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חולי ד קיב.

1

מה דיני כד הכותח המוזכרי בסוגיא?

להניח כד מלח מגולה לידו
להניח כד חומ מגולה לידו

מה הדי? אאאא
אסור
2
מותר

היה הגוזל חי
היה צלי
היו בו סדקי  ,או תבליני

נפל גוזל לתוכו
1
מותר
צרי קליפה
כולו אסור

ככר שחתכו עליה צלי בשר שלא מלחו והתאד  ,3מה הדי ,ומה היה מנהג האמוראי בזה?

לשמואל
לרב הונא
לרב
חולי ד קיב:

מה די הככר
אסור באכילה
מותר באכילה
מותר באכילה

מה היה מנהגו
היה מאכילו לכלבי
היה מאכילו לשמשו ,דהוא היה איסטניס
היה אוכלו בעצמו  וקורא לו יי הבשר

מיני בשר דלהל ,שמלח אות ביחד ,מה דינ ?

דגי ע דגי
דגי ע עופות או בשר
5
עופות ע עופות ,בשר ע בשר
בשר כשר ע בשר טריפה

בכלי מנוקב
מותר
אסורי הדגי
מותר
6
אסור

בכלי שאינו מנוקב
מותר
4
אסור הכל
אסור
אסור

 1כ התיר רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא ,וביאר רבא טעמו ,שסבר שא שאמר שמואל )לעיל קיא(:
ד"מליח הרי הוא כרותח"  ובכותח יש מלח ,הני מילי כשאנו נאכל מחמת רוב המלח ,אבל כותח הרי כ
נאכל.
 2וביאור החילוק ,דגבי מלח א יפול לש כותח  ישאר בעי ,ויש לחוש שיקח מהמלח וית בבשר ומערב
חלב בבשר .אול גבי כד החומ ,אפי' א יפול מ הכותח בתוכו  הוא יתערב ע החומ ולא יהיה ניכר.
 3בפשטות הכוונה על הככר שנעשה אדו מרוב ד שספג ,אול לפי הלע"ז של רש"י מדובר בבשר שקיבל
מכה מחיי ונצרר ש הרבה ד .וכ מיירי דוקא שעבר הד משני צדדי הככר ,והיה אותו מוהל היוצא
מ הבשר עבה ,דא היה צלול לאו ד הוא.
 4דהד היוצא נשאר בכלי וחוזר ונבלע בבשר ,כדאמרינ לקמ )ד קיג (.וזה אפי' בשני חתיכות של אותו
בשר.
 5וה"ה עופות ע בשר ,דכל מיני בשר אפי' בשר ר של עופות ע בשר קשה של בהמה וחיה ,ה אינ
בולעי אחד מ השני ,דג הבשר הר פולט עדיי מוהל כל זמ שהבשר הקשה פולט ,ולכ אינו בולע
מפליטתו.
 6דבולע מציר והשומ של הטריפוה שה אסורי מדכתיב )ויקרא יא:לא( "הטמאי".

