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חולי ד קיא.

1

מה די כבד שנתבשלה באופני דלהל הא היא נאסרת בעצמה?

לר' אילעזר
לר' ישמעאל ב ריב"ב

בבישול רגיל
מותרת
מותרת

במתובלת ,או שנשלקה
מותרת
1
אסורה

הצולה כבד בשלמותו ,2הא צרי לקרעו שתי וערב ולעשות חת מלמטה? ]תוד"ה וחתוכיה[.

לתוס'
לבה"ג

כשרוצה לבשלו
צרי
צרי

כשלא רוצה לבשלו
לא צרי
צרי

הא מותר לצלות כבד ע בשר ,או כחל ע בשר באופני דלהל?

לסתמא דגמ'
לרב דימי מנהרדעא
לדרש מרימר "הלכתא"

3
כחל מעל בשר
כבד מעל בשר
5
4
אסור
מותר
6
מותר
אסור
לכתחילה אסור  בדיעבד מותר

 1ע"י שמתבל אותה היא מתרככת והיא בולעת ,וכ א שלקה  דהיינו שבישלה בישול רב.
 2דאז יש ד כנוס בסמפונות .אכ התוס' להל ס"ל שא רק צולה הד יוצא החוצה דר
הסמפונות ,ומה שלא יצא הוי ד האברי שלא פירש ושרי.
 3אול כשהכבד או הכחל מתחת הבשר  בודאי עדי טפי ,וכ יש לעשות לכתחילה כדלקמ.
אול א יש "בי דוגי" )כלי המקבל את השומ הנוט בשעת הצליה( ,אסור לצלות ש כבד אפי'
כשהוא למטה ,משו שד הכבד נשאר למעלה ומתערבב ע השומ ,ושונה מכל צולה בשר 
שמותר לתת "בי דוגי" דא שנוט ג ד ע השומ ,מ"מ הד שוקע לתחתית הכלי ,וכשלוקח
את השומ  משאיר את הד למטה] .ע' בסוגי לקמ )ד קיב (.עוד פרטי בעני ה"בי דוגי"
הנ"ל.
 4דהד לא נבלע בבשר הנצלה ,אלא מחליק ללמטה ,ולכ ג כשהכבד למעלה מותר .ומבואר
בתוס' )בד"ה כבדא( ,דג מי שהתיר הוא רק בדיעבד ,אבל לכתחילה אסור לכו"ע.
 5דטבע החלב היוצא בצליה להדבק בבשר ולהאחז בו ,ולא מחליק למטה.
 6דחלב שחוטה רק דרבנ ,ולכ א שהוא נסר בבשר ,לא החמירו חכמי באופ זה .וביארו
התוס' )בד"ה תותי( שעל כרח מיירי שקרעו שתי וערב ,דאל"כ ודאי אסור אפי' כחל תחת הבשר 
דהרי שמנונית הבשר נבלעת בחלב שבכחל .אכ א שקרעו שתי וערב ,מ"מ ע"י הצליה יוצא עוד
חלב ונוט על הבשר ,ולרב דימי איה"נ ג בזה שרי וכנ"ל ,אול למרימר למסקנא אסור דניכר
החלב שהוא בעי על הבשר.
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חולי ד קיא:
סכי שחיטה  שבולעת ד מצואר הבהמה שחשוב כרותח ,מה דינה?

אמרי לה
ואמרי לה

לחתו צונ
צרי הדחה
לא צרי הדחה

לחתו רותח
1
אסור
אסור

2

כלי דלהל מה דינ לאכול בה רותח או כותח?
קערה שמלח בה בשר לאכול בה רותח
3
אסור
לרב כהנא
אסור
לאביי

סכי בשרית שחת בה צנו לאוכלו בכותח
4
מותר
5
אסור

דגי שעלו בקערה )שהיתה מודחת( שבישלו בה בשר בו ביו ,הא מותר לאוכל בכותח?
]תוד"ה הלכתא[.

לרב
לשמואל

היו הקערה והדגי
צונני
פשיטא דמותר
פשיטא דמותר

היו רותחי

כשנתשלו עמה

אסור
מותר  דנות טע בר
נות טע שרי

אסור
לריב" :אסור
לתוס' :מותר

 1כתב הר" שלרש"י )דלקמ( א מדיח את הסכי מותר לכו"ע ג לחתו רותח .אול הראשוני
חולקי ,וסוברי שצריכה הגעלה או ליבו.
 2רש"י מפרש שהכוונה שצרי אותו הצונ הדחה  א חת בה ,דא שהוא צונ וג קינח את
הסכי ,אי יוצא שמנונית הד לחלוטי ולכ צרי להדיח את הצונ שחת בו .והרבה ראשוני
מפרשי ,דקאי על הסכי  שצרי להדיחה קוד שרוצה לחתו צונ.
 3וכמו שאמר שמואל לעיל ש"מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל" .וכ עשה מעשה ר'
אמי ששבר קערה מחרס שמלח בה בשר ,ומסתמא שמע כ מר' יוחנ .ומתו כ נדחו דברי רבי
שאמר בש ר' יוחנ ש"מליח אינו כרותח וכבוש אינו כמבושל".
 4אביי פירש הטע משו שהיתרא בלע ,ורבא פירש הטע משו שאפשר לטעו את הצנו קוד
לכ א יש בו טע בשר  ואז לאוכלו בכותח .וא יש קפילא ,עצה זו מועילה אפי' ברותח שעלה
בקדרה שמלח בה בשר.
 5כ הביאו ג התוס' )בד"ה אמר( שהכי ס"ל לקמ )בסו העמוד( .ומה שפירש כא טע ההיתר,
הוא אליבא דרב כהנא.

