã [äëå ãë ÷"ñ] ê"ùá øàåáîù óñåð ïéã

áìì ÷åáã àåäå óåòä ììç êåúá éåìéîäùëã øáåñ àåäã ,ïë äðéà ì"ùøä úòãå] .óåòäå éåìéîä óåøéöá íéùéù ùé íà øúéð ìëä

.[íéùéù ùéùë óà øåñà éåìéîäå ÷åáã ïéã äæá ïðéøîà ãáëì åà24

בתבשיל. שישים כשיש איירי הט"ז ואילו נבילה, ונעשה בתבשיל שישים כשאין איירי

ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב העוף. כנגד שישים דבעינן הרמ"א קמ"ל מאי בדבוק מיירי אכן דאם שנתקשה בש"ך ועיין .23

בה דבוק שהאיסור הזו הבשר חתיכת שמא א] טעמים: שני בפוסקים נאמרו דבוק בדין דהנה חידוש בזה שיש די"ל כד]

הדבוקה החתיכה ב] התבשיל. לשאר מצורפת היתה שלא משום החתיכה נאסרה ואז רותחת, כשהיא לרוטב מחוץ אחת פעם היתה

ממולא עוף של בנידון והכא הקדירה. לשאר האיסור שיתפשט קודם חנ"נ דין בה וחל תחילה, ונאסרת לבלוע ממהרת לאיסור

המילו בלי לרוטב מחוץ פ"א היו הכבד או הלב עם העוף שמא לחוש שייך הטעםלא ורק העוף, חלל בתוך המילוי שהרי י,

ס"ק צה סי' הרמ"א ושו"ת לח,ב כה,א חטאת [תורת מקומות בכמה שהרמ"א הפמ"ג וציין כאן. שייך דבוק דין של השני

הראשון, לטעם בו חיישינן תורה שבאיסור הט"ז דברי שביאר יב] ס"ק [מ"ז צב לסי' וציין הראשון, הטעם את נקט י]

דבוק דלב הפמ"ג שם וכתב השני, הטעם רק וקיים לכך חיישינן לא דרבנן באיסור אך לרוטב, חוץ אחד לרגע היה שמא

שבישלו. דם דהוי דרבנן איסור הוי

הוא נבילה, נעשה עצמו שהמילוי כתב ולא לשישים מצטרף אינו דהמילוי המהרש"ל בשם בסמוך לעיל שהובא ומה .24

העוף. בחלל הונח ולא לבשר עור בין המונח במילוי וכגון בכבד, או בלב דבוק אינו שהמילוי באופן
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א סעיף עג סימן

מליחה?א. אחר או מליחה קודם ביה', אתון מה 'כבדא בגמ' האיבעיא מיירי במאי (1

בשו נפסק איך ע"2) הכבד לכתחילה לבשל מליחה?"ע י

בשוב. הוזכרו תנאים ג' אלו וברמ"1) הצליה?"ע אחר הכבד לבשל מהני הצליה לפני מהם אחד עשה שאם א

שעי הצליה אחר לעשותו דאפשר הוזכר תנאי ואיזה אח"2) לבשלו מהני כ?"ז

מהני? זה דבר אכן והאם (3

מחומרא?ג. או מדינא היא הצליה לפני וערב שתי קריעת האם (1

ובדיעבד? לכתחילה בסכין, פעמים הרבה לנקב מהני והאם (2

בהמה? של בכבד שהוזכרו התנאים לכל צריכים עוף של בכבד גם והאם (3

אחד. לבשלו מותר שיהא הכבד לצלות צריך כמה כ?"1)

הטעם? ומה ובדיעבד, לכתחילה הבישול, קודם להדיחו צריך האם הצליה אחר (2

שבוער?ה. בשעה אפיה תנור בתוך הכבד לצלות מותר האם (1

הנייר? על הכבד לצלות מותר והאם (2

בשר?ו. עם ביחד הדחה בלא הכבד נתבשל אם בדיעבד הדין מה (1

בשו הובאו דעות אלו טעמיהן?"2) ומהן לבדו, הדחה בלא הכבד נתבשל אם בדיעבד ע

הרמ פסק דעה כאיזה הטעם?"3) ומה נוהגין, שכן א

וערב? שתי קריעת בלי או וערב שתי קריעת עם - שנמלחה אחר להתיר המורה כשהורה בדיעבד הדין ומה (4

המהרש דעת ומה בזה?"5) ל

ב סעיף

לכתחילה?ז. לבשלו מותר האם ברותחין, או בחומץ חלטו אם (1

הטעם? ומה בשר, עם או לבדו כשבישלו בדיעבד, הדין ומה (2

ג סעיף

הרמח. ודעת המחבר דעת באר לצלי?"1) חתיכה צריך האם א

חתיכה? המצריכים טעם מה (2

צליה? קודם קרעו לא אם לדידהו הדין ומה (3

ד סעיף

הבשר?ט. והיכן הכבד שיהיה צריך היכן למעלה, שפיו בתנור בשר עם כבד כשצולה (1

הטעם? ומה הפוך, כשהיה בדיעבד הדין ומה (2

הטעם? ומה האש, שאצל שפוד גבי על ביחד בשר עם כבד לצלות מותר והאם (3

הטעם;י. ומה נמלח, שלא בשר עם נמלחה שכבר כבד תנור, באותו לצלות הדין מה

הבשר? מעל כשהכבד (1

לבשר? מתחת כשהכבד (2

ביא. לצלות הדין כבר?ומה נמלחו כששניהם ובשר כבד תנור אותו

פולטו;יב. כך כבולעו אמרינן האם

שבסמפונות? בדם (1

בכבד? (2



בלב? (3

הנפק ומה ללב?"4) כבד בין מ

ה סעיף

היהיג. אם בדיעבד הדין ומה מתחתיו? או הבשר מעל הכבד, שיהיה צריך היכן לכתחילה יחד, ובשר כבד כשמולח (1

הפוך?

למטה? או למעלה כשהכבד ובדיעבד, לכתחילה והודח, נמלח שכבר בשר עם כבד למלוח מותר האם (2

הרמיד. לשנות."כתב ואין לבדה אפילו כלל כבד למלוח שלא ונהגו א:

זה? למנהג הטעמים מה (1

קצת? למלחה כן יש מתי (2

גבה?טו. על או הבשר תחת בהמה, בשר עם או עוף בשר עם או לבדו כבד, מלח אם הדין מה (1ָ◌ַ◌

דינם? מה מעיים, בני עם שנמלח כבד (2

הדיחה?טז. לא אם הדין ומה להדיחה, צריך האם צלויה, כך לאכלה ורוצה שנצלה כבד (1

הטעם? ומה כך, ובישלה צליה קודם אפי' כלל הדיחה לא אם הדין ומה (2

אסורה?יז. או מותרת לעת, מעת במים שנשרה כבד (1

שעליו? בעין הדם נגד במים ששים ואין מתחילה הכבד הדיח לא אם הדין ומה (2

במים? כנגדו ששים שיש או מתחילה הודח אם הדין 3)ומה

נכבש? שבו הכלי דין ומה (4

ו סעיף

העוף?יח. דין מה צלוי, בעוף כבד נמצא (1

מבושל? הוא אם הדין ומה (2

עוף? בחתיכת דבוק כבד שחתיכת או בעוף, ודבוקה שלימה הכבד אם הדין ומה (3

הטעם? ומה עצמה, הכבד דין ומה (4

בפיט. [הובא יעקב השבות דן צדדים מאיזה שהלב"1) אחת תרנגולת ומצאו בשר קדירות הרבה כשבישלו להתיר ת]

בתוכה? מחוברים והכבד

הפ מכריע ומה לדינא?"2) ת

דינו?כ. מה כבד, או לב בו ונמצא בביצים שמלאוהו עוף (1

דבוק? כשאינו או בתוכה דבוק הכבד או כשהלב - העוף עם לששים מצטרף המילוי האם (2

מותר? המילוי גם האם הכבד, או הלב נגד ששים כשיש (3

ביצים? בלי בבשר ממולא העוף אם הדין ומה (4

ביצים? עם בבשר ממולא העוף אם הדין ומה (5

א סעיף עו סימן

הטעם?כא. ומה לצלי, הדחה או מליחה צריך האם (1

הרא ביאר מה מליחה?"2) צריך שאין טעם מה יפה, נצלה לא או יפה נצלה אם - זה בדין ש

הרא בדברי שנאמרו תירוצים ג' באר בתוכו?"3) שנשאר הדם גם מותר יפה נצלה דכשלא ש

הצלי;כב. על - צונן אפי' - אחר דם נטף אם

הטעם? ומה שואבו, שהאש אמרינן האם (1

אוסר? וכמה (2

ב סעיף

אחכג. ולאכלו לצלי למלוח מותר האם הטעם?"1) ומה לצליה, המליחה בין הדחה בלא כ

הרמ הביא שיטות אלו הצליה?"2) קודם מליחה או הדחה צריך אם א

להרמ - לעשות המנהג ומה א?"3)



הרכד. פסק מה בלא"מ1) במליחתו כששהה כך, ונצלה תחילה הדחה בלא מלחו או כלל, מלחו ולא הדיחו לא אם א

שהה? כשלא או הדחה

חטאת? בתורת פסק ומה (2

לפסוק? יש ואיך (3

אחכה. לבשלו רוצה אם או צלי לאכלו רוצה אם לצלותו צריך כמה הטעם?"1) ומה כ,

ובדיעבד? לכתחילה צלייתו, אחר הדחה צריך האם צלי, בשר (2

אח להדיחו צריך האם מליחה, בלא נצלה ואם אחת?"3) פעם או פעמים ג' כ

ג סעיף

צלי?כו. לאכלו מותר האם שחיטה, בשעת הורידים נקב לא אם (1

חי? בשר ממנו לאכול רוצה אם הדין ומה (2

דם? מחוטי הבשר נקר ואם (3

ד סעיף

הטעם?כז. ומה צרכו, כל נצלה שלא זמן כל נמלח שלא האש שאצל צלי בסכין לחתוך מותר האם (1

הטעם? ומה מליחה, בלא בשר בו שצלו השפוד דין מה (2

ובדיעבד;כח. לכתחילה השפוד, על הצלי להשהות מותר האם

דם? מלזוב כבר שפסק לאחר האש על עדיין בעודו (1

דם? מלזוב כבר שפסק לאחר מהאש שהוסר אחר (2

דם? זב שהבשר בעוד מהאש שהוסר אחר (3

בכולם? הטעם ומה (4

ה סעיף

לאכלו?כט. מותר האם אודם, מראה בככר ויש ככר, גבי על וחתכו נמלח שלא צלי (1

עב? המוהל אם הדין ומה (2

ו סעיף

ראויל. כשהוא ממנו, הנוטף השמנונית לקבל כלי תחתיו להניח מותר אופנים ובאיזה מתי נמלח, שלא בשר כשצולין (1

הרבה? או מעט - מלח גרגרי ידי על לא, או לאכילה

ובדיעבד? לכתחילה ממנו, השומן לקבל מותר האם מליחה, בלא ימים ג' ששהה בבשר הדין ומה (2
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אאאא.... הכבד.שאלהשאלהשאלהשאלה את לצלות רוצה

אם בין חילוק יש והאם (3 מבושל. או צלוי, לאוכלו מתכונן אם חילוק יש האם (2 תחלה לחותכו צריך האם (1

אח זה את לטחון אח"רוצה אם חילוק יש והאם (4 לבד. אותו לטחון או אחרים, מאכלים עם 5)"כ לבשלו רוצה כ

אח מבשלו אם בין בזה חילוק יש לכתחילה"והאם מועילים. נקבים גם או חיתוך דוקא צריך והאם (6 לא או כ

קודם שמסירים עוף של ובכבד (8 חיתוך צריך האם לפרוסות הצליה לפני שחוצכים בהמה של בכבד (7 ובדיעבד

הצ אחרי ורוצה המרה וערבאת שתי לחתוך גם צריך לכתחילה האם לבשלו, à"îëçליה ,à"òø ,ä"÷ñ æ"è ,à"ñ â"ò]
[ã"÷ñ ê"ù ,à"÷ñ æ"áùî ,å"ñ à"ì.

בבבב.... כבד.שאלהשאלהשאלהשאלה לצלות אפשרות לו אין

הבחין לא להדיחו סיר בתוך הכבד את הכניסו ואם (2 ומים. מאכלים ללא בסיר שהוא כמות לבשלו יכול האם (1

והכבד. המאכלים דין מה הכבד כנגד ס' יש שבסיר המאכלים בכל אם (3 והסיר. המים, הכבד, דין מה דולקת שהאש

זה את העבירו והאם לצלחת הכבד את העבירו איך חילוק יש והאם (5 הכבד את בה שאכלו הצלחת דין ומה (4

(7 אותה. מלחו לא או אותה מלחו בסיר לבד הכבד את שבישלו לפני אם חילוק יש והאם (6 בלי. או מרק אם

עצמה הצליה בשעת אם הדין ומה (8 הגז. את וכיבה בכך הבחין לסיר הכבד את שהכניס מיד אם חילוק יש והאם

שע מסיר מים ע"גלש הכבד"י á"é÷ñ]ג øö÷ ,ä"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,è"÷ñå ç"÷ñ ê"ù ,å"ñ].

גגגג.... מעל"ע.שאלהשאלהשאלהשאלה בו ושהה המים שריית של הדלי לתוך הכבד נפל להכשרה העופות את שפתח שבהשעה גילה

ודם ציר של הצטברות בו שהיה הכיור לתוך הכבד נפל העופות את כשפתח אם הדין ומה (2 הכבד דין מה (1

ואח הבשר עם ביחד בטעות אותו מלחו אם הדין ומה (3 דקות. כעשרים בו ושהה הכיור"מהמליחה לתוך נפל כ

המליחה של ציר בו á"éñ]שיש ã"ì ììë à"îëç ,à"÷ñ æ"áùî ,ã"é÷ñ ã"ò ïîéñ ã"ôù ,è"÷ñ ç"øô].

מלוחים. לאכול לו שאסור מי &&ד.

יכול האם בנפרד, דבר כל לצלות מקום מספיק לו ואין שבדרך או ממהר ואם (2 בשר. אכילת עם יתנהג האיך (1

ע יניח ומה (3 ביחד. הכל מאכל"לתלות לעשות רוצה ואם (4 נמלח. כבר הכבד או הבשר אם חילוק יש והאם מה, ג

כלל נצלה לא עדיין והכבד הבשר, את הכשיר שכבר אחרי כן לעשות יכול האם ביחד, והכבד מהבשר [ã"ñ-צלוי
[ë"äå÷ð ,ã"é÷ñ ê"ù ,å"÷ñ æ"è ,à"ñ å"ò ïîéñ ,ä"ñ.

הההה.... הכבד.שאלהשאלהשאלהשאלה צלית לפני

מלח בטעות הבשר עם הכבד לו התערבב אם הדין ומה (2 הרבה, קצת, אותו, למלוח ראוי, יכול, צריך, האם, (1

וכך העוף מתוך הכבד את להוציא שכחו אם הדין ומה (3 הצליה. עד מהמליחה מסויים זמן ושהה ביחד אותם

הדיחו לא ואם (5 אותו. מלחו לו או אותו שמלחו לפני הכבד את הדיחו אם זה בכל חילוק יש והאם (4 נמלחו,

הצליה לפני המליחה אחרי שידיחו יועיל האם â"é÷ñ]תחלה êåøà äãåäé ãé ,ã"é÷ñ ã"ôù ,å"è÷ñå æ"è÷ñ ê"ù ,ä"ñ].

וווו.... קצת,שאלהשאלהשאלהשאלה הרבה, הכבד, את למלוח ראוי, צריך, האם הצליה לפני

אח שצלה עד זמן הרבה או קצת, התעכב אם הדין ומה המליחה"1) לפני הדיחו לא אם הדין ומה (2 הכבד. את כ

כשה הצליה ובשעת (3 עמהדם. הפכו אם (4 יהפכו. מה אם השני, בצד למולחו הכבד את סכו"ופך בו שתחב ם"י

אח בהם שתחב מאכלים דין ומה (5 דינם. מה סכו"וכדו' אותו את אח"כ תחבו ואם (6 הכבד. את איתם שהפך כ"ם

הסכו אח"את לעשות הכבד את שצולים ברזלים אותם על יכול והאם (7 דינו. מה וכדו' חלבית פיצה לתוך כ"ם

ע צלה אם בדיעבד הדין ומה (8 וכדו'. בשר צליית של הצליה"מנגל רשת אם הוריד הצליה באמצע ואם (9 בשר. ז

ע לו שיש או הכבד, דין מה אותו לסדר כדי מהאש כבד 10)"עם הצליה. באמצע ומזיז כבדים של כמות הרשת ג

מה טריפה, היה שהבשר נודע בשר, או הכבד, את שצלו אחרי ואם (11 יכול. האם הרשת עם שוה לצלות וכשרוצה



הסכו אליו,"דין סמוך שמתבשל בסיר הכבדים נגעו הצליה באמצע אם הדין ומה (12 הצליה. בשעת בו שתחבו ם

והמאכלים הסיר, דין íéøåàéáמה ã"ååç ,å"ë÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,á"ë÷ñ ê"ù ,ã"ñ å"ò ïîéñ ,á"é÷ñ êåøà è"ñ ïîéñ äãåäé ãé ,ä"ñ]
[á"÷ñ.

תשפתשפתשפתשפ סיוןסיוןסיוןסיון בחודשבחודשבחודשבחודש הנלמדהנלמדהנלמדהנלמד בחומרבחומרבחומרבחומר למעשהלמעשהלמעשהלמעשה הנוגעותהנוגעותהנוגעותהנוגעות לשאלותלשאלותלשאלותלשאלות בבבב""""תשובותתשובותתשובותתשובות

עגעגעגעג""""יויויויו סימניםסימניםסימניםסימנים מליחהמליחהמליחהמליחה הלכותהלכותהלכותהלכות דדדד

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אאאא.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה לאוכלותשובהתשובהתשובהתשובה רוצה שאם אלא וערב, שתי הכבד את לחתוך הצליה לפני צריך תמיד המחבר לדעת לכתחילה
לבשלו, אח"כ רוצה אם אבל ערב, או שתי או קריעה מספיק ולזה שבסימפונות דם משום רק הוא החשש כל צלוי רק

וערב. שתי קריעת צריך ולכן ויאסר, למקום ממקום דם הכבד בתוך יפרוש בבישול שאח"כ חוששים

הרמ לדעת אח"אבל רוצה אם אח"א לבשלו רוצה אם ורק כלל, חתיכה צריך אינו צלוי לאוכלו להסיר"כ צריך כ

הט ולדעת הרמ[ä"÷ñ]ז"הסימפונות, אח"לדעת מבשלה אם גם ובחכמ"א חיתוך. צריך אינו å"ñ]א"כ à"ì ììë]כתב

כהרמ נוהגים כלל."שאנו חיתוך עושים אין צלוי וכשאוכלים א

אחרי כקריעה זה הרי כי המחבר לדעת גם מועילה הטחינה שעצם ודאי בישלו, ולא הכבד את טחן הצלי אחרי אם

שהמעט לחשוש צריך המחבר לדעת האם אחרים, מאכלים עם ביחד אותו טחן אם לעיין שיש אלא שמועיל, הצליה

כנגדו. ס' וצריך החוצה, נוזל ואינו במאכל מתערב שבסימפונות דם

ויפרוש שנשאר הדם משום שחושש המחבר לדעת אחרים, מאכלים עם אותו ובישל אותו טחן הצליה אחרי אם וכן

הב הצליה,בשעת שאחרי הטחינה לו יועיל לא ישול

הרמ לדעת וברע"אבל שמועיל, מבואר בצ"א עליו נשאר חוששים"א אנו שאין בהכרח מותר בישול ללא שאם ע

ע יוצא הוא משגם מפני שבסימפונות א"לדם הצליה, וא"י עצמו של דם משום הוא לבישול הקריעה מועיל"כ מה כ

הצליה. אחרי הסימפונות הסרת לו

נקבים, הרבה עשיית גם אלא מועיל הצליה לפני קריעה רק à"ñ]ולא à"îøá øàåáîë]שבש שרק[â"÷ñ]ך"אלא מבואר

נקיבה. מועיל בדיעבד רק מדינא, קריעה שצריך לבישול אבל מועיל, נקבים גם לצליה קורע אם

כ"ומ בזה אין לדידן נפק"מ לא"כ עדיין שבחוץ ומצב בדרגה אותו לצלות קשה עוביו מחמת בהמה של כבד כי מ,

המנהג ולכן יצלה, הפנימי והחלק ò"åù]ישרף øåöé÷á øàåáîë],כנחתך זה והרי לפרוסות הצליה לפני אותו שחותכים

המרה את ממנו שמסירים עוף של {éúòîù}]ובכבד íéìòôîá éåöî ,íìù øàùé ãáëäù àéãäì áèéä íéãéô÷î àì íà]קצת נחתך

כניקב. ודינו à"îøá]מהכבד øàåáîë].

הש לדעת שניקב מניקב, אח"ועדיף רוצים אם מועיל"ך והקנוקנות המרה ניטל אבל בדיעבד, רק מועיל לבשל כ

לבשל, לכתחילה ã"÷ñ]אפילו ê"ùá øàåáîë]אח זה סמך על לבשלו אפילו אפשר"ולכן à"÷ñ]כ æ"áùîá øàåáîë].

בבבב.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה נאסר,תשובהתשובהתשובהתשובה הסיר כי וכן בשר, עם לבשלו יבוא שמא לבד אפילו הכבד את מבשלים לא ודאי לכתחילה
אבל מותר, הכבד המחבר לדעת האש, על שעומד רותח סיר לתוך צלוי שלא כבד הכניסו בטעות אם בדיעבד, אבל
הכבד רק כי נאסר, הכל הכבד כנגד ס' בהם אין אם אחרים מאכלים בו היה שכבר או מים בו היה ואם נאסר, הסיר
הכל הכבד כנגד ס' בהם יש ואם הכבד. שעל מהדם בהם נבלע שבסיר המאכלים שאר אבל בולע אינו פולט כשהוא

å"ñá]מותר øàåáîë].

מ נאסרים, המאכלים וכל הכבד כנגד שבסיר במה ס' היה לא אם חוזר"ואפילו ואינו בהתירו נשאר עצמו הכבד מ

המאכלים מחמת ãáëä]ליאסר øñåàù ì"ùøäîäë àìã è"÷ñ ê"ùá øàåáîë].

הרמ לדעת בישל"אבל אם בדיעבד גם ולכן ובולע, חוזר שכבר שליקה לדרגת שהגיע חוששים כי לאסור, המנהג א

ג הכבד הגז, את הדליקו ובטעות להדיחם כדי בסיר כבדים הכניס כלומר מים, בלי לבד בסיר הכבד נאסר,"את כ

המהרש è"÷ñ]ל"ולדעת ê"ùä åàéáä]נאסר."בכה הסיר ורק מותר הכבד בדיעבד ג

הרמ לדעת מ"ואפילו הכבד, גם נאסר שהכל נאסרת"א לא הכבד את אכלו שבו הצלחת הכבד, את אכלו כבר אם מ

[ç"÷ñ ê"ùá øàåáîë].



יהודה ביד ä"÷ñ]אבל êåøà]שבתו ר"כתב דעת מצרפים אז אותה מלחו אותה שבישלו לפני אם שרק מוכח ת"ח

מועי הצלחתשמליחה גם שהיא כמות כך אותה ובישלו כלל, נמלחה לא אם אבל הצלחת, את להתיר לענין לכבד, לה

נאסרת. בה שאכלו

ע"ובפמ מהסיר הכבד את העביר שאם חילק, ע"ג העבירו לא אם אבל אסורה, הצלחת גם עירוי וכל"י עירוי, י

הצלחת. את לאסור מחמירים לא בזה גוש, הוא שהכבד מחמת לאסור הסיבה

רוטב,"ובחוו בלא יוצא שאינו לבלוע נחשב שבכבד הדם רותח, אותו ועירו רוטב עם נתבשל שהכבד שאפילו כתב, ד

אבל בצלחת, ומבליעו מהכבד הדם את מפליט שעמו הרוטב מהסיר, הקילוח נפסק שלא ישיר עירוי היה אם ולכן

בצלחת. ולהבליעו הדם את מהכבד להפליט לענין לרוטב ליחשב הרוטב של בכוחו אין הקילוח, נפסק אם

מ שליקה, לדרגת שמגיע שחוששים בגלל זה שאסור הטעם שכל לתוך"ואפילו הכבד שנפל אחרי מיד אם אם מ

נאסר אותו והוציא נזכר á"é÷ñ]הסיר øö÷ äãåäé ãéá øàåáîë].

שע מסיר גלש או מים עליו נשפך הכבד את לצלות כשהתחיל אם כן,"אבל מחמת למבושל נחשב אינו ú"ëøãáי ë"ë]
[æ"é÷ñ.

גגגג.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה שכשמגיעתשובהתשובהתשובהתשובה מפני הוא לאסור הסיבה כל הרמ"א לדעת וגם מותר, לעצמו שמתבשל כבד ובעצם מאחר
להכשירם העופות את שכשפתח מצא אם לכן לשלוק, נחשב ממתי בקיאים אנו ואין לבלוע חוזר כבר שליקה למצב

הפר"ח דעת מעל"ע, בו ושהה בשר, שרית המי של הדלי תוך לתוך הכבד מעל[è"÷ñ]נפל שרוי היה הכבד ע"שאם

כמבושל. כבוש בזה אמרינן לא מים בתוך

השפ לדעת ñ"÷ñ]ד"אבל è"ñ ïîéñ].אסור הכבד ולכן , כשלוק ונחשב זה לענין ממבושל חמור הוא [ã"ôùáåכבוש
[ã"é÷ñ â"ò ïîéñובחכמ ובולע. שחוזר כשלוק זה הרי כשנכבש אם דדינא ספיקא שהוה ]א"כתב á"éñ ã"ì ììë]מביא

להתיר. דעתו ונראה דיעות ב'

ומליחת מאחר המליחה, מחמת שהצטבר הציר לתוך נפל אז ורק הבשר, עם ביחד הכבד את בטעות מלחו אם אבל

שאח נמצא דמו, את מוציאה אינה ע"הכבד הציר"כ לתוך בנפילה שבלע מה גם יפלוט ואז דמו, יפלוט הצליה [ë"ëי
[á"éñ ã"ì ììë à"îëçä.

במשב וא[à"÷ñ]ז"אבל לכבד גם מועילה שמליחה הוא להלכה שהעיקר אנו"כתב מדינא והודח, נמלח, הכבד אם כ

אח יועיל ולא פליטתו, נקבי נסתמו שכבר הציר."נוקטים לתוך כשנפל שבלע מה את להפליט הצליה כ

דדדד.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה מלוחים,תשובהתשובהתשובהתשובה דברים לאכול לו שאסור או זמן, לו ואין וכדו' עוף ושחט מלח, לו ואין בדרך, או ממהר,
בי ואפילו אותו, לצלות הבשר את למלוח במקום לכתחילה למטהיכול את שיניח צריך שלכתחילה אלא הכבד, עם חד

כשר, הפוך הניח אם בדיעבד אבל למעלה, à"ñ]והבשר å"ò ïîéñáå ,ä"ñá øàåáîë],

הרמ לדעת מלח, לא הבשר ואת הכבד, את כן לפני מלח אפילו"בכה[ã"ñ]א"ואם ומותר הכבד דם נתמעט כבר ג

הש דעת וכן הבשר, על הכבד את הט[ã"é÷ñ]ך"להניח לדעת ]ז"אבל å"÷ñ]הכבד את תחלה מלחו כבר אם גם

הבשר. תחת להניחו צריך לכתחילה

בנקה ביחד, הכל לצלות עכשיו ורוצה נמלח, הכבד וגם הבשר, את כראוי הכשירו כבר מותר"ואם האם נסתפק כ

ע מאכל לעשות כשרוצה ולכן להתיר, ונוטה ביחד, הכבד,"לצלותם את לבד קודם לצלות ולא ביחד, הכל לצלות י

ואח תחלה למולחו הבשר."יכול עם ביחד אותו ויצלה הבשר עם ויערבו יכניסו כ

הההה.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה ברמ"אתשובהתשובהתשובהתשובה מבואר אין[ä"ñ]לכתחילה לכתחילה המחבר ולדעת בכלל, הכבד את למלוח שלא שנוהגים

ע כשהוא אותו היה"מולחים הכבד שגם גילה הבשר מליחת אחרי אם בדיעבד אבל תחתיו, כשהוא אלא הבשר ג

מותר. הכל תחתיו או מעליו היה אם בין עמו ונמלח עמו å"è÷ñ]מעורב ê"ùá øàåáîë].

ברמ כתב עמו ונמלח בתוכו ודבוק מונח היה והכבד הכבד, את להוציא ששכחו גילה המליחה אחרי אם א"אבל

הכבד. סביב מעט לקלוף שנהגו

לצלי גם נאסר האם תחלה אותו הדיחו ולא לבד, או עמו, נמלח הכבד השפ[øùáë]ואם לדעת בזה נחלקו לא ד"או

[è"é÷ñ]יהודה ביד אבל מליחה, לו מועיל שלא כבשר â"é÷ñ]דינו êåøà]כשיפלוט דם ריבוי יש ובכבד שמאחר כתב

ע בו שנבלע מהדם גם לפלוט בכוחו דמו הצליה גביו."מחמת על מונח שהיה ממה המלח י



הרמ"ומ לדעת ודאי לכתחילה á"ñ]א"מ å"ò]קצת צריך שגם ובפרט הצליה לפני הכבד את קצת להדיח שצריך

הרמ ולדעת לצליה, סמוך ויאסר."למלוחו בו ויבלע שעליו מהדם יבלע שהמלח חוששים א

הרמ לדעת אותו שצלה עד זמן מעט והמתין התעכב וגם תחלה מלח באמת יאסר."ואם א

ומ מליחה, ולא הדחה לא צריך אינו המחבר לדעת אח"אבל ורק זמן, וחיכה תחלה הדחה ללא מלחו אם גם כ"מ
אח גם יכול שע"מלחו, מהמלח היטב להדיחו שהמלח"כ מחמת רק הוא החיסרון כל לדבריו הדחה ללא כי ומותר ג

בפנים הדם את שיבליע מפני ולא להפליט, כח לו יהיה åàìöåלא åçìåî àìå åçéãä àì íà î"îå æ"÷ñ ê"ùáå øáçîá øàåáîë]
[à"îøá øàåáîë] øúåî ò"åëì êë.

וווו.... לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה ה[ä"ñ]ברמ"אתשובהתשובהתשובהתשובה על ומונחת בשפוד, תחובה כשהיא הכבד את קצת למלוח שהמנהג אשמבואר

מדם המלח ויתמלא מליחה של זמן השיעור שיעבור חיישינן כי לא כן לפני אבל å"òלצלותה, ïîéñ à"îøá øàåáîë]
[á"ñ.

נאסר, מליחה זמן שיעור עבר וכבר האש, על שהניחו עד שמלחו ממתי והתעכב תחלה, הדיחו ולא מלחו ואם

[íù à"îøá øàåáîë],מעכב אינו הצליה לפני כלל מלחו לא אם אבל

הב לדעת תחלה הדחה בלי מלחו ואם שעליו, מהמלח להדיחו המליחה לפני צריך תחלה מלחו אבל"ואם נאסר, ח

יהודה á"é]ביד êåøà è"ñ ïîéñ]ולכן בתוכו, וליבלע הדם לבלוע המלח כח אין לצלי של מועטת מליחה שבשיעור כתב
נאסר, לא תחלה הדחה וללא צלי בשיעור רק מלח אם

המחבר לדעת השני, בצד גם למולחו כדי הצליה בשעת הכבד את ã"ñ]וכשהופך å"ò ïîéñ]אפילו"הסכו נאסר ם

הרמ לדעת אבל דם, בו נבלע כי אחרים לשימושים הסכו"בדיעבד בדיעבד מותר."א הכבד את איתו שהפכו ם

ע הצליה את למהר הרמ"כשרוצה ולדעת להתיר, המנהג המחבר לדעת נצלה, בעודו הכבד את שיתחוך לכתחילה"י א

כן, מלעשות נמנעים
הכבד לצליית שמיועדת הספירלה על וכדו' מנגל עושה אם ולדבריו כבד, עליו שצלו השפוד את שאוסר מי יש וכן

בש"ומ מבואר אח[á"ë÷ñ]ך"מ שפוד באותו צלה אם כי"שגם נאסר לא הבשר תחלה, הוכשר שכבר בשר סתם כ

בולע. שהוא מה כל פולט האש אצל שהוא זמן כל

הב מהאש"ולדעת הכבד עם ביחד הצליה של הרשת את הורידו שיעורו חצי נצלה שכבר לפני הצילה באמצע אם ח
ונאסר. בכבד ונבלע וחוזר השפוד בתוך נבלע והדם הדם, את שואב אינו האש שעה באותו וכדו', אותו לסדר כדי

הט לדעת בכה"אבל גם מותר."ז הכבד ג

הט לדעת שיש"וכן מה כל עם הברזל את הצליה באמצע פעמים כמה והופכים אחת, בבת כבדים הרבה כשצולים ז
הט לדעת הב"בו לדעת אבל המנהג, כן בדיעבד."ז גם נאסר צליה חצי נצלה שלא כל ח

הרמ הצליה"ולדעת באמצע חתכו או הפכו אם וכן השפוד, את ללבן צריך שוב לצלות שרוצים לפני לכתחילה א

ללבנו. צריך וכדו' סכין עם
יהודה å"ë]וביד øö÷]סתם צולה השניה בצליה אם ואפילו שנית צליה לפני השפוד מלבנים שאין הוא שהמנהג כתב

בשר.

ברמ גם מבואר והשתמשו"ובדיעבד הוכשר שכבר בשר אפילו אחר בשר צלו כבר אם בין ולכן אוסרים, שאין א
אח רותחים, אפילו אחרים מאכלים לתוך תחבו אם בין הצליה, של הברזל עם סכו"לצלות אותו את שתחבו"כ ם

ע אותו השאירו הכבד את לצלות שגמרו אחרי אם ,ובין הצליה באמצע הכבד לתוך תחלה עד"בו הצליה מקום ג
מותר. הכל שהתקרר

ועשו כבד או בשר צלו אם אבל שריק, שמישרק דם איסור רק בו שיש במקום רק זה השפוד את שמתירים ומה

ואח וכדו' אח"מנגל וצלו טריפה, היה שהבשר נודע תחבו"כ אם נאסר,וכן הבשר ברזלים אותם על בשר עוד כ
ואח"סכו הצליה, בשעת הכבד בתוך לבשר"ם ביחס כי נאסר המאכל וכדו' חלבי סיר לתוך אותו הכניסו בטעות כ

שריק מישרק לא כי בדיעבד ואפילו בליעה כן בו יש æ"èá]שבמזלג øàåáîë].

בחוו אליו, צמוד שעומד מאכל עם בסיר הכבד נגע הצליה באמצע אם á"÷ñ]ד"וכן íéøåàéá]הפמ בשם שהסיר"כתב ג
החוו לדעת אבל מותר והמאכל דם בו שנבלע זה"נאסר הרי ד

נאסר. המאכל וגם דם עם שנתבשל כמאכל


