
  גצ' ס
  הקדמה בעניי� נות� טע� לפג�

הא כמא� דאמר נות� : ק"ל, תני חדא אסור ותניא איד� מותר: וכול� שהשתמש בה� עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילב�: "אומרת:) עה(ז "הגמרא בע
אמר רב ? היכי משכחת לה, � דאסר רחמנאגעולי עובדי כוכבי, ד נות� טע� לפג� מותר"ולמ...והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר, טע� לפג� אסור

גזרה קדרה שאינה בת יומה ? )לכתחילה(מכא� ואיל� תשתרי .  דלאו נות� טע� לפג� הוא,לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה, חייא בריה דרב הונא
  ".משו� קדרה בת יומה

והקדרה , לכ� א� בישל המאכל מותר.  לא בת יומה משו� גזרהורק מדרבנ� אסור לכתחילה לבשל בקדרה שהיא , כלומר מהתורה נות� טע� לפג� מותר
  .טעונה הגעלה לכתחילה

  :נרצה לענות על שתי שאלות

דוחה , אבל באוכל נקל שלא נזרוק אותו, וא� נאמר שקדרה קל להגעיל? הרי בשניה� בלוע כרגע טע� פגו�, מדוע יש הבדל בי� המאכל לקדרה .1
פ "הרי זה הפסד כמו באוכל ונמשי� להשתמש בו אע? למה. יישבר, שא� קיבל טע� לפג�, הרי כלי חרסש) לו' ז ס"ש ע"רא(י "זאת הגהות אשר
  ?שיש בו טע� פגו�

, וא� הוא בו יומו, כי זה נות� טע� לפג�, נית� ללמוד בסו% דבריו שכלי שאינו ב� יומו נית� להגעילו ג� בפחות מששי�: מתוספות בחולי� ק .2
המי� מקבלי� טע� פגו� , הרי א� אי� ששי� במי�, מה הועילה ההגעלה, קשה. נ בשאר איסורי�"ת שיש חנ"צרי� ששי� במי� לפי דעת ר

 ?ומצבו של הכלי לא משתנה, ומחזירי� אותו לכלי

. גו�אבל במאכל לא היה איסור מעול� והוא קיבל מראש טע� פ, בקדרה היה איסור מתחילה וצריכה הגעלה: על השאלה הראשונה ענו תוספות בעצמ�
  .הרי ג� הכלי וג� המאכל עכשיו בלועי� מטע� פגו�, א� ג� דבריו צריכי� באור
. כי בכל מקרה הטע� פגו�, אי� חשש שיבשל בקדרה כשהיא בת יומה, שא� הבליעה מלכתחילה היא פגומה, א"עונה הרשב, א� על השאלה השניה שלנו

שמא יטעה ויבשל קוד� ויעבור , אסור להשתמש בו אפילו לאחר מעת לעת, שובחכלי שבלע טע� מ. הגזרה של הגמרא היא על הכלי עצמו, כלומר
הכלי מקבל טע� פגו� ואי� שו� עניי� , לכ� לאחר ההגעלה. לא יעבור איסור, ג� א� יבשל בו מעת לעת, אבל כלי שמראש בלע טע� פגו�. איסור תורה

  .לגזור עליו יותר
א� במאכל אי� שו� חשש שיגיע , בכלי יש חשש להגיע לאיסור א� יבשל בו בתו� מעת לעת. נוממילא מובנת תשובת תוספות לשאלה הראשונה של

  1.לאיסור ולכ� יכול לאכול אותו
אבל שאר , כי יש חשש שמא יבשל בתו� מעת לעת ויעבור איסור, לא יבשל בו חלב, שכלי שלא ב� יומו ובלוע מטע� פגו�, צג' לכ� מוב� פסק המחבר בס

  . אי� חשש לאיסור כללכי, דברי� מותר
� מקבלי� טע� יהמ,  יומו בפחות מששי� במי��כאשר מגעיל כלי לא ב. הוא תר& לגבי ההגעלה. ה"אבל הבנה אחרת בגזרת הגמרא כותב רבנו יונה באו

  . ומותרפ"ט בנטל"ט בר נ"הוי נ, ולכ� ג� במאכל שהתבשל בקדרה שלא בת יומה. וזה מותר, פ"ט בנטל"ט בר נ"הוי נ, פגו� וכשחוזרי� לכלי
רבנו יונה ל ו,לתוספות גוזרי� אינו ב� יומו אטו ב� יומו רק בכלי עצמו שהיה ב� יומו ונעשה לא ב� יומו: כ שתי גישות בהבנת גזרת הגמרא"ראינו א

  .פ"ט בנטל"ט בר נ"פ ולא נ"הגזרה קיימת רק בכלי שהוא נטל
כי הכלי קיבל את , לפי תוספות יהיה מותר לבשל בה� לכתחילה, להברקת� בעת ייצור�כלי מתכת שמכניסי� בה� שומ� חזיר וכ� גורמי� , לפי זה

  .פ"ט בנטל"ט בר נ"כי המאכל מקבל טע� פגו� ואי� זה נ, א� לרבנו יונה אסור, ואי� שו� חשש שיעבור איסור, השומ� בהיותו פגו�
  .ג בהלכות תערובות פסק כתוספות ולכ� שימוש בכלי זה יהיה מותר"הפמ

  
 ,הא כמא� דאמר נות� טע� לפג� אסור: ק"ל, תני חדא אסור ותניא איד� מותר: וכול� שהשתמש בה� עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילב� "– גמרא

אמר רב חייא בריה דרב ? היכי משכחת לה, געולי עובדי כוכבי� דאסר רחמנא, ד נות� טע� לפג� מותר"ולמ...והא כמא� דאמר נות� טע� לפג� מותר
גזרה קדרה שאינה בת יומה משו� קדרה בת ? )לכתחילה(מכא� ואיל� תשתרי .  דלאו נות� טע� לפג� הוא,לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה, הונא
  :)ז עה"ע (".יומה

  
, אסור, ו� מעת לעתא� זה בת, וא� בישל. לכ� קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב לכתחילה בגלל גזרת חכמי�.  כל מעת לעת נקרא ב� יומו– ש"רא

� "כ הרמב"וכ 2.כלומר יש טע� בשר בחלב, כ ג� בתו� מעת לעת נאסר רק א� נות� טע�"כמו. ות� טע� לפג� ומותרנאז זה , אבל א� שהה מעת לעת
מותר ,  אלא טעמואבל כשאי� ש�, אבל זה כשהתערב באיסור,  סומכי� על טעימה קפילאלאו, שאמנ� אי� ששי� בחלב נגד הקדרה, צח'  בסוהטור עצמו

  .יודעי� שלא יצא טע� יותר מאחד מששי�, והסביר שא� נות� טע�, א"פ הרשב"וכ. פ שאי� בו ששי� כל עוד שלא נות� טע�"אע
  .�"פ הרמב"וכ.) חולי� צז". (וא� בישל בנות� טע�, לא יבשל בה חלב, קדרה שבישל בה בשר: "וכ� מצאנו ברייתא מפורשת

  
  ?י איסור בשר בחלב"ב בקדרה שנאסרה עהא� מותר לבשל בשר או חל

כי כיו� שהתבשיל מותר הטע� , ד שיבשל בה ממי� שבישל בה עכשיו"יש מ, ויש בה ששי�,  בישל חלב בקדרה של בשר והיא בת יומה– בעל העיטור
אז ג� הטע� הראשו� לא , תיו לעול�ד שמכיו� שבכלי חרס אינו יוצא מדפנו"ויש מ, )ואפילו א� מדובר בכלי חרס (כ מותרת"הראשו� בטל והקדרה ג

ופסק בעל העיטור שיכול לבשל  .ותקנתו רק בשבירה, כי האחרו� לא בטל, וג� מהמי� השני לא, ואינו יכול לבשל בה ממי� שבישל בה עכשיו, יוצא לעול�
  .)ואפילו בכלי חרס (מאיזה מי� שירצה

  
 אפילו בלא כ אי� מותר לבשל בו איזה מי� שירצה"וא, שפולט מעט מעט, כלי חרס הרי אפילו הגעלה לא מועילה ל– קושית הטור על בעל העיטור

  ?הגעלה
כלומר א� תמה הטור אי� מותר ?  אי� מתיר לבשל בה בשר אחר שבישלו בה חלב בלי הפסק תבשיל ביניה�– קושית הבית יוס# על בעל העיטור

  ?י� מותר לבשל בשרש שקשה א"כ, הרי כבר נתמעט טע� הבשר בבישול הקוד�, לבשל חלב
, געיל את הכלימכאילו , חלב כשהוא עדיי� רותחהושפ� את ,  בעל העיטור סבר שא� בישל חלב בקדרה שבישל בה בשר– י ב� חביב" מהר$תרו

  .לא נבלע כלו� מחדש בקדרה, שעקב כ� שמתבצעת פליטה, מה לי חלב אסור רותח, שמה לי מי� רותחי� הבלועי� מאיסור
  ?ולמה יהיה מותר לבשל חלב, עדיי� טע� הבשר לא יצא כולו מהקדרה, מ ג� א� נשפ� החלב האסור ולא נבלע בקדרה" מ– בקושית רבנו יעק

 א� יש לומר? )תנב' ח ס"טור או (ש ובעל התרומה"פ הרא"וזה לא יתכ� ע,  משמע מבעל העיטור שיכול להיות ששי� בתבשיל שבקדרה נגד הקדרה– קושית נוספת של הבית יוס#[
שיתכ� שיהיה רוחב או , )צח' ס(שלא משערי� בכל הקדרה , או שידוע שיעור הבשר שהתבשל בה, שבעל העיטור סובר שלא משערי� בששי� בכל הכלי אלא רק במה שנפלט ממנו

  ]3.וסק שמשערי� בכל דפני הכליה פ"שראבי, וכתב הדרכי משה תרו& אחרו� עיקר. שנחושתה דק ורחבה גדול, כ עד שיחזיק מי� שיהיו שי� נגד כולה"הקדרה כ

  
אבל בחולי� אפשר לו לפלוט ומדרבנ� ,  בעל העיטור סובר שרק בקדשי� החמירה תורה שכלי חרס לא פולט– ז"פ הט"הסבר בעל העיטור ע

החלב מפליט ו, העמידו חכמי� דבריה� על די� תורה, לא נוכל להשתמש בכלי, שא� לא נחשיב את בישול החלב כהגעלה, וכא�. מחמירי� בזה
אבל בהתר יוצא ולכ� בישל , שכתב שחומרתו של כלי חרס שייכת רק בכלי מדי�, ח"ודברי� אלו מבוססי� על דברי הב. טע� הבשר וכ� להיפ�

   .לא יוצא מדפנותיו לעול� וזה גופא גזרת חכמי�, א� בישל בכלי חרס דבר איסור, לכ�. י החלב"יוצא מדפנותיו ע, חלב אחרי בשר
  

כ לבשל בה לא בשר ולא "אסור אח, ובישל בה חלב אחרי בשר, שאפילו קדרה שאינה בת יומה, חולק על בעל עיטור – )רבנו ירוח�, ק"סמ($ רבנו פר
והוסי# על זה . וא� היא של חרס תישבר, ולכ� א� היא של מתכת יגעילנה לאחר מעת לעת של בישול שני, לפי שהיא בלועה מבשר בחלב, חלב

  . ומיני קטניות מותר לבשל בה ג� בלא הגעלהשירקות, ש"הריב
  
  

                                            
1
אלא רק לתלמידי חכמי� וה� צריכי� , שהגעלה לא לכל מסורה, ש בפסחי�"משיב הרא? הרי נחשוש שאולי יגעיל כלי ב� יומו ולא יהיה ששי� במי�, אי� אפשר להגעיל כלי�, וא� נשאל 

 .להקפיד שהכלי לא ב� יומו
2
 .צח' והיינו בנות� טע� כמו שיתבאר דינו בס', אוסרשא� בישל בה מעת לעת , 'כותב הדרישה שיש להגיה בדבריו, והטור שלא כתב זה 
3
,  דפני הקדרה האסורהוהמי� היוצאי� ה� שיעור, וית� הקדרה האסורה באותו כלי גדול, מביאי� כלי מלא וממלאי� הקדרה האסורה באות� מי� עצמ�? כיצד משערי� נגד כל הכלי 

 )דרכי משה. (א� יש בה� ששי� או לא, כ ימדוד את כמות המי� המבטלי� אותו"ואח



 2

  א והא� הלכה כמותו" באור דעת הרשב– שאר דברי�או די� טע� בשר הבלוע בקדרה לאחר שבישלו בה ירקות 
: רבאאלא אמר ...?השפוד והאסכלא מגעיל� בחמי�: והתנ� גבי קדשי�, השפודי� והאסכלא מלבנ� באור, תנ�: רמי ליה רב עמר� לרב ששת "– גמרא

  .)ז עו"ע!...". (קשיא? אי הכי הגעלה נמי לא ליבעי...שכל יו� עושה געול לחברו, קדשי� היינו טעמייהו
  :א"רשב

 :מקשה שתי קושיות

  ?והרי הגמרא הקשתה למה בקדשי� מספיק הגעלה ולא לבו�, על הגעלה) מעי� הגעלהשהוא (מדוע עדי% בשול שני   .א

  ?כלומר הטע� התפשט בכל הקדרה, "ח� מקצתו ח� כולו"משמע ש. בפסחי� עד  .ב
ונשאר , נחלש האיסור, כשיגיע זמנו להיות נותר, שמכיו� שקדשי� בלעו התר והבשול השני נעשה לפני שיגיעו לידי איסור נותר, א"לכ� מסביר הרשב

וכ� דגי� . � ולא נעשה נותרמתפשט קצת הטע� השני בכל הקדרה ומחליש את הטע� הראשו, י הבשול השני"וע, ולכ� לא נעשה נותר, בלע מועט
הבלע , לכ�. כי טע� הבשר שנכנס בדגי� הוא חלש ולא מגיע לידי איסור בשר בחלב, :)י� קיאלחו(מותר לאכל� בחלב , שבושלו בקדרה בשרית

פ שבושל "אע, האבל א� מההתחלה נבלע איסור גמור בקדר, שהתפשט בכל הכלי הוא דבר מועט ולא ראוי לחול עליו ש� נותר אחרי שבושל שנית
  ).א� לא מפליט איסור, כלומר בשול שני מונע מאיסור להיווצר(וצרי� הגעלה או לבו� , לא יצא טע� האיסור, שנית

כי טע� הבשר נחלש ואינו יכול ליצור ע� החלב ש� , כ חלב"מותר לבשל בה אח, כ"שקדרה בשרית שבושלו בה ירקות אח, א"מכא� מסיק הרשב
שלא רק א� " בית יוס#"ומוסי# ה.  קוד� איסוררכי נוצ, עדיי� נשאר באיסורו, בל דבר איסור שבישלו אחריו ירקותא. איסור של בשר בחלב

  .כ"כי לא מרתיחי� מי� סת� בד, לבשל" אורחא דמילתא"א כתב מה ש"והרשב, אלא אפילו מי� רותחי�, בישל ירקות מותר
  
א זה "שהתר הרשב, ואי� לומר? א"ומדוע הקשה הטור עליו ולא על הרשב, שמבשל בה חלב, ד הראשו� שמביא בעל העיטור"ברי המא ה� כד" הרי דברי הרשב–טורעל ה" בית יוס#"קושית ה[

כי ג� בכלי שט% כל , בעל העיטור בכלי חרסא התיר רק בכלי שט% ו"שרשב, ועוד אי� לומר. כי בעל העיטור דיבר כשיש ששי� ומה זה משנה מה מחליש את כח הבשר, דוקא בירקות ולא בחלב
, בכלי חרס לא יוצא הטע� מדפנותיו לעול� ולכ� לא מועיל הבישול השני להחליש את טע� הבשרש, "בית יוס#"ומתר$ ה ?נשאר בו הטע� הראשו� כמו בכלי חרס, שלא הוגעל הגעלה גמורה

  .]לכ� בישול הירקות יחליש את טע� הבשר, את הטע� הראשו�מועיל הבישול השני להחליש , אבל כא� בכלי שט% שבליעתו מועטת

  
  :ש"א מול תוספות ורא"רשבה

זה מפני שבמקדש ,  שהביא ראיה שבישול שני מבטל בישול ראשו�כי מה, א"חולקי� על הרשב )כט' ש� ס (ש"רא, .)חולי� קיב (תוספות – בית יוס#
  . בי� הגעלה להוציא את טע� האיסוראבל בסתמא חיי, שמי� במינו בטל, הולכי� לפי די� תורה

, כמו שהיו מבשלי� חטאת כל יו� כשיעור של אתמול, 4שהוא התיר רק א� בישלו ירקות באותו שעור כמו הבשר, א" מסביר את דעתו של הרשב– ז"ט
  .א" ממילא אי� מחלוקת בינו לרשב.אבל א� בישל פחות מזה לא פג� בטע� הבשר

היינו לומר שבישול שני של שלמי� לא ממעט את , ש שבמקדש הולכי� על די� תורה שמי� במינו בטל" תוספות וראומה שכתבו, א" הלכה כרשב– �"ש
ועל זה צרי� ! היה צרי� להיאסר כי נעשה נותר מהפע� הראשונה, אבל כשמבשל בפע� השלישית קדשי�, כי אי� כא� איסור נותר עדיי�, אכילת הראשו�

  .ני החליש את הראשו� ולא נעשה כא� איסור נותר כללשהבישול הש, א"לענות כמו הרשב
  

  :א מול דברי ספר התרומה"הרשב
ולאחר מעת לעת מהבשר בושל בה חלב בתו� מעת , קדרה שבושל בה בשר ובתו� מעת לעת חיממו בה מי� – )ו"צד בטור בס' מובא בס(ספר התרומה 

  .מותר החלב בדיעבד, לעת מהמי�
כי בישול המי� החליש את כוחו של , א מותר יהיה לבשל חלב אפילו בתו� מעת לעת מהבשר"שלפי הרשב, א" על הרשבספר התרומה חולק – בית יוס#

  .הבשר לשיטתו כמו ירקות
, כמו שהיו מבשלי� חטאת כל יו� כשיעור של אתמול, 5שהוא התיר רק א� בישלו ירקות באותו שעור כמו הבשר, א" מסביר את דעתו של הרשב– ז"ט

  .א"ממילא אי� מחלוקת בינו לרשב .בישל פחות מזה לא פג� בטע� הבשראבל א� 
או שלא היו מי� בכל ,  ולא יוצא מדפנותיו לעול� הכוונה רק לקדרה של חרס שלא מועיל בה הגעלה,מה שכתוב בספר התרומה – �"ש, )צד' ס(דרישה 
ועוד כתב ש� . (אפשר לבשל חלב ג� בתו� מעת לעת מהבשר, ותחי�מלא במי� רה אבל בכלי שט% .או שלא רתחו המי� שבושלו ש� בשנית, הקדרה
  )ו"צד ס' עיי� לקמ� בס, נ בשאר איסורי�"כי הוא סובר חנ, שדברי ספר התרומה אינ� להלכה, הדרישה

  
  א מול רבנו פר&"הרשב

אפילו יש ששי� בחלב , בל לבשל חלב אחרי בשרא, א התיר להחליש טע� הבשר בירקות דוקא"והרשב, א" אי� מחלוקת בי� רבנו פר& לרשב– רבנו ירוח�
, כי בחלב אסור ורק בירקות ודבר אחר מותר, א" לכ� לא תמה הטור על דברי הרשב–מ "ד. (שלא ראוי שהחלב יחליש ויתיר את הקדרה הבשרית, אסור

  .כ את בלע הבשר"כ לחלב אי� כח להחליש כ"כמו). וזה התרו& עיקר
  

  ?� טע� בקדרההא� חלב צונ� ששהה בקדרה נות
לא , שכיוו� שבלוע בה חלב פעמיי� ושלוש,  קוד� לכ�בלילהששהה בה חלב י הלב� התיר בדיעבד בשר שהתבשל בקדרה של חלב " ר– ד בש� מרדכי"ש

  .ונשאר רק טע� חלב פגו�, בלעה יותר
א� העמידו , וכ� כא�. פעמי� מי�' ו� שהעמידו בה� גכג, ממשיכי� לבלוע עד ששבעי� מלבלוע,  כלי חרס הבלועי� ביי� נס� צונ�– ז דבריו"מבאר הט

אבל א� שהה החלב מעת . החלב לא נות� טע� בכלי כי כבר שבע מטע� שבלע בו קוד� לכ�, כ העמידו ש� חלב בלילה"ואח, בלע, חלב צונ� כמה פעמי�
כי כל עוד שהחלב , בולע טע� חדש ג� בזה לא ח" ולב'לבוש'ול,  כמו כבוש כמבושל ודאי שמקבל את הטע� החלב ואוסר מעת לעתז" ולטל"לרש: לעת

, א� חדשי� כ�, כלומר שדוקא כלי יש� לא בולע, לא מוציא לו הבלע, שמי שמפקיד אצל חברו כדי שמ� ישני�, .)מ ("המפקיד"'  וראיית� מפ.צונ� לא בולע
וכ� הדי� בכבוש , י בישול"וכ� נוצר איסור בשר בחלב ע, טע� חדשאבל בבישול פולט קצת ומיד נבלע  בו , כי באמת כלי יש� לא בולע, אי� ראיה מש�

  .חזר ובלע שמ� אחר, כי מיד כשפלט טע� שמ�, לכ� לא מוציא לו ש� בלע. כמבושל
  

  ערוי בשר לכלי נחושת חלבי
 שצרי� א משמע"א� ברשב. תיוכ יש אש תח"שכלי נחושת לא בולע אא, לא צרי� הגעלה,  א� עירה יורה של בשר לכלי נחושת של חלב– רבנו ירוח�

  .ש הכא בכלי נחושת"שאפילו כלי שני לשיטתו מבליע ומפליט וכ, הגעלה
  
   במחברהלכהה

  :לכ�, א" ולא כרשב, ורבנו פר&ש"פסק את דברי הרא
  

ג "צד ס' עיי� לקמ� בס, וא� בישל בקדרה לאחר מכ� דברי� אחרי�, )טעימה קפילא( אסור החלב בנות� טע� :א� בישל בה חלב בתו� מעת לעת מהבשר
כי לא סומכי� על , )�" ש–בי� של חרס ובי� של מתכת  (וצרי� לשער ששי� בכל הקדרה כולה, א כתב שלא סומכי� על טעימה קפילא"ורמ. מה דינ�

שא� ידוע , �"# השוהוסי .רחבה גדול ונחושתה דק, כ"כי אי� ששי� בתבשיל נגד דפנות הקדרה אא, כ החלב אסור"שבד, �"ובאר הש, טעימה קפילא
צרי� , ורק בקדרה ישנה שלא ידוע כמה בלעה, וכ� בקדרה חדשה צרי� ששי� נגד מה שבלעה, צרי� ששי� רק נגד מה שבלעה, כמה בשר בלעה הקדרה

  .ששי� נגד כל הקדרה
  

אלא צריכה בשל בה לא בשר ולא חלב והקדרה נשארת אסורה ואסור ל, החלב בדיעבד נות� טע� לפג� ומותר : מהבשרלאחר מעת לעתבה חלב  א� בישל
 וא� בישל .)�"ש( .פשוט שהחלב מותר בדיעבד, אבל א� בישל בה חלב, פשוט שהתבשיל אסור, וא� בישל בה בשר בתו� מעת לעת של חלב, הגעלה

. ב לאחר מעת לעת מהבשרשבושל בה חל, ששאר דברי� שאינ� בשר וחלב מותר לבשל בקדרה זו, ש לעיל"א את דברי הריב"פסק הרמ, דברי� אחרי�
  .וכא� כתב את עיקר הדי�,  לאחר מעת לעתאפילולהחמיר שלא לבשל אפילו שאר דברי� בלא הגעלה שנוהגי� כתב ה "סצד ' אבל בס
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� נאסר וא� יש ספק הא� כלי חרס מסויי. ולכ� צרי� שבירה, כי מ� התורה לא יוצא מידי דפנותיו לעול�, שהוא אסור, ג"פסק הפמ, ולגבי כלי חרס
  .פעמי� כשאינו ב� יומו בהפסד מרובה בלבד' יש לדו� הא� כשבושל בו עו% יש להקל להשתמש בו לאחר הגעלה ג, מבשר בחלב

  
  א"דיני� נוספי� ברמ

,  טע�וכתב שזה חומרא בלא, א"וכ� נוהג הרמ, דינו כאילו הוא ב� יומו, פ שאינו ב� יומו"ויש מחמירי� שאע. די� כסוי קדרה כדי� קדרה עצמה .1
  .כמו הקדרה עצמה, יש להתיר א� אי� הכסוי ב� יומו, ולכ� במקו� שיש צד להתיר או לצור� שבת או הפסד מרובה

אבל בכסוי רחב שאפשר , א לקנחו יפה מהרתיחה והוי כאילו איסור בעי� ואינו נות� טע� לפג�" כל החומרא דוקא בכסוי קצר שא– ל"רש
  .דינו כקדרה עצמה, לנקותו יפה

ז "והקשה הט. כסוי כי נדבק בו האיסוראת הח שיש לאסור "והביא בש� הב. כ מותר" א� יש ששי� בתבשיל נגד המקו� הצר שבכסוי ג– ז"ט
� שאי� להחמיר "כ הש" וכ.ל"ואי� להחמיר יותר ממה שכתב הרש. ולמה נגרע הכסוי ממנה, שהרי ג� בקדרה נדבק ממשות של איסור, ז"ע

  ".ואי איישר חיילה אבטל המנהג"שזה מנהג טעות , מ"א כתב בד"מאחר שהרמ, הדחק או צור� יש להתירובשעת , ל"יותר מדברי הרש
,  הזעה של הבשר עולה למעלה עד ששי� כנגדו ונעשה מה שבעי� נבלהמ"מ, שהלחלוחית שבכסוי היא דבר מועט%  שא– �"ל לפי הש"באור רש

  .י� ואחד פחות מעט כנגד מה שבעי�שמא אי� בכסוי ששי� פעמי� שש, וג� הכסוי נעשה נבלה
ולא , וצרי� רק ששי� נגד הטיפה, )א"ז ברמ"צב ס' ס(הזעה שבכסוי היא כטיפה נגד הרוטב , הרי ברגע שהתבשיל רותח, א"והקשה על כ� רעק

  .ג"ונשאר בצע? שאי� דבר בלוע שטעמו פגו� יעשה כסוי לנבלה, ש שלא נעשה הבלוע נבלה"וכ, נגד הכסוי כולו
 .ב"א� יס, שמדובר שלא התחיל להעלות רתיחות, ג תר$"והפמ

  : מקדרה של בשר ונתנו אותו על קדרה של חלבא� לקחו כסוי רותח .2
  .כשיש מאכל בקדרה,  שניה� אסורי�– א� שניה� חמי�

  .שתתאה גבר, )�"ש(ב " שניה� אסורי� כשהתחיל להזיע ויש בו חו� יס– א� הכסוי צונ� והקדרה חמה
כי , )�" ש–וצרי� לקנחה או להדיחה מלמעלה במקו� שנגע הכסוי ( הקדרה מותרת א" והרמה"לדעת או – דרה צוננתא� הכסוי ח� והק

וא� לא היה מאכל כלל בקדרה . וא� לא הכל מותר, א� אפשר לקולפו, והמאכל צרי� קליפה, הלחלוחית היא כלי שני וחמימותה פוסקת
  .הקדרה אסורה כמו טיפה רותחת שנפלה על הקדרה, ולדעת הגהות שערי דורא. 6עו זו בזוהכל מותר והרי זה כמו שתי קדרות שנג, החלבית

שהרי הכסוי ע� הלחלוחית החמה גופא נגע , היינו גרידה או נעיצה, מ תצטר� קליפה"הרי מ,  הקדרה מותרתא"ע למה לדעת הרמ" צ– �"ש
מותר הכל כפי , אבל א� יבשה הלחלוחית, כל זה כשיש לחלוחית בכסויו. ויש להחמיר בזה, בקדרה וזה עדי% אפילו מטיפה שנפלה על הקדרה

  .א"שפסק הרמ
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  .ע"ונשאר בצ. כי נאסרות מחמת לחלוחית שבכסוי, זה אינו, וא� החדוש הוא שכשהקדרות חמות מותרות, הרי ג� א� יש מאכל הקדרות מותרות, מה החדוש כא�, א"שה רעקהק 


