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  תלמוד בבלי מסכת שבת דף מב עמוד א 1  
אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך ,  לא יתן לתוכן תבלין-האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין . משנה

  . חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר, לכל הוא נותן: רבי יהודה אומר. התמחוי
 

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף קמה עמוד ב 2  
 מדיחין אותו -וכל שלא בא בחמין מערב שבת .  שורין אותו בחמין בשבת- כל שבא בחמין מערב שבת. משנה

  . שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, וקולייס האיספנין) ודגים מלוחין קטנים(חוץ מן המליח הישן . בחמין בשבת
  

  תוספות מסכת שבת דף מב עמוד ב 3  
י מדקתני לא יתן לתוכה תבלין ולא  מהכא ליכא למידק דעירוי ככלי שנ- 'אבל נותן הוא לתוך הקערה כו

אשמעינן רבותא אפילו שלא יערה על הקערה שתבלין בתוכה דאדרבה דוק מסיפא דקתני אבל נותן הוא לתוך 
ל "הקערה ולא קתני מערה על הקערה שתבלין בתוכה ורבינו שמואל מביא ראיה דעירוי ככלי שני מהא דקי

ר אשר "ת) ושם: דף צה(יא ראיה דבזבחים בפרק דם חטאת י נראה דעירוי ככלי ראשון ומב"תתאה גבר ולר
בו ישבר אלמא דעירוי ] אשר תבושל[תבושל בו אין לי אלא שבישל בו עירה לתוכו רותח מניין תלמוד לומר 

יונה אמר אסור ' חשיב מבשל ובירושלמי בפרק כירה בעי מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה ר
יוסי תמן כלי ' יונה מן הדא אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח ודחי ר' ליה דרדעירוי ככלי ראשון חי

חרס בולע תבלין אינו מתבשל השיב רבי יוסי בר בון והתניא מניין שבכלי נחשת כן תלמוד לומר ואם בכלי 
 דעירוי י עירוי אם אינו מבשל לא בלע אלמא דמסיק"ע' נחשת בשלה אית לן למימר כלי נחשת בלע בתמיה פי

ל כשמואל דאמר "ככלי ראשון ונראה דעירוי לא הוי ככלי ראשון ולא ככלי שני אלא מבשל כדי קליפה דהא קי
מ מבשל כדי קליפה דאמר התם תניא כוותיה דשמואל "ומ.) פסחים עו(תתאה גבר דתניא כוותיה בכיצד צולין 

קר ליה בלע אלא אימא חם לתוך צונן קולף חם לתוך צונן או צונן לתוך צונן מדיח ופריך חם לתוך צונן אדמי
ם אהדר ליה "דאמר מר עוקבא זבן יורה מעכו.) דף עו(ז "צונן לתוך צונן מדיח וכן משמע בשילהי מסכת ע

גדנפא ומסיק כבולעו כך פולטו מה בולעו בניצוצות אף פולטו בניצוצות ואי עירוי ככלי ראשון מאי איריא 
ליעה גמורה פלט בניצוצות שהוא עירוי אלא ודאי לא מבשל אלא כדי משום דבלע בניצוצות אפילו בלע ב

י עירוי כגון קערות יכול להגעילן "קליפה ואם עירו רותחים על התרנגולת צריכה קליפה וכלי שתשמישו ע
י עירוי דכבולעו כך פולטו אבל כלי שנתבשל בו איסור לא סגי להגעילו על ידי עירוי והא דאמר בפרק "ע

י "י עירוי שאני התם דאותה נעוה לא בלעה ע"דרש רבא נעוה ארתחיה דהתם מסתמא ע:) דף עד(ז "בתרא דע
  .רותח

 
  תוספות מסכת שבת דף לט עמוד א 4  

כגון :) דף קמה( פירוש שנתבשל לגמרי כדמפרש לקמן בפרק חבית - כל שבא בחמין מלפני השבת
א "מדיחין אותו לפירוש רשב' כל שלא בא כותרנגולת דרבי אבא שורין אותו בחמין אפילו בכלי ראשון ו

דמפרש דעירוי ככלי שני אתי שפיר הכא דאין שורין אותו בכלי ראשון אבל מדיחין אותו מכלי ראשון דרך 
כ מאי איריא מדיחין "כ מדיחין אותו מכלי שני קאמר וא"ת דמפרש דעירוי הוי ככלי ראשון ע"עירוי אבל לפר

ג דתנן לקמן "פילו בכלי שני אין שורין דהואיל דהמים חמין מיחזי כמבשל ואעי דא"אפילו שורין נמי ואומר ר
אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי היינו דוקא תבלין שהן עשויין למתק את הקדירה ולא מיחזי :) דף מב(

מר ה שורין אותו כיון דאיירי בכלי שני והא דנקט מדיחין לאשמעינן דאפילו הדחה הויא ג"נ ה"כמבשל א
 .מלאכה במניח הישן וקולייס האיספנין

 
  סעיף דשולחן ערוך אורח חיים סימן שיח 5  

 ואם ;)ג"רבינו ירוחם ח(א דוקא אם מצטמק ויפה לו "יג וי:  הגה.יש בו משום בישול אם נצטנן, תבשיל שנתבשל כל צרכו
מ שיש בו "וה; ודו רותחשייך בו בישול אפילו בע, ואפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, לא נתבשל כל צרכו
. מותר לשרותו בחמין בשבת, והוא יבש, אבל דבר שנתבשל כבר, בתבשיל שיש בו מרק, בישול אחר בישול

,  אין שורין אותו בחמין בשבת אבל מדיחים אותו בחמין בשבת, ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת
ם צריכים בישול אלא מעט והדחתן היא גמר חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קולייס האספנין שאינ

  ). הגהות מרדכי. (דהוי גמר מלאכה, דאסור לשרותו בשבת, ה כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרייה"וה:  הגה.מלאכתן
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  ק לט "משנה ברורה סימן שיח ס6  
שוט בפוסקים דיש בו א בשבת פ"הנה טיי. א השייך בכמה ענינים לסעיף זה"ועתה נבאר דין בישול עלי הטיי

ה רבים נכשלים בו "כ יש ליזהר בו מאד ובעו"משום בישול ובמזיד יש בו איסור סקילה ובשוגג חיוב חטאת וע
הנה . י"כ מוכרח אני לבאר אופני ההיתר והאיסור בזה בעזה"ין בהם ממש ועומקילין לעצמן בקולות שא

ל דעירוי מבשל כדי קליפה כדלקמן "א יש בזה בודאי חשש אב מלאכה דקי"לערות מכלי ראשון על עלי הטיי
ע "כ על התנור או בתוך הקאכלין עד שיהיה היד סולדת בו בודאי יבוא לכו"ש אם יעמידנו אח"ד וכ"בסעיף יו

א לתוך הכלי אחר שיערה החמין לתוכה כדי "ז ואפילו אם ירצה ליתן את עלי הטיי"ידי איסור סקילה עיל
ל בסעיף זה דדבר שלא בא בחמין מלפני השבת אין שורין "כ אסור כדקי"שיהיה על המים שם כלי שני ג

ים אפילו ש לפי מה שמבואר בסעיף זה דיש דברים רכים קלי הבישול שמתבשל"ש וכ"בשבת אפילו בכ
כ הסכימו האחרונים "כ חשש איסור דאורייתא אפילו באופן זה וע"בהדחה מכלי שני אפשר דיש בהעלים ג

א מבושל במקצת דעירוי מבשל "ז יהיה נקרא הטיי"ש רותחין מכלי ראשון כדי שעי"דיש לערות עליהם מע
ויותר טוב [ומלמטה למעלה א היטב בתוך הרותחים מלמעלה למטה "כדי קליפה ויהפך בעת העירוי את הטיי

כ יריק את העסענס לכלי אחר כדי שישארו עלי "ואח] י העמדה במקום שמתבשל"שיהיה מבושל ממש ע
ש "כ בשבת עליהם מים חמין מכלי ראשון כיון שכבר נתבשלו מע"א יבשים ויהיה מותר לו לערות אח"הטיי

כ מותר לו להחזיר גם מי "ואח[ו אם נצטנן ל בסעיף זה דאין בו בישול אחר בישול אפיל"כדין דבר יבש דקי
ס אלו הצוננים לתוך הכלי זה גופא וכמו שכתבנו לעיל דדבר לח שנצטנן מותר לו ליתנו בתוך כלי שני "העסענ
ל דבלח יש בישול אחר בישול אם נצטנן אם לא שמי העסענס "ס הרי קיי"דאם ישאר בו משקה העסענ] רותח

י יזהר שלא יערה "י המים שמערה עליהן למחר וכן הדין לענין קאוו"עהצוננים הם מרובין שלא יתחממו 
עיין [ל "עליהם מים חמין מכלי ראשון אם לא שעירה עליהם מאתמול והריק את המים מעליהן והטעם ככל הנ

י אם "א והקאוו"ודע דאף שהתרנו לערות חמין על עלי הטיי]. ח"ת על או"ד ובפ"בתשובות חתם סופר סימן ע
י בתנור או בקאכלין אחר ששפך "א והקאוו"כ יזהר שלא יעמיד את הטיי"ר אעפ"הם מאתמול מים מכנתן עלי

י העמדה "כ לא נתבשל אתמול רק כדי קליפה ועכשיו ע"עליהם מים דהא אין עירוי מבשל רק כדי קליפה וא
חרונים עצה מ כתבו הא"והנה אופן זה שבארנו אף שאין למחות ביד הנוהגים בו מ. בתנור יתבשל לגמרי

ש לגמרי שלא יצטרך לערות לתוכו עוד רותחין למחר בשבת ולמחר "המובחרת מזה דהיינו שיתקן העסענס מע
ה "ש וה"כשיצטרך לשתות יתן העסענס הצונן לתוך הכוס ששותה בו אחר שעירו המים חמין לתוכו ונעשה כ

ד "ר וכדלעיל בס"הם מכש חלב שנצטנן אבל אסור לערות עלי"שמותר לתת לתוך הכוס הזה שהוא כ
  :וכשהעסענס שלו אינו צונן הוא בודאי טוב לצאת בזה ידי כל הדעות

 
  ח ד סימן עד "ת אגרות משה חלק או"שו7  

האם מותר להכין טיי בכלי . אינם מבושלים בעשייתם אלא רק מיובשים בחום/ עלי התה/הנה עלי הטיי ) טו(
  . שלישי בשבת

דלא מצינו אלא שבכלי שני יש .  דאיכא דברים שמתבשלים בכלי שלישיד לא נראה כלל לומר"לע: תשובה
ש "כ בעה"ומש, ובכלי שלישי לא מצינו, דברים המתבשלין וממילא מאחר שאין אנו יודעין יש לאסור כל דבר

מתבשל גם בכלי שלישי לא מובן זה ומה שרואין אנו / שתה/ח דעינינו רואות שטיי "ח סעיף כ"סימן שי
ש בחמין כשאין היד "אדמין המים זה אינו ענין בשול דאף בקרים ממש מתאדמין במשך זמן וכבעינינו שמת

הגע עצמך דמה שעינינו רואות אינו כלום דהא מלח רואין אנו שבחם קצת מרגישין , סולדת ולא זהו ענין בשול
שון לא בשלה דאפילו רא) ב"ב ע"שבת מ(נ "מ הלכה כר"טעם המלח כמו בשמו אותו בחמין שהיד סולדת ומ

בכלי =ר "יוסף לא בשלה אלא בכלי ראשון אף שאין אנו מרגישין שום חלוק בטעם בין מלח בכ' ואף לר
, ש ולא בפחות"ח דבכלי שני נמי בשלה משמע דהוא דוקא בכ"ק דאביי דתר"ובין בכלי שני ואף לל= ראשון

רגשת טעם מלוח שזה איכא אף י הבשול יותר מה"אלמא דבשול הוא ענין אחר דהוא תועלת שאיכא במלח ע
בצונן גמור דמלח שאינו מבושל נמי נותן טעם מלח כידוע ממליחת בשר והמליחה עצמה בצונן הא עושה לענין 

ל שהוא דוקא בחום גדול מאד עד שלהלכה "מ אין בזה תועלת הבשול ואמדו חז"ומ, איסור והיתר כמבושל
שלכן אפשר , נצבע המים בחום קטן אינו ענין בשולוכן הוא בעלי הטיי שמה ש. הוא דוקא כבשרא דתורא
כ אין לנו לומר מעצמנו כלום אלא מקבלה וממילא הוא ככל סתם דברים דהוא בכלי "שהוא מקושי הבשול וא

  . שני ספק ובכלי שלישי יש להתיר
 


