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  סימ	 שיח  �בישול  
  

  הקדמה
  

  כללי
  

  ...והאופהוהלש ... אבות מלאכות ארבעי� חסר אחת � .משנה עג
תנא דיד	 סידורא  �! ?שבק תנא דיד	 בישול סממני	 דהוה במשכ	 ונקט אופה � :שבת עד
  .דפת נקט

  .ומהבבלי משמע דאפייה ובישול שניה� אבות.     תולדה דבישולאפייה  –י ירושלמ

  

  
  בדברי� שאינ� אוכלי� בישול

  
ריפוי . ב. תיקו	 דברי מאכל ומשתה והכשרת� לאכילה באמצעות חו�. א: מלאכת מבשל כוללת שני ענייני� עיקריי�

  :וכדלהל	, א" זה מבשל, א� עשה זאת באמצעות חו� האש, א" שאינ� אוכל, או הקשיית גופי� רכי�, גופי� קשי�

  
חייב משו�  � )השלי% יתד לח לתנור ח� לייבשו שיתקשה( האי מא	 דשדא סיכתא לאתונא � :שבת עד

ל דמרפא רפי והדר "קמ, )לחיזוק הכלי(מהו דתימא לשרורי מנא קא מכוי	 �! פשיטא. מבשל
  .) וכי רפי ברישא הוי בישולו: י"רשופירש (. קמיט

מהו דתימא כיו	 דהדר ! פשיטא. חייב משו� מבשל �) התי% זפת(האי מא	 דארתח כופרא 
  .ל"קמ, קושא אימא לאואי
  
  
  

ומשמע שחיוב , משמע שחיוב בישול הוא רק כשריפה את היתד בהתחלה  	"י ורמב"מרש
  .בישול הוא רק על המרכ% גו" קשה

  
עד שיעשו חרס חייב  )� סיכתא"כ% פירש הרמב(וכ	 המבשל כלי אדמה "  :� מפורש"אול� ברמב
הרי זה חייב  �או שהקשה גו" ר% , בי	 שריפה גו" קשה באש: כללו של דבר. משו� מבשל
  ".משו� מבשל

דמשמע דבסיכתא (דסיכתא מוכח דלא כדבריו ' � שהרי מהגמ"הקשה על פסק זה של הרמב מ"הלח[ 
� "ותיר( שהרמב)!  מ שהקשה גו" ר% שחייב"ואי% כתב שבכ, אי לאו דרפי בתחילה לא הוה חייב

מסתמא מתרפה , כיו	 שהקשה, ל"דר כתב צ"ובשעה).  שמקשה באפיה דבר ר%(לומד זאת מאופה 
  . ]וחייב על הריפוי, תחילה

  
  . )וכל החיוב בגמרא הוא על המי� שבתוכ�, סובר שאי	 כלל בישול במתכות ועצי� והיראי�( 
  
  

  .�"העתיק את דברי הרמב ב"המשנ
  
  
  

� כמו "משו� מקשה דבר ר% שאסור לדעת הרמב, אוסר להניח לח� סמו% לאש כדי להצנימוהשואל ומשיב 
, שיש לאסור לתת שקדי מרק במרק מדי	 הרפיית� כ בהערות"בששז כתב "לפ.    [   בכל דבר שמקשה גו" ר%

כיו	 שכבר שלטה בו האש וחל עליו ש� (א% מביא חולקי� בזה ופוסק להקל , וכ	 להשרות צנימי� ברוטב
מ מטע� דרק "דוחה את השו ביחוה דעתו).   ]    ולכ	 אי	 ריפוי אחר בישול, תו לא שיי% בו בישול שני, מבושל

  .� את הדי	 של מקשה דבר ר% ולא באוכלי�"בכלי� וחומרי� אמר הרמב
  

  
א� חזרה ונתקשתה , כתבו שבהתכת מתכת שחייבי� עליה משו� מבשל א ועוד"החזו

  .ולא דמי למבשל אוכל לפי שכא	 חזר לקדמותו, יש בישול אחר בישול, והתיכה מחדש
  

                                                                                                                   מבוסס בישולהסיכו� על 
  סיכומיו של הרב פרקשרבות על 
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   )ומי�( בישול פירות חיי�
  
  

  .אי	 בו משו� בשולי נכרי� �כל הנאכל כמות שהוא חי  � .עבודה זרה  לח
  
  

ג שאי אפשר לה� שיצולו קוד� "מותר לתת פירות סביב הקדירה אע - ]ת"סה,ק"סמ,ג"סמ,ש"רא[ �"רשב
יו	 ג כירה אפילו אינה גרופה וקטומה ופירות כ"ל כל שהוא כמאכל ב	 דרוסאי מותר להשהותו ע"חשיכה דקי

שנאכלי	 חיי	 חשיבי כמאכל ב	 דרוסאי ויותר ה� טובי� בלא בישול כלל מכמאכל ב	 דרוסאי עד שיתבשלו כל 
  .       צרכ�

וא� הטמי	 תפוחי� ע� הקדירה אסור להחזיר כרי� וכסתות על הקדירה שעמה	 או להוסי" 
 –ירה תפוחי� כשיש ע� הקד',  ג דא� אי	 ש� תפוחי� מותר להחזיר וכו"אע, על אות	 כרי�

  .דא� מחזיר קוד� שנתבשלו נמצא מבשל בשבת, אסור
כמו דבר , וכ	 כל דבר שנאכל חי, לבשל תפוחי� דאורייתאיש איסור מ כלומר                    

  . שאינו מבושל כלל
  
  

  .פטור �או דבר שאינו צרי% בישול כלל , צ"המבשל על האור דבר שהיה מבושל כ � �"רמב
  .מ	 התורהפטור  � שהמבשל פירות חיי�"הבי	 ברמב א"רעק                

זה דוקא                                    ',  צ בישול כלל פטור"המבשל דבר שא'�  "כ הרמב"הבי	 שמש  צ"שעה   
  מהתורה חייבובפירות חיי� ,  לאפוקי פירות, י בישול"דבר שאינו משתבח כלל ע   
  .)פ ששותה כשהוא חי"אע, שיש בזה בישול' ר בגמשנאמ, והוכיח ממי�(   

  
  
ט כתב "א% באג,   ה במי�"ולכאורה ה.   (אסור לבשל פירות חיי� דרבנ	רק מ - ז"רדב[ 

ולגבי הא אינ� חשובי� נאכלי� כמות , דבמי� אינו חייב על עצ� בישול� אלא על חימומ�
  .) ]ייב בבישול מי�ולכ	 ח, דמי� צריכי� בישול א� רוצה שיהיו חמי�, שה	 חיי	

  

  
  
  

  . כ יש איסור בישול מהתורה ג� בפירות חיי�"וא  �"ד פסק כרשב/ע רנד"בשו
  

יש איסור מהתורה בבישול פירות חיי� כיו	 שה�  – ב"פ המשנ"ע יד/א שיח"וכ	 ברמ
  ). ה לגבי מי�"וה �צ "שעה(י הבישול   "משתבחי	 ע

  
  . רבנ	הסתפק א� חייב בזה מ	 התורה או מד הברכי יוס"

  

, ג"מהפמ וכ	 משמע, שכתבו שיש בזה משו� בישול משמע שהוא דאורייתא ומהראשוני�
  . דבפירות חיי� ובמי� יש איסור בישול מהתורה א"ביביפ "וכ)         צ"שעה.           (א"ז וח"גר

  

  .  דרבנ	 �שבישול פירות חיי� ) �"כהבנתו ברמב(פסק  א"ורעק
  
  
  

  ש"גמר מלאכה במוצ
  
  

ל דכ	 המבשל "ומזה נ, בזורע משמע דחייב א" דההשרשה לא תהיה אלא בחול - ש"רש
  . י"בשבת ע� חשיכה חייב א" דאי	 שהות שתיגמר אפייתו בעו

  .גמר המעשה חשיב משיצא הח( מידו -� "וכ% במהרש

  
  .]ע חייב"א% בזורע לכו.      [ופטור,  לגבי בישול  )שביתת השבת( ויש חולקי	
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  ו	 באוכלי	מכה בפטיש ותיק
  
  

ש "וכל שלא בא בחמי	 מע, ש שורי	 אותו בחמי	 בשבת"כל שבא בחמי	 מע( � :משנה קמה
שהדחת	 זו היא גמר חו( מ	 המליח היש	 וקולייס האספני	 )     מדיחי	 אותו בחמי	 בשבת

  .ד/ע שיח"פ שו"וכ �.                מלאכת	
  

  !)ולא ביארו מטע� מכה בפטיש.   (שולוהוי בישזהו גמר מלאכה  :� ועוד"י והרמב"ופירש
  

  .  מכה בפטישמשו�  –	 גמר מלאכת...   :ירושלמי
  .   שדייקו מהירושלמי שיש די	 מכה בפטיש באוכלי	 יש אחרוני�

אבל , וסוברי� שהירושלמי דיבר בעושה כדי לאכול לאחר זמ	, דחו דיוק זה א% הרבה אחרוני�
  .לאלתר מותר

  
  
  
  

וכ% ביארו את המחבר .   (די	 מכה בפטיש ותיקו	 באוכלי	 יש� שסוברי  ג והלבוש"הפמ
  .)ד/שיח�א ב"והרמ

  
שהאיסור המוזכר בדבריה�  ד/שיח�א ב"המחבר והרמביאר את דברי  ל"ב ובבה"במשנ

  .די	 של מכה בפטיש ותיקו	 באוכלי	 אי	שהרי , ולא מטע� מכה בפטיש, הוא משו� בישול
  

כל דבר שאינו .   [	 של מכה בפטיש ותיקו	 באוכלי	די אי	פסק במפורש ש  ד/ע שכד"שו
  .]אוכל מותר לעשותו אוכל בשבת

  
  

דעניי	 מכה בפטיש בדבר אוכל הוא דבר חדש שלא נמצא  היוצא מדברינו" :ל"ביה
  ". כ אי	 להחמיר בהדחת צונ	 בשו� גוונא"וע, יש סתירות לזה, ואדרבה, בפוסקי�

  
  .]מסתפק בזה  מ"ובאג[
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  סימ	 שיח
  

  

  גדר בישול בשבת
  
  

נחלקו הראשוני� , ועודו רותח) נתבשל כל צורכו לאא% עוד ( ד"כמאבתבשיל שנתבשל 
  :א� יש בהמש% בישולו משו� בישול

  
  .  אפילו בעודו רותח, בו משו� בישול מדאורייתא ישסוברי� ש   י וטור"רש, �"רמב

  

  ואחד …ואחד מביא את העצי�, אחד מביא את האור"  �. בביצה לדלדבריה� מהברייתא  וראיה(       
  פ שזה שהביא את המי� כבר התחייב משו�"ואע,   "כול	 חייבי�...  ואחד מגיס...  מביא את המי�       
  משמע שיתכ	 שדבר שכבר התחייבו על בישולו יתחייבו על בישולו. ג� המגיס חייב מטע� זה, בישול       
  משמע שג� -שנאמר שמגיס חייב אפילו ביורה רותחת  : משבת יחוראיה נוספת     .        פע� נוספת       
  .)לאחר שנתבשל  מתחייבי� בהגסתו משו� בישול       
  

ד ועודו "משו� בישול לאחר שהתבשל כמאב אי	סוברי� ש  	"ר, 	"רמב, ש"רא, א"רשב
יסבירו שש� מדובר כשטר� הגיע  .דבביצה לואת הברייתא (     ]וא� נצטנ	 והוא לח ראה לקמ	[.   רותח
או שבבישול סממני� הדבר שונה ,  החיוב הוא לא משו� מבשל אלא משו� צובע :ובשבת יח.     ד"למאב

  .) כיו	 שצרי% בישול לעול�
  .מדרבנ	 אסורמ "פסק והוכיח כ% בכמה ראשוני� דמ ט"א% אג, א" מדרבנ	 מותרהסיק דלשיטה זו  י"בב

  .ש דאוסר מדרבנ	"בדעת הרא ז"הטוכ% כתב                                                                   

  .י וטור"רש, �"פסק כרמב  'ע  ד"שו
  

, אול�).  ובפרט שהוא איסור דאורייתא(ע "שאי	 לזוז מפסק השו פסק� ולכ	 "הביא ראשוני� רבי� שסוברי� כרמב ל"בביה[   
  .    ]אי	 לאסור בדיעבד �שכל שהוא ספק במחלוקת אי הוי בישול  ג "הפמש "וכמ, בדיעבד אי	 לאסור התבשיל

  

  
  )וממשיכי� לבשלו צ ונצטנ	"כדבר שנתבשל (בישול אחר בישול  

  
  

   ]שנשרה בחמי	 :�"רמב, צ"שנתבשל כ :ע"שו', תוס, י"רש[=ש "כל שבא בחמי	 מע � :משנה קמה
  אז בשבת   , ש"בע � א� רק נשרה"לרמב[,   שורי	 אותו בחמי	 בשבת �

  ] מותר רק לשרות                                                                                                 
  ,   מדיחי	 אותו בחמי	 בשבת �ש "וכל שלא בא בחמי	 מע                         
  . שהדחת	 זו היא גמר מלאכת	, ס האספני	חו( מ	 המליח היש	 וקוליי                         

  

  .אבא' כגו	 תרנגולתא דר –? )נקרא בא בחמי	(כגו	 מאי   – ובגמרא 
  
  
  

ובי	 תבשילי� , בי	 תבשילי� לחי�, אי	 כלל בישול אחר בישול � 	"ר, מ"מ, א"רשב, �"רמב
  )..."שורי	... כל שבא בחמי	: "כפשט המשנה(     .  אפילו נצטנ	 לגמרי, יבשי�

  
  .        נצטנ	 א�ב "ובלח יש בא,  ביבש אי	 בישול אחר בישול � טור, רבינו יונה, ש"רא, י"רש

  )]ב"משנ. (א" שהוא קצת ח� עדיי	, היינו שאי	 היד סולדת בו  'נצטנ	'[      
אבא ' דמוקי לה בתרנגולתא דר' וכ% משמע מהגמ(מיירי רק בדבר יבש ולא בלח " כל שבא בחמי	"והמשנה (

דאי	 טומני	 בדבר שאינו מוסי" הבל משחשכה גזרה  .משבת לדמ "וכ).)    (נתבשלה כל צורכה שהיא יבשהש
.)         י שמא ימצא קדרתו שנצטננה כשירצה להטמינה וירתיחנה ונמצא מבשל בשבת"ופרש,  שמא ירתיח

  .]בטל ממנו ש� בישולו הראשו	, כיו	 שאזיל חמימותו ונצטנ	, דבדבר לח: ב"משנ[
  

יש  �ל "במצוי: מחלק בתבשיל לח בי	 מצטמק ויפה לו לבי	 מצטמק ורע לו רבינו ירוח�
  .ב"ל אי	 בא"ובמצור, ב"בא

  
  
י וטור    "רש.�2   "רמב.1): ירוח�' למעט ר(שיטות ראשוני�  4) כ"וכ% מבואר במנ(ל נית	 לראות "הנושאי� הנ 2לסיכו� [
  .]ש"רא.4א    "רשב.3
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  .]ירוח�' דעת ר הביא   'ע ח"ובשו.           [רבינו יונה וטור, ש"רא, י"כרש פסק    'ע ד"שו
  

  , מצדד להורות כרבינו ירוח� ז"הט( .     את דעת רבינו ירוח�' יש אומרי�'הביא ב  'א ד"רמ
  , ירוח�' פסקו דלא כר ב"א והמ"ח והגר"א% הב                                                                     

  .)השיטות הראשונות 2לא הכריע בי	  א"והגר                                                                         
  
  
  

  .ב"אי	 בו משו� בא �כתב שנהגו להקל אפילו בדבר לח שא� לא נצטנ	 לגמרי  'א טו"וברמ
  

אלא , )'י וכו"שכר(א יש בישול בלח שנצטנ	 לגמרי "מבאר שג� לרמ ט"באג
שמתיר כל שלא נצטנ	 לגמרי כיו	 שהמי� חמי� קצת וראויי	 לשתיה ולא 

  .פקע ש� בישול ראשו	 מה�
  

ב "ד שאי	 כלל בא"א כמ"מבארי� שמעיקר הדי	 סבר הרמ מ"א והאג"החזו
שא� נתיר  �אלא שמחמיר א� נצטנ	 לגמרי משו� גזירה , )'� וכו"כרמב(

  .א נתבשל כלליתירו בישול בלח של, ב בלח"בא
א מיקל רק במקרה שירד ממדרגת "שהרמ) א"ברעקכ "וכ( א"החזועוד כתב 

מפני שאז לא בטל ממנו ש� הבישול (' לא נצטנ	 לגמרי'רתיחה עד לדרגה של 
א% התחמ� מעט בדר% , אול� במקרה שכבר הצטנ	 לגמרי, )א"רעק. הראשו	
  ).כ"בששכ "וכ. (אי	 להקל �מותרת 

  
  .ב"אי	 בא - פסק שבדיעבד בלח א" א� נצטנ	 לגמרי צ"ובשעה',   וא ט"פסק כרמ ב"המשנ

  
  
  
  

כיו	 שהמחייב בה� הוא , כתב דבמי� שנצטננו חייב א" למתירי	 לח שנצטנ	 ט"באג
וכשנצטננו אזל מה� חימומ� ושוב יש בה� , חימומ� ולא בישול� כבשאר משקי� ואוכלי�

חזר בו וכתב דאי	 לחלק בי	 מי�   תאבל  בהשמטו.  ודמי למתכת שנצטננה, משו� בישול
  .לשאר משקי�

  
  
  

 �צ "שעה. (ג האש"ר שעומד ע"מ לא יתנו לכ"מ, ב"פ דביבש אי	 בא"כתב דאע  ב"במשנ
  .)דיש בזה משו� חשש חזרה, ועוד,  )כלבו(=ב "מפני דיש מחמירי	 דעל האש יש בא

  
  

  .ר דדינו כמו נצטנ	יש לומ, ב"א" א� היה עדיי	 יס, כתב שא� הורק לכלי שני  ג"בפמ
  

  
  
  

  )ד/רנג(הוספת מי� לתבשיל בשבת                          (
  

י "יש למחות ביד הנוהגי� להטמי	 מבעו�ש יונה וסיעתו' פסק לשיטתו כר ד/ע רנג"בשו
 והטע�[.     קומקו� של מי� חמי	 ונותני� אות� לתו% הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק

י "והגרע.      (וכשמערה אחד לחברו מתבשלי� זה ע� זה, ב"	 היסב והשני אי"דפעמי� אחד היס
י העירוי פוסקת "מ אי	 לערות כיו	 שע"ב בשניה� מ"יונה דג� א� ידוע שהיס' בר כטע� השניסובר 

  .)]הרתיחה
  

א� אחד אי	 ' והטע� דאפי[.   אי	 להחמיר בדבר�ש   פסק לשיטתו )ב"פ ביאור המשנ"ע( א"והרמ
  .]א� לא נצטנ	 לגמרי, כ שרי"ג, י התערובות"ב ויתחמ� ע"היס

  
  

דיש בעירוי לתו% תבשיל שעל  הכלבודיש לחוש לדברי , בנחתפסק דיערה המי�  כ"ובשש

  ).                                                       משו� איסור מגיס,  שנתבשל כל צורכו א"האש 
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  )ולהיפ%(בישול אחר אפיה וצליה  
  

  
משו� , ש"לכ' ולכ	 אסור להכניס דבר מאפה אפי,     בישול אחר אפיה וצליה יש � היראי�

  .ולכ	 יש להחמיר בכל, ואי	 אנו בקיאי� לדעת מה ה�, ש מבשל את קלי הבישול"ל שכ"דס
   

אבל לא , יוצאי	 בפסח במצות רקיק שרוי: יוסי' אמר ר" � .מפסחי� מאומביא ראיה לשיטתו (
  .)שמע שהבישול שלאחר האפיה מבטל את האפיהמ �"  במבושל אחר אפיה

  

  ר ולא "אלא שלדעתו יש להחמיר רק בכ, מסכי� שיש בישול אחר אפיה וצליה הטור
  .)שהיראי� פסק כ% מצד החומרא ולא מעיקר הדי	 י "הבוהסביר .   (ש"בכ
  
  
  .בישול אחר אפיה וצליה אי	 � ה"הראבי

  

יוסי ' כ לא קאמר ר"דע"�שמצה בפסח שונה  :חבברכות לשהרי נאמר , ואת ראיית היראי� דחה
  .   ולכ	 בישול אינו מבטל את האפיה כלל לגבי שבת, "דבעי טע� מצה וליכא, אלא לגבי מצה, הת�

  

הסביר שהיראי� סובר  ז"הט אול�.     ה שהיא קושיא חזקה"כתב על דחיית הראבי י"והב[    
, � בזה כיו	 שנהנה ממלאכת שבת בטע� חדשומחמירי, ל"ב רק במצוי"כרבינו ירוח� להחמיר בבא

נחשב כאילו נתכוי	 לזה ומלאכת מחשבת  �י בישול "כיו	 שנשתנה טע� המאפה ע, ד"ולכ	 ג� בנ
כיו	 שאי	 סברא לומר שהברכה תשתנה כיו	 ', ורק לעניי	 ברכות קיימת דחיית הגמ, אסרה תורה

  .    ]שנשתנה טעמו למעליותא
  
  
  

ה "ואת דעת הראבי', יש מי שאומר'כתב את דעת היראי� בש�   )ג"פ באה"ע( 'ע  ה"שו
הכוונה ' יש מתירי	'ע "שמסבירי� שמה שכתב השו יש אחרוני� אמנ�.          'יש מתירי	'בש� 
,   א% בגו" הדי	 זה נאמר בשיטת היראי�, ב"ש שהיס"שמתיר להניח פת אפויה בכ, הטור לדברי

  .]א בדברי המחבר"וכ% משמע שהבי	 הרמ[       . ע"ה לא הוזכרה כלל בשו"ודעת הראבי
  

צ "דבר שנתבשל כ" � ו"בסטה סותר את עצמו למה שכתב "ע בס"שהשו    ל"וכתב הביה
פ שזהו צליה לאחר בישול מתיר בסת� "ואע �" והוא יבש מותר להניחו כנגד המדורה

  .ע"וסיי� בצ.    מביא את דעת היראי�' ובסעי" ה,  )ה"כראבי(
  

  ]כאחרוני� דביארו[ .כיראי�לפסוק ' ע ה"כתבו דדעת השו משפטי עוזיאל ועוד, הרב משאש
  

הלכה , א"א וי"ה כתב דבריו בלשו	 י"ע בס"כתב שכיו	 שהשו   ]ג"הבי	 כבאה[ אול� בלוית ח	
ועוד שבסעי" טו כותב , ובודאי כשהסברא שאומר שניה אומרה בלשו	 רבי�, א בתרא"כי

  .ה"כראבילהקל  ובודאי שפוסק �בסת� דעה זו 
  

  ש "בכ' ונהגו ליזהר לכתחילה שלא לית	 פת אפי'(.      כיראי� לכתחילהכתב דנהגו   'א  ה"רמ
  .)'כל זמ	 שהיד סולדת בו                                                                                               

  
  
 וכ% מפורש[יש צליה אחר בישול ) של היראי�(ה זו דלשיט והוא הדי	"   :ב"כתב המשנ. 1

ה בכל מקו� "דה, ולאו דוקא אצל האש.   דבר שנתבשל אצל האש בלי רוטב אסור לית	 ולכ	,       ]ביראי�
  ".שיוכל להצלות מחו� התנור

ולא בכל מקו� (על האש ) לא בקדירה(אוסר דוקא כאשר התבשיל נמצא בפני עצמו ממש  בכ" החיי� אול�
כתב שכל דבר שלא יכול לבוא לטע� צלי ממש אלא רק מתחמ� ומתייבש  א"והחזו, )יוכל להיצלות מחומוש

  .)ל"ל הנ"א קושיית הבה"וכ% מתר( החזו.    (אי	 דינו כצליה אחר בישול �מעט 
  
ל שיש "א" שבבישול אחר צליה קי(חולק ופוסק להתיר צליה אחר בישול   כ"אבל המנ. 2

  .)ל"ל הנ"וכ% מתר( את קושיית הבה(.    )בישול כדעת היראי�
  
לבי	 חימו� )  דיש צליה אחר בישול(א% מחלק בי	 צליה ממש , כ"דוחה את המנ ט"ובאג. 3

א% ליראי� די	 , דמותר אחרי בישול למחבר(ב א� אינו מתכוי	 לצלות "שהיס' בעלמא אפי
  ).]א"ו( החזוכעי	 תיר(ל  "ל הנ"הבה וכ% מתר( את קושיית[).  חימו� כדי	 צליה
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הרי ', ג האש ממש אלא בקדרה או עליה וכדו"כתב שלעני	 צליה נית	 לומר שכל שאי	 הבשר נמצא ע א"החזו
  .ג קדרה"ולכ	 אי	 לאסור לחמ� בשר מבושל ע, זה צלי קדר ודינו כמבושל

  
  

  
ולכ	 מותר , לא נתבטל ש� בשול הראשו	, ש"סובר דא� עשה צלי אחר בישול בע ג"הפמ

נוטה לחלוק וסובר    ל"א% הבה,    )וכ	 להיפ%(חמי	 בשבת כשאר דבר מבושל לשרותו ב
ושפיר יש לומר דמקרי עתה , מ ש� השני בודאי קיי�"אבל מ, דאמנ� לא נתבטל ש� הראשו	

  .בישול אחר צלי
  

  
  אפיה אחר אפיה וצליה אחר צליה

  
� ג� אוסר אפיה אחר הא, נחלקו הראשוני� הא� לדברי היראי� שאוסר בישול אחר אפיה וצליה

  :אפיה וצליה אחר צליה
  
  . שג� זה אסור  פ שיש אומרי�"כתב הר

  
  שהרי הראיה שהביא היראי� לדבריו מרקיק   , והראיה לכ%(.                שמותר  פ עצמו"דעת הר

  .)דוקא  היכא שבישל בסו" במי� או ביי	אינו כי א�                                                                               
  
  
  .פ"פסק להקל כר  ב"המשנ

  
  
  

  

   :עשיית צנימי�
  

  .מותר לעשות צנימי� בשבת �ב שאי	 אפיה אחר אפיה "בפשטות כיו	 שפסק המשנ
  

שמה שמותר צליה אחר צליה הוא בתנאי שהצליה השניה תהיה ,     מובא בכ" החיי�אול� 
כיו	 שנהנה , ל שינוי במאכל אסור א" בצליה אחר צליהא% א� ח,      כצליה הראשונה

  .ממלאכת שבת בטע� חדש
  

  ).� אסר"והרמב(שמקשה דבר ר%  �אוסר מטע� אחר  בשואל ומשיבוכ	 
  

  .אסר משו� מכה בפטיש וברב פעלי�
  
  

  .להחמיר בזה  כ"פ בשש"וכ
  

� "יר הרמבשמה שהחמ �מ "את דברי השו:   דחה דברי המחמירי� בזה  ביחוה דעת, אול�
משו� שאי	 מכה  �ואת דברי הרב פעלי� ,   במקשה דבר ר% זה רק בדברי� שאינ� מאכל

  . בפטיש באוכלי	
  
  
  
  

  

  ?הא� טיגו	 הוי כבישול
  

  .והנטיה היא שמעיקר הדי	 לא הוי כבישול, ד"נחלקו בזה לעני	 בשר בחלב ביו האחרוני�
  

  :בשבת' בישול'ולעני	 

  .לעני	 שאסור לבשל אחריו) ולא כבישול(וי כצלי וכאפיה להחמיר בטיגו	 דה פסק כ"בשש
  ר   "בכ' לגבי שקדי מרק ואטריות המטוגנות בשמ	 פסק דמותר לית	 אות� אפי א%

  .ב"שמ	 נחשב לבישול ואי	 איסור בא בריבויכיו	 שהטיגו	 , ג האש"א� אינו עומד ע              
  .    ]ולכ	 אי	 לאסור לבשל אחרי טיגו	, שולפסק דטיגו	 הוי בכלל בי ק"כ מהדו"א% בשש[    
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  הגדרות תבשיל יבש ולח
  

  

  . זה לח שנשפ%כל דבר   :ג"פמ

  
  

  דבר שרובו  יבש וחלקו לח
  
  

  . יבש א% יש בו מעט נוזלי� נחשב כדבר יבש שרובו פסקו שדבר  י"הגרע, ג"פמ, כ"המנ
  

  ב ומצטמק ויפה לו והוא צונ	רוט שרובוכל "שכתב  ירוח�' ג בש� ר"י רנ"מהב כ"וכ% דייק המנ
  )".כדי	 לח(ג  כירה ומצטמק הוי מבשל גמור "כשהחזירו ע

  

  א%    .   בישול ל ומחממו משמע שמתכוי	 לצמק ולבשל והוי"הגדרה זו שא� רובו מצוי ג"הפמוהסביר   
  תייחסת וכוונתו בחימו� מ, מלאכת מחשבת אסורה. [=אי	 דעתו לצימוק  ומותר) יבש(ל "כשרובו מצור   
  .]לרובו של התבשיל שהוא יבש ולכ	 הלח בטל בו   

  
  
  
  

  .יבש ללא כל לחלוחית שכולופסקו שיבש נקרא דבר   מ"אג, )ר"הא(, ע הרב"אבל שו
  

  ". רוטב נחשב כלח שיש בוכל דבר "שכתב  ירוח�' ח  בש� ר"י שי"מהבוכ% באמת משמע 
  )ירוח�' וכ% הגירסה הנכונה בר(

  

  וכתב שאולי, שהרי המיעוט הלח בכל אופ	 יתבשל, חילוק בי	 רוב יבש לרוב לחהתקשה ב מ"באג(   
  ".   ) ד גדול  אולי יש להתיר"ובשעה. "ב"הטע� להקל הוא שמעצ� הדי	 ג� בלח אי	 בא             

  
  
  
  

  דבר יבש שייהפ% להיות לח
  

	 שבה פ שהשומ"ואע, ב"שהיסמותר לית	 אינפאנדא כנגד האש במקו� " :טז/ע שיח"שו
  ". חוזר ונימוח �שנקרש 

  
  

ואי	 , דינו כדבר יבש �שמפסק זה משמע שדבר יבש שייהפ% להיות לח  וכתב ביחוה דעת
  .ב ועוד"א ומשנ"פ במג"וכ.           וכ% פסק להקל, ב"לחשוש משו� בא

  . ישולב אסור משו� ב"כי במקו� שהיס" ב"שאי	 היסבמקו� : "ל"וצ, ע"ס בשו"כתב שנפלה ט בלבושא% ( 
  .  )אי	 בו משו� בישול �שכא	 כיו	 שהוא דבר יבש , דחה את דברי הלבושא "המגאול�   

  
  

  ז"פ הלבוש וט"וכ.   כלחכתב דדבר יבש שנמס ונהפ% ללח יש שחששו לחושבו  א"אבל רעק
א� אלו ' אפי –' אבקת קקאו וכדו, קפה נמס, ר על סוכר"להחמיר בעירוי מכ כ"בששפ זה פסק "וע

ש ולהוסי" את החומרי� "אלא יש לשפו% תחילה את המי� החמי� בכ, כבר בתהלי% הייצור נתבשלו
  .האלה לאחר מכ	

  
  
  
  

  כיו	 שאי	 גופ	 נאכל אלא עשויי�, כתב שבעלי תה יש בישול אחר בישול ס"החת***
  .לית	 טע� ופולטי� כל פע� מעט מעט     
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  )סעי" יח(מגיס  
  

  ! ?וניחוש שמא מגיס בה �. ביורה עקורה: מר שמואלא �! צמר ליורה ליגזור � :שבת יח
  .בעקורה וטוחה �

  

אחד מביא את האור ואחד מביא את העצי� ואחד שופת את הקדירה ואחד  � .ביצה לד
  .כול	 חייבי	 � ואחד מגיסואחד נות	 בתוכו תבלי	 , מביא את המי�

  
  
  

  .מ	 התורה יש בו איסור מגיס –מבאר שכל עוד לא נתבשל כל צורכו  �"הרמב
  .אי	 בו איסור מגיס מ	 התורה –ד "מבאר שא� כבר נתבשל כמאב 	"הר

א� יש , )א% עוד לא נתבשל כל צורכו(ד "וחלוקי� בהתא� לשיטת� בעני	 תבשיל שנתבשל כמאב
  .בהמש% בישולו משו� בישול

  
  .�"כרמב )'בהתא� לשיטתו בסעי" ד(  פסק' ע יח"שו

  , מותר) ד"א% כ	 נתבשל כמאב(צ "בלא נתבשל כשבדיעבד א� עשה הגסה  ל"ופסק בבה
  .שאוסר א"ודלא כא

  
  
  
  
  .לפי שאי	 התבשיל מתבשל מהרה עד שיגיסו בו פע� אחת, ע חייב"לכו בהגסה ראשונה .1

  

   – )צ"כל עוד לא נתבשל כ(להגיס פעמי� נוספות      
  

   )?דמאי עבד, " המגיס פטורכיו	 דבלא מגיס מתבשל לכ	 א(. אי	 בזה איסור דאורייתא א"	 ורשב"לרמב

  .ט"פ באג"וכ, ע"מ בשו"וכ  –.   בכל הגסה אסור כהגסה ראשונה  ולשאר הראשוני�
  
  
  
  
  ):צ"ולא נתבשל כ(ג  האש  "איסור מגיס כשהקדירה אינה ע. 2
  

 א"המהרשוביאר , ביארו שבצמר ליורה אי	 חייב משו� מבשל אלא משו� צובע 'התוס[    
ובה לא שיי% משו� , כי מדובר על יורה עקורה מהאש, ו� צובעכתבו שחייב מש' שהתוס

  )     ]	"כ הר"וכ.         (מבשל אלא משו� צובע
  

כשלא , איסור מגיס שיי% ג� כשאינה על האש – י"פ ב"� ע"רמב, רבינו ירוח�, טור
  .ע"וכ% פסק בשו.                 נתבשל כל צורכו

  
  

  

  
  :צורכה ג האש ומבושלת כל"כשהקדירה ע. 3
  

  יש ליזהר מלתת מי� חמי	  לקדירה שעל האש"ש    י בסימ	 רנג בש� הכלבו"כתב הב
  ג"כל זמ	 שהיא ע, בקדירה מבושלת אפילול שמגיס חייב משו� מבשל "דקיי, משו� הגסה

  )ע"ולא הובא בשו]                            (מ"כשאר הראשוני� וכמ דלא[ ".                          האש
  ולכ	 א" שאי	 חיוב במבשל דבר', צורכי הבישול'שכתב דמגיס זה מ, )מ"דלא כהבנת המ( �"ברמבוכ% יש שהבינו [

  .)]אלא משבח את הבישול, מגיס לא ממהר את הבישול.     (מ יש חיוב  בהגסה"מ,   צ"שבושל כ
  
  וכ	 את הוצאתו מהקדירה,  צ"ל כל ואסרו את הבחישה א"  בתבשיל שמבוש"והחמירו חז: כ"בששפ הכלבו כתב "וע[

  מתיר מעיקר הדי	 להוציא בכ" א"דהחזווראה לקמ	  .     אפילו מכוסה, ג האש"כאשר הקדירה עומדת ע,  בעזרת כלי
  .]ע  על חידושו של הכלבו"א נשאר בצ"והגרשז)           כ"פ בשש"וכ. (א% למעשה מיקל רק במקו� צור%, ל"במקרה הנ
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  :צאת כ" בתבשיל משו� מגיסאיסור הכנסת והו. 4
  

  )צ"שעה( .)גזירה משו� מגיס ממש(. שהוא כעי	 הגסה, איסור הכנסת והוצאת הכ" הוא מדרבנ	
  

 �כיו	 ששיי% בו בישול  � )ג האש"ג האש ובי	 א� אינה ע"בי	 א� הקדירה ע( צ"כשהתבשיל לא נתבשל כ
כל שיש בהגסה ממש : מ"המפ הכלל בדברי "ע(     ע"שו=.     אסור להכניס כ" לתוכו

  .) מותר בהכנסה �וכל שאי	 חיוב בהגסה ממש א% אסור מדרבנ	 , אסור להכניס �חיוב 
  

  , להגיס ממש מותר' כיו	 שאפי(פשוט שמותר  - ג האש"צ והקדירה אינה ע"כשנתבשל כ
  )א לקמ	"א% ראה דעת הרמ(             ע"שו=).   דאי	 בישול אחר בישול     

  
שמותר להוציא  משמע י"שבב ב"המשנכתב    �  ג האש"והקדירה עומדת עצ "כשנתבשל כ

כיו	 דלכלבו (שיש לאסור בזה  פ הכלבו"מסיק ער "האאבל ,     )צ"כיו	 שמבושלת כ(בכ" 
  ).ג האש"צ יש איסור מגיס ע"ג� במבושל כ

  
  
  
  
  

שאי	  כלומר',        לכתחילה יש ליזהר בקדרה בכל עני	'ש   ו"בש� מהריכתב א "ברמ
אלא יהפו% הקדירה לקערה (ג האש "צ ואינה ע"להגיס או להוציא כ" אפילו בקדירה המבושלת כ

  ]הרחקה יתירה ואי	 בו חשש איסור[.    )ולא יוציא בכ"

  
והרוצה להחמיר ,    א"שלא נוהגי� להחמיר כחומרת הרמ אחרוני�בש�  ב"המשנוכתב 

  .ג האש"צ ואינה ע"ה כבנתבשל,  ולא בהוצאה בכ",  יחמיר רק בהגסה ממש
כשהמאכל עדיי	 ' ולהתיר להוציא בכ" אפי, וכותב שיש להקל א" יותר, ב"תמה על המשנ א"החזו

אי	 ) למעט הכלבו(ולפי הראשוני� , והטע� כיו	 שאיסור הוצאה בכ" הוא רק מדרבנ	,  ג האש"ע
  .במקו� צור% מיקלא% , ב"ולהלכה הוא אוסר כמשנ  .   איסור הגסה' ג האש אפי"במאכל מבושל ע

  
  
  
  

, אפילו א� הדוד עומד על האש, שבמי� אפשר תמיד להקל ולהוציא מה� כ"בששפסק 
  .  משו� שה� מצטמק ורע לו, והטע� שבמי� לא שיי% משו� מגיס

  
  
  

  מ"וכ,  :מ בחולי	 קח"וכ(]    שכיסוי הקדירה הוא כמו הגסה[ כדי	 מגיס  די	 כיסוי
  ).כ"פ בשש"כו,  ד/רנז, ד/ע רנד"בשו      

  
  
  

  
  

  ]. פ שקלט העי	"אע[שבצמר ליורה לעול� אסור להגיס  )	"פ הר"ע(ע פסק "שו
  

שכ	 הוא מלאכת (.    משו� צובעהאיסור בצמר ליורה הוא   	"ולר' לתוס )ל"פ רש"ע( י"לרש
  ]ב"הובא במשנ.)       [י הגסה נקלט הצבע בצמר יותר"ג� ע,  הצביעה להגיס תמיד כדי שלא יתחר%

  בישול דהסממני� צריכי�(.       משו� מבשלאיסור מגיס בצמר ליורה הוא   )ש"פ הרא"ע( י"רשל
  ]צ"הובא בשעה[                                           .)        לעול�

  
  ,)צ"ומותר כשאר תבשיל שבישל כ(דאי	 בזה צובע  ,  א� מבשל סממני� במי� בלא צמר מ"ונפק

  .אבל יש מבשל
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  )סעי" ג(ותולדות האור   תולדות חמה
  
  

  ,     )תולדות האור(אי	 נותני	 ביצה בצד המיח� בשביל שתתגלגל  � :משנה לח

  .     ורבי יוסי מתיר,     )תולדות חמה –שהוח� בחמה  סודר(ולא יפקיענה בסודרי	           
  .ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכי� בשביל שתיצלה          

  

  .גלגל חייב חטאת: ר יוס""א?   מאיגלגל   �  :גמרא לח
  

  .    ע לא פליגי דאסיר"כו �בתולדות האור .        ע לא פליגי דשרי"דכו �בחמה   �  .גמרא לט
  , מר סבר גזרינ	 תולדות החמה אטו תולדות האור �כי פליגי בתולדות החמה           
  .ומר סבר לא גזרינ	          

  
  
  
  

  :מסקנות
  .אסור מדאורייתא � )גלגול ביצה בצד המיח�(ת האור המבשל בתולדו. א

   

לא גוזר (מתיר  יוסי' ר. יוסי' ק ור"מחלוקת ת � )הפקעת הביצה בסודרי	(המבשל בתולדות חמה . ב

משו� דתולדות חמה , מדרבנ	 גוזרי� תולדות חמה אטו תולדות האור(ק אוסר "ות, )תולדות חמה אטו תולדות האור

  ].ואילו חמה באור לא מיחלפי דליגזר הא אטו הא[,  )מיחלפי בתולדות האור

  .'ע  ג"פ בשו"וכ,   ק"פסקו כת ""� והרי"הרמב
  

  .'ע  ג"פ בשו"וכ    .ולבשל בחמה מותר,  לבשל באור אסור. ג
  
  
  
  
  
  חלוקי� א� תולדת  הראשוני�טוע	 ש ט"והאג,  יש חיוב בתולדות האור, כאמור, לבבלי[ 
  ].)  � משמע שזה אב"ברמב, ביראי� מפורש שזה תולדה(.             האור זה אב מלאכה או תולדה  
  

  !שלירושלמי אי	 איסור מהתורה בתולדות האור,  מהירושלמי)  	"הר(  יש המדייקי�,  אמנ�
  
  
  
  
  
  
  
  

  .דלא מיחל" בתולדות האור,  סובר דמותר לצלות ביצה על גג רותח מחמה  ל"הרש
  

  .חולקי�  עליו  א ועוד"המגאבל 
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  בעיות מעשיות
  
  

  שימוש במי דוד שמש
  

  :שימוש בדוד שמש מהסיבות הבאות מתיר  יביע אומר
  

י המי� "מתבשלי� ע, אמנ� המי� הקרי� שנכנסי� לדוד שמש כשפותח את הברז בדירה .א
נו מ הרי אי"מ, כ זהו בישול בתולדות חמה שאסור מדרבנ	"וא,  החמי� שנמצאי� בדוד

ר בדרבנ	 נחלקו "ובפ, פסיק רישיה בדרבנ	ל "כ הו"וא, מתכוי	 לחמ� את המי� הצונני�
  ).ד"כתה(ובמקו� הצור% יש לסמו% על הפוסקי� להקל , הפוסקי�

ר "וא" שהחמירו בסת� פ(ר "להקל בפ גזירה דרבנ	יש שהקלו עוד באיסור שהוא משו�  .ב
  . ס"ויש לצר" זאת לכעי	 ס, )בדרבנ	

תחתית (כיו	 שאי	 זה ברור שבמקו� שאליו נכנסי� המי� הקרי� , רישיה ספק פסיקזהו  .ג
אי	 זו  �ואפילו א� כשפותחי� את הברז מרגישי� מי� חמי� (ב "יש חו� שהיס) הדוד
וש� אכ	 יש מי� , כיו	 שהצינור שיורד לדירה מחובר לחלק העליו	 של הדוד, ראיה
פסק  ז"והט, ב"לי הדוד חו� שהיסכ אי	 במי� שבשיפו"והמומחי� טועני� שבדר, )חמי�

  .מ ומותר"ר הוי דשא"שספק פ

כי לעתי� יש מספיק מי� חמי� שיוכל , אי	 זה ברור שזהו פסיק רישיה דניחא ליה .ד
 ליה ר דלא איכפת"פוזהו , להשתמש בה� בשבת ג� בלי הצונני� שחודרי� כעת אל הדוד

  .שיש מקילי�, בדרבנ	

, אלא רק לחימומ�, שאינו צרי% לבישול� של המי�כיוו	 , אי	 זו מלאכה הצריכה לגופה .ה
  .בדרבנ	 ג"משאצלכ זו "וא

מוכח שהמרתיח  ז"מהרדבשכ	 , יש מחלוקת א� עובר על איסור תורה הרתחת מי�בדי	  .ו
שנחלקו , ד"והוי כדבר שנתבשל כמאב, כיו	 שדרכו להיאכל חי, מי� עובר על איסור דרבנ	

, ע פסק שיש איסור תורה"פ שהשו"ואע, רההראשוני� א� יש בהמש% בישולו איסור תו
  .מ יש לצר" סברת האומרי� שזהו איסור דרבנ	"מ

וכ	 , משו� דלא מיחל" בתולדות האור, ג גג רותח מהחמה"מתיר לצלות ביצה ע ל"הרש .ז
ולא מיחל" בתולדות , )ושמו מעיד עליו(ע ידעי שהוא ח� מכח החמה "דכו, ל בדוד שמש"י

מ נית	 לצר" את "מ, ל ולדעתו הסכימו רוב האחרוני�"הרש חלק על א"שהמגוא" .  האור
  .ל להקל"דעת הרש

  
  

  .שימוש בדוד שמש בשבתמתיר   צי- אליעזר
  

 מהחמהעיקר ההיתר לדעתו הוא שהמי� שמתחממי� בקולטי� ה� חמי� שהוחמו 
מי� אלו מוגדרי� כחמי חמה כיו	 ). שאסור מדרבנ	(ולא מתולדות חמה , )שמותר(

לא יוכלו  �וא� נעביר� לצל , קולטי� אי	 כח לחמ� את המי� בפני עצמ�שבצינורות ש
אלא הקולטי� שבדוד מהווי� מעי	 מתוו% ומקשר בי	 קרני (לפעול לחימו� המי� כלל 

מ ה� עוברי� "מ, פ שנכנסי� מי� קרי� לדוד"ואע). השמש למי� ואינ� מחממי� כשלעצמ�
  .          מי�ולא מתחממי� מהמי� הח, וש� מתחממי�, לקולטי�

  
  

  . שימוש בדוד שמש בשבת מתיר  בהר צבי
  

כניסת המי� הקרי� לדוד  �גרמא . 2. תולדות חמה. 1 �ר בתרי דרבנ	  "והטע� כיו	 שזה פ
  ).מ להוציא מי� חמי�"אלא כתוצאה מפתיחת הברז ע(אינ� מכח ראשו	 

  
  

   שמירת שבת כהלכתה
  

כאשר נכנסי� במקומ� לדוד מי� , דוד שמשמשימוש בטוב להימנע כתב ש )ב"במהדו( כ"בשש
  .י החמי�"קרי� וה� מתחממי� ע
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חוששי� שמא , שכיו	 שבימי� מעונני� מופעל הדוד מכח חשמלא "הגרשזוהטע� כתב בש� 

ואפשר שזה בכלל הגזירה , יבוא להוציא מי� מדוד השמש ג� בזמ	 שהוא מופעל בחשמל
  .דאתי לאחלופי תולדות חמה בתולדות האור

ייתכ	 לומר שבזמ	 הזה שנוהגי� להפיק חו� מכח השמש  �ד ד	 בעיקר דיני בישול בשמש ועו
 בצי- אליעזרעיי	  �ועל טענה זו .    (כיו	 שדר% בישולו בכ%, יש  מקו� לאסור הבישול �

וכיו	 שבזמנ� , שכבר נאמר בירושלמי שאי	 מוסיפי	 על הגזירות פ פרנק"הגרצשכתב בש� 
  .)אי	 לגזור �לא גזרו 

  
  
  

  
  
  

  
  בישול במיקרוגל

  
  

ל אסור כתולדה של אב "שלכאורה היה צ, הסביר הטע� להיתר בישול בחמה  אגרות משה
שרק בשעת הדחק יבשל : כלומר, )י"כדברי רש(' אי	 דר% בישולו בכ%'אלא ש, מלאכת מבשל

שול ובבי.   בישול בחמה אינו מכלל מלאכת בישול, כ"וא,   )ב"א� אי	 לו אור וכיו(בחמה 
ואי	 זה שינוי ממשי מדר% , בתולדות האור חייב כיו	 שזה נחשב כבישול מצד האש עצמו

יש לדמותו לתולדות , ז במיקרוגל שטוב לבשל בו כמו באש ממש"ולפ.   המלאכה הרגילה
  .שרק בדוחק יבשל בה�, ואי	 זה דומה לתולדות חמה ולחמה. האור

  
י גו" "אי	 איסור תורה בבישול עהוכיח ש א% בספר כשרות ושבת במטבח המודרני

שאי	 כלל ש� ומציאות של בישול בחמה ותולדותיה  א� מצד.      ( חימו� שאינו זוהר כאש
ז ש� בישול כי שונה הוא במהותו "אי	 ע, חיסרו	 מצד הנפעל�] (שיש בו שבח עצי�[חו( מאש 

דלא דמי למשכ	  וא� מצד  ,   )י"ט בדעת רש"אג( ]וכ% הוא בכל דיני התורה[) ממהות הבישול באור
  ).)פ קרית ספר"ע( ]כ זה די	 מיוחד רק לשבת"וא[י האור "שהיה ע

  
  
  
  
  
  

ונראה לו דפטור כיו	 , כ בחמי האור א� חייב"א� מבשל אח, נסתפק בבישול בתולדות חמה ג"הפמ
  .ואפשר דמותר לגמרי, דכבר נתפעל בבישולו
כיו	 דאי	 על בישול בתולדות חמה ש� , דאסור) י"ט ברש"פ הבנת האג"ע(כתב  'ובספר כשרות וכו

  .כיו	 דשונה הוא במהותו ממהות הבישול באור, בישול
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,  לעני	 איסור בישול בשבת) כצלי(=דמליח נחשב כרותח   	"ח למד מדברי הר"הפר
  

  .חולקי�  ב ועוד"א% הנו
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  )סעי" ט(כלי ראשו	 וכלי שני  
  
  
  

  )ר מבשל"דכ(,    שהעביר	 מרותחי	 לא ית	 לתוכ	 תבלי	האילפס והקדירה  � :משנה מב
  )ש אינו מבשל"דכ(.                   אבל נות	 הוא לתו% הקערה או לתו% התמחוי                      

  

  
  
  

  ג האש"ר שאינו עומד ע"כ
  

ג "ר שלא ע"ואילו בכ, ר שעומד על האש יש איסור תורה"משמע שדווקא בכ  מהירושלמי
 א בירושלמי משמע שג�"אול� לפי גירסת הגר(.            	"ברמבמ "וכ.                    י	 איסור כזההאש א
  .)ר שהוסר מ	 האש אסור מדאורייתא"בישול בכ

  
כל זמ	 ) ג האש"שאינו ע 'אפי(ר "דכ  )ע"בשופ "וכ(ס וכל הפוסקי� "משמעות הש – ט"אג

  .ב הוי בישול גמור לחייב חטאת"שהיס
  
  
  
  
  

  הגדרת כלי ראשו	
  

�א% א� הניחו לעמוד להפיג רתיחתו , ר נקרא רק א� סלקו מ	 האש מיד"כ  :הגהות מרדכי
  .נקרא כלי שני

פ "ואע(.  שכבר פסק רתיחתו ממנו' אפי, ב"ר נקרא כל זמ	 שהיס"חולק וסובר שכ י"אבל הב

  'ע ט"פ בשו"וכ .)פנותיו חמי	ר חמור יותר כי נתחמ� באור עצמו וד"מ כ"מ, לא מבשל �ב "ש ג� א� היס"שכ
  

  
  

   :ש"ר לכ"ההבדל בי	 כ
  

  לא חייב) ש"כ(=מהאש ' רחוק'ומה שמאוד ,  מעיקר הדי	  החיוב הוא על האור – אור שמח
  מ"מ,  ש חמי� באותה מידה"ר וכ"למרות שג� א� למעשה כ).    [כעי	 תולדה דתולדה(

  .]ציאותיתקביעה הלכתית ולא מ= ש לא מבשל  "ר מבשל וכ"להלכה כ
  

  ר בדר% כלל"כ(הכל תלוי בתוצאה בפועל  –ש "ר לכ"אי	 הבדל הלכתי בי	 כ – יראי�
  ר שלא מבשל הרי דינו"ואכ	 במקרה שבפועל יש כ,   ש בדר% כלל לא מבשל"וכ, מבשל

  .]קביעה מציאותית ולא הלכתית).      [=ולהיפ%, ש"ככ
  

  ,שעומד על האש  דפנותיו חמי�ר מתו% "ש הוא שכ"ר לכ"סובר שההבדל בי	 כ  'התוס
  הול%,  כיו	 שאי	 דפנותיו חמי�,  ב"ש אפילו בזמ	 שהיס"אבל כ,   וחומו מחזיק זמ	 רב

  אלא שמוסי") דההבדל הוא מציאותי(נראה דסובר כמו היראי� ' ומדיוק בלשו	 התוס(.       ומתקרר במהירות
  א" במקרה שמציאותית אינו(ר מבשל  "שלכ	 תמיד כ ,ר מבשל"שבגלל שבדר% כלל כ, רובד על דבריו שחכמי� קבעו

  .])קביעה מציאותית והלכתית.      [=ש"ולהיפ% בכ,  )מבשל

  
  

ר ולא עשו הרחקה "אלא עשו הרחקה לכ, אי	 היד שולטת) ש"ר וכ"כ(כא	 וכא	 : "בירושלמי
  ".לכלי שני
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  ר שאי	 היד סולדת בו"כ            
  

  ,ב"בפחות מיס' ר ואסור אפי"הרחקה לכשעשו  מהירושלמימדייק   א"המג
  

  . ר אינו מבשל"כ' ב  אפי"חולקי� וסוברי� דא� אי	 היס  ועוד אחרוני�ב "א% משנ
  
  
  
  
  
  די	 מלח   
  

  :הובאו שתי לישנות לגבי מלח  :בשבת מב
  

  . בכלי שני מתבשל' דאפי, הוי מלח לחומרא  ללישנא קמא
בכלי ' משו� הכי מותר אפי, בישרא דתוראדקשה להתבשל כ, הוי מלח לקולא ללישנא בתרא

  .)בישרא דתורא בשלה ביה' ג האש אפי"אבל ע.   (ראשו	 כשהעבירו מהאש
  
  
  
  'ע ט"פ בשו"וכ.                         פסקו כלישנא בתרא  'תוס, �"רמב, ש"רא, ""רי
  

ו מ המחמיר שלא לתת מלח אפיל"מ, פ שהלכה כלישנא בתרא"סיי� וכתב שאע  'ובתוס
  א"כ הרמ"וכ.                                                                  ב"תע �ב "לכלי שני שהיס

  
  

 �אבל מלח שעושי� ממי� שמבשלי� אות� , ל הוא במלח שחופרי�"כתב שכל הנ  ב"המשנ
שו� דלדעתו מ, א מפקפק בזה"ורעק[.       משו� שאי	 בישול אחר בישול, ע אי	 בו משו� בישול"לכו

  .)כתב שמלח מזוקק שבימינו דינו כמבושל כ"ובשש).]    (כיו	 דדינו כלח(יש בו משו� בישול  -יבש שנימוח ונעשה לח 

  
  
  
  
  

  ר על האש"עבר ונת	 מלח בכ  
  

  .ואפילו בישרא דתורא, שעל האש מבשל כל דבר, ע אסור לתת מלח"ג האש לכו"ר ע"בכ
שאי	 איסור משו� שמלח ,      ג האש אינו רואה טע� לאיסור"שע שא� נתנו ביורה בשיבולי הלקטוכתב 

ומטע� ,      ש"שמ	 הסת� נמלח ג� בע �משו� דהוי זה וזה גור� , לטעמא עבידא ולא בטל כשאר איסורי�
שהרי נימוח לפני , י בישול"שהרי נתבטל קוד� שנעשה איסור ע �דבר שיש לו מתירי	 אי	 נראה לאוסרו 

  .דמותר המאכלא "הרמפ "וכ).         מלחא בישולא כבישרא דתוראדצריכא (שנתבשל 
  

ל שהמלח שנת	 עכשיו לא היה בו כדי לתת "צ, שכיו	 שההיתר הוא מצד זה וזה גור�) ב"ומשנ( א"המגוכתב 
  .טע� בקדירה בפני עצמו

  

גורמת ג� את פעולתו , ג הוא רק כשבאותו הזמ	 שגור� האיסור"משו� שהיתר זוז, חלק על היתר זה ז"והט
ובשבת נת	 , וכבר עשה פעולתו רק שאינו מספיק מוטע�, כ כא	 שקוד� נתבשל במלח היתר"משא, ההיתר

. והבא לסתור חילוק זה עליו הראיה. "ובזה האיסור גור� לו לטע� טוב, מלח איסור שממנו בא לו טע� טוב
  ".ונראה שאי	 להתיר אכילה זו בשבת אלא ימתי	 עד אחר השבת
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  כלי שני
  

  . ש שהיד נכוית בו מבשל"חידש שכ  )ב"במשנ(בחיי אד� 
  

, מכיו	 שלא הזכירו זאת הפוסקי�, ש אפילו היד נכוית"כתב שמעיקר הדי	 אי	 איסור בכ  א"והחזו
  .אלא שקשה להקל באיסור שבת

  

כתב שלא  ש"השוג� , ש אינו מבשל אפילו א� היד נכוית בו"� שכ"הוכיח מדברי הרמב  מ"השו
  .א חבר בכל הפוסקי�"מצינו לח

  
  
  
  

  ?מה מותר לתת בכלי שני
  

ש מדיחי	 אותו בחמי	 "וכל שלא בא בחמי	 מע... ש"כל שבא בחמי	 מע" � :משנה קמה
משמע  �".    חו( מ	 המליח היש	 וקולייס האיספני	 שהדחת	 זו היא גמר מלאכת	, בשבת

ו	 מליח היש	 וקולייס כג, מכא	 שיש דברי� שמתבשלי� ביתר קלות משאר הדברי�
  'ע  ד"פ  שו"וכ .               קלי בישול.      =האיספני	

  
  .נהגו להיזהר לכתחילה שלא לית	 פת אפילו בכלי שני – )פ היראי�"ע(' א ה"רמ
כ "וע, ואי	 אנו בקיאי�, ש מפני שה� רכי�"בכ' ל דיש דברי� שמתבשלי� אפי"והטע� דס :ב"משנ

  .      ש"בכ' אפי,  (!)וכ	 שאר דברי�, פוי דהוא רכי%הוסי" לאסור לית	 פת הא
                       

  ].)6' עמ[ראה לעיל ' ובביאור דברי המחבר בסעי" ה(                   

  
  ?פ שאנו מחמירי	 בשאר דברי�"אע, ש"מה מותר בכל אופ	 לתת בכ

  
  . ש"מותר לתת תבלי	 לכ א%, ר"שאסור לית	 תבלי	 לכ: מפורש במשנה מב � תבלי	. א     
   ב"המשנפ "וכ                   

  

  .ש"פ הגמרא שמותר לתת� בכ"ע צ"בשעהכתב  � מי� ושמ	. ב     
  

  .  ]'וכ% משמע מהמחבר בסעי" יג,  מתיר ח"בב – שאר משקי	[  **
  
  
  

  
  

  
  : .)לט�ב' פ התוס"ע(מיחזי כמבשל בכלי שני  

  

  ,ר"בכ ולא דמי לתבלי	 דלא אסור אלא(         .סובר דיש בעיית מיחזי כמבשל בכלי שני ב"המשנ
  .)דתבלי	 עשויי	 למתק הקדירה ולא מיחזי כמבשל                                                                                              

  

  .סובר דאי	 בעיית מיחזי כמבשל בכלי שני  י"הגרע
  

  
  
  
  

  
  כלי שלישי

  
  ).ש"ערוהפ "וכ. (ב הרי הוא מבשל"שכלי שלישי א� היס)  בהתא� לשיטתו(רש מפו ביראי�

  

  :ועקב כ% נחלקו האחרוני� בדי	 כלי שלישי, בשאר הראשוני� לא מצוי כלל גדר של כלי שלישי
  

מ כתב שכיו	 שזו "ומ,   "ולא מצינו מקור לחלק בי	 כלי שני לכלי שלישי: "כתב א"החזו
  .ולכ	 הקילו, ב"פ רוב אי	 כלי שלישי יס"עו, במה שנהגו נהגו, חומרא

  
   .מ"באגפ "וכ.      להקל בכלי שלישי ג"הפמכתב בש�  ב"א% במשנ

  



  סימ	 שיח �בישול                                    www.smicha.co.il �הררי שבת 

  

  

109

  די	 מצקת
  

 �ובפרט א� משהה את הכלי בתוכו עד שמעלה רתיחה , ר"א שדינו ככ"כתב שי  ב"המשנ
  .)ש ולכ	 מספק מחמירי�"ספק כ ר"מצקת היא ספק כ(.            כ"פ בשש"וכ.                 ר"ודאי מקרי כ

  
  
  
  
  

  דבר גוש
  

משו� , ש"מונח בכ' ר אפי"סוברי� שדבר גוש דינו לעול� ככ  )א ועוד"מג, ה"או, %"ש( ל"הרש
  . והוא אוצר בתוכו את החו�, ש שמקררות אותו"דאי	 לו דפנות של כ

  

  .ש"ש דינו ככ"חולק וסובר שכשגוש מונח בכ  ח"א בתו"אול� הרמ
  
  
  
  

  כלי שניעירוי מ
  

נוהגי� להקל בו ולומר שאי	 בו משו� איסור , וכ	 כלי שלישי, עירוי מכלי שני – כ"שש
  .בישול

  
  

  
  
  

  

  )סעי" י(עירוי מכלי ראשו	 כשלא נפסק הקילוח  
  
  
  ר "כיו	 שמחובר בכ, ולא שיי% לומר תתאה גבר(.         ומבשל הכללגמרי  ככלי ראשו	ר  "עירוי מכ � י"ר

  .)שעדיי	 לא נפסק הקילוח                                               

  .)דאדמיקר ליה מבשל כדי קליפה(.    מבשל רק כדי קליפהא% , ככלי ראשו	ר "עירוי מכ �  ת"ר
  

  אדמיקר ליה מבשל לא, ואדמיקר ליה בלע אמרינ	, דתתאה גבר(.                  ככלי שניר  "עירוי מכ � �"רשב
  .)דבשעה מועטת אינו מתבשל, אמרינ	                  
  

  
  ר לקדרה רותחת משו�"ולכ	 אסור לשפו% מכ, ר מתקרר באויר"תיכ" שיצא מכ � רבינו יונה[    
  .     ]שמתבשל     
  
  
  

  א� עירה ...  כדי קליפהומבשל : ב"וכתב המשנ.      ככלי ראשו	פסק שעירוי דינו   'ע י"שו
  .להדיא עליה	 שלא נפסק הקילוח                                                                                     
  
  
  

  
  :ר על כוס שנשתיירו בה טיפות מי�"עירוי מכ

כי , 	 עירוי לא מבשל מהתורה"לירושלמי והרמב. 2.  ל"ר דלנח"פ. 1: מצדד להתיר מהטעמי� הבאי� א"ביבי
יש פוסקי� שאי	 די	 . 3.  ש"ר הוא ככ"ובר דעירוי מכ� ס"וכ	 הרשב.  ג האש"ר שע"מהתורה מבשל רק כ
  .יש אחרוני� שסוברי� שחצי שיעור במלאכות שבת אינו אסור מהתורה. 4.  בישול במי� מהתורה

  .ר  רק לכוס שנשתיירו בה טיפות מי� שכבר נרתחו"מתיר לערות מכ מ"באג
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  סעי" יד
  
  

  אלא , לא בשביל שיחמו, המדורה ומניחו כנגד, מביא אד� קיתו	 של מי�: ר"ת � :שבת מ
  .בשביל שתפיג צינת	                           

  

  .מותר �ב "אי	 יס,  אסור �ב "יס:   אחד שמ	 ואחד מי�: אמר שמואל
  

  .)'ע יז"פ שו"וכ �ג מיח� כדי	 מניח כנגד המדורה  "שדי	 מניח ע 	"והר' התוסוכתבו (
  
  
  
  
  
  

  .  שהיד תהיה סולדת בזמ	א להניח סוברי� שהאיסור הו  �"והרמבי "רש
  .מותר �ב לזמ	 מועט "ז א� מניח במקו� שיכול להגיע ליס"ולפ

אול� לדעת (כיו	 שמיחזי כמבשל , ג האש ממש"שאפילו לפי סברה זו יהיה אסור להפשיר ע 	"הרוכתב 
  .)ש על גבה"ול, ש כנגד המדורה"ל �להפשיר : 	"הרמב

  
  

שיוכל להגיע  במקו�סוברי� שהאיסור הוא להניח   )ירושלמימ ב"וכ(ש וטור "רא, א"רשב', תוס
ולכ	 מותר להניח רק בריחוק מהמדורה במקו� שלעול� לא יוכל לבוא לידי ,         ב"ליס

כיו	 שיכול להתבשל ש� (אסור אפילו א� מניח רק כדי להפשיר  �א% במקו� קרוב ,  בישול
   'ע יד"פ בשו"וכ                    ).                    וחוששי� שמא ישכח ליטלו

  
  
  
  
  
  
  

שמא : ס בדרבנ	"� מטע� ס"י והרמב"יש להתיר כדעת רש �פוסק שבמרק מבושל  ונצטנ	 לגמרי  בלוית ח	
שמא  �וסיעת� שיש לגזור בזה ' ל כדברי התוס"ואת,   מותר �� שא� דעתו רק להפשיר "י והרמב"הלכה כרש

, ס"ויש להקל בס,    ואפילו נצטנ	 לגמרי, אי	 בישול אחר בישול בלח	 ש"א ור"רשב, �"הלכה כדעת הרמב
, א� נות	 מרק על מיח� או על פלטה ולכ	.     ש בדבר שהוא דרבנ	"וכ, אפילו כששני הספיקות כנגד דעת מר	

  .כ מתיר במקו� צור% גדול"ובשש.              מותר �ב "ודעתו ליטל� קוד� שיגיעו לחו� שהיס
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  עירוב מי� חמי� וקרי�
  

  ]סיכו� לא ברור ולא מדוייק[

  
  .נות	 אד� חמי	 לתו% צונ	 – .גמרא מב

  
  :טעמי ההיתר

  .מדי	 תתאה גבר – י"רש
כיו	 , ולכ	 אי	 מבשלי� החמי� את הצונ	, מדובר שהצונ	 למטה מרובה מ	 החמי	 – 'תוס

  .)	 לתו% חמי	ה בצונ"ז ה"ולפ.     (שמתערבי� בצונ	 ומתבטל חמימות	
ולכ	 חמי	 לתו% צונ	 ,  מי� במי� מתערבי� זה בזה ואי	 בה� כח לבשל – א"	 ורשב"ר

  .) ש אינו מבשל"כ.        (ר"מותר ג� א� הצונ	 מועט ומערה החמי	 אליה	 מכ
  
  
  

  
  

  
אבל נות	 הוא לתוכו או , המיח� שפינהו לא ית	 לתוכו צונ	 בשביל שיחמו � .משנה מא

  .י להפשיר	לתו% הכוס כד
  :ניתנו שני הסברי� למשנה זו  ובגמרא

אבל , לא ית	 לתוכו מי� מועטי� כדי שיחמו, מי� חמי� שפינה ממנומיח�  �רב אדא  .1
, דבר שאי	 מתכוי	 הוא, ג שמצר" את הכלי"ואע. (נות	 לתוכו מי� מרובי� כדי להפשיר	

  .)ש שדבר שאינו מתכוי	 מותר"וכר

לא ית	 לתוכו מי� מועטי� בשביל , ויש בו מי� חמי� ג האש"שפינה אותו מע �אביי  .2
 �א% מיח� שפינה ממנו מי� . (אבל נות	 הוא לתוכו מי� מרובי� כדי להפשיר	, שיחמו

  .)יהודה היא' ור, מפני שמצר", אסור לתת לתוכו מי� בכלל
  
  

  
ה "וב. ש"דברי ב �ולא הצונ	 לתו% החמי	 , נות	 אד� חמי	 לתו% הצונ	: תנו רבנ	 � .גמרא מב
 �אבל באמבטי . בכוס? א"בד. מותר �ובי	 צונ	 לתו% החמי	 , בי	 חמי	 לתו% הצונ	: אומרי�

ש "הלכה כר: ואמר רב נחמ	. ש ב	 מנסיא אוסר"ור. ולא צונ	 לתו% החמי	, חמי	 לתו% הצונ	
  .ב	 מנסיא

  

 �.   מבטיחייא ספל אינו כא' תני ר: ל אביי"א. ספל הרי הוא כאמבטי: סבר רב יוס" למימר
אלא בשבת  �ש ב	 מנסיא "נ הלכה כר"ואר, ד מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי"ולמאי דס

? )שאוסר ג� חמי	 לתו% צונ	 באמבטי(ש אסיפא קאי "מי סברת ר �!   ?רחיצה בחמי	 ליכא
  ).צונ	 לתו% חמי	] בכוס[שאוסר לשתיה ! (ארישא קאי

נות	 : חייא' מדתני ר,   לא קפיד אמנאחזינא ליה לרבא ד: אמר רב הונא בריה דרב יהושע
  .ובי	 צונ	 לתו% חמי	, בי	 חמי	 לתו% צונ	, אד� קיתו	 של מי� לתו% ספל של מי�

  
  

  
  

  שיטות הראשוני�
  

  :הראשוני� חלקו בעיקר בשלוש שאלות

  ?ש"ר או כ"הא� אמבטי הוא כ .א

או , ש ב	 מנסיא ארישא קאי נשארו ג� למסקנה"הא� דברי הגמרא שר .ב
א% למסקנה נאמרו הדברי� על , למה שסבר רב יוס" מעיקראשזה רק 

  ?הסיפא

 ?או כבית הלל, ש ב	 מנסיא וכמו שפסק רב נחמ	"הא� ההלכה כר .ג
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  שיטת התוספות
  

  .)ר"ואסור מטע� גזירה אטו כ. (כלי שניהאמבטי כא	 היא . א
  .ולא על הרישא על הסיפאש ב	 מנסיא למסקנה קאי "ר. ב
)... צונ	( אבל נות	 הוא " �.) מא(שדבריו מכווני� ע� דברי המשנה , ש ב	 מנסיא"כרהלכה . ג

  ".לתו% הכוס כדי להפשיר	
  

ש בי	 כוס שהוא "ואתא לפלוגי בכ, ש"לפי שיטת התוספות כל סוגיית אמבטי וכוס דנה בכ
  . ר הוא"כ סבור דכ"לשתיה לאמבטי לפי שחמי	 הרבה ואיכא למיגזר דהרואה אות	 חמי	 כ

הוא לא כמו שפירש  והטע�. (אסור �א% צונ	 לתו% ח� . מותר �� לתו% צונ	 א� ח: ר"א% בכ
 �א� המרובי� ה� החמי� , כיו	 שהדר% לתת המעט מי� במרובה אלא, י שתתאה גבר"רש

  .)ואסור כי מתבשלי�, משמע שנות	 מועט למרובה, וכשנות	 צונ	 לחמי	, יתבשלו
  
  
  
  
  
  
  

  	"" והר"שיטת הרי
  

  .אשו	כלי ראמבטי היא . א
  .קאי ארישאש ב	 מנסיא ג� למסקנה "ר. ב
  .ה"כבהלכה . ג

  
הטע�  	"הרהסביר . ['חמי	 לתו% צונ	 מותר': לצונ	) אמבטי(ר "לפי שיטה זו מותר לערות מכ

ואי	 בה� , ומתערבי� ממש בתו% הצונ	, הרי ה� מתקררי� בעירוי, שכיו	 שמדובר בנוזלי�
, ב"ג תבלי	 וכיו"ר זהו במערה ע"ר ככ"עירוי כ דאפילו נאמר, ר"כח לבשל אפילו באי� מכ
א% מי� במי� מתערבי� , אלא מכי� עליו בקילוח ומבשלי� אותו, שהמי� לא מתערבי� בו

  .]ממש ואי	 כח לקילוח לבשל המי� התחתוני�
,   אסור אפילו צונני� מרובי� ורוצה להפשיר �ה "כיו	 שפסק כב �בצונ	 לתו% חמי	 שבאמבטי 

  .מותר א" צוננני� מרובי� לתו% חמי	 כדי להפשיר �) לשתיה(א% במיח�  ,ז באמבטי"וכ
  
  
  
  
  
  

  �"שיטת הרמב
  

  : 	"" והר"הרי� סובר בהסבר הסוגיא וההלכה כמו "הרמב): מ"ובכס( י"הבלדעת 
אבל נות	 הוא מי� , )צונ	 לחמי	 אסור(אי	 נותני	 לה מי� צונ	  �אמבטי "

מותר ליצוק מי� חמי� ).       	 מותרחמי	 לצונ(חמי	 לתו% אמבטי של צונ	 
  ".ר"והוא שלא יהיו בכלתו% מי� צונ	 או צונ	 לחמי	 

שאסור לערות  �" בדי	 מיח� "� משמע שחולק על הרי"מדבריו האחרוני� של הרמב
המיח� "בפירוש המשנה ' וזהו כרב אדא בגמ(צונ	 לחמי	 אפילו כדי להפשיר 

, מ מותר"ש שדשא"שהוא לפי ר, אוהעדי" להסביר אליבא דרב אד, "שפינהו
  ).וכהלכה
א% לאו דוקא באמבטי כ	 , � כתב דבריו על אמבטי"שאמנ� הרמב י"הבוהסביר 

  ).דצונ	 לחמי	 אסור(ר "אלא הוא הדי	 לכל כ, הדי	
ר לרחיצה אסור לתת צונ	 "דוקא בכ, הוא בדוקא' אמבטי'� "ש הרמב"מ � מ"המלדעת 
  .נ	 לחמי	ר מותר לית	 צו"א% בשאר כ, לחמי	
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  שיטת הטור
  

בספל מותר ' אול� לדעת התוס, התוספותהיא כדעת ' שדעת הטור בהסבר הגמ י"הבכתב 
אפילו הוא כלי שני אסור  לרחיצהשיש בו מי�  ספלאבל : "א% הטור כתב, )אינו כאמבטי(

שמחמיר לבסו" ' הרי אי	 א" אחד בגמ, מדוע פסק כ% י"והתקשה הב   �"   לית	 בה צונני�
  !א% ג� הוא חזר בו, לומר שספל הוא כאמבטי סברורק רב יוס" , פלבס

ואמבטי משמר חומו יותר מספל , ש"שאמנ� ג� אמבטי וג� ספל ה� כ י"הב והסביר
יש לאסור  �וכיו	 שלא ידוע לנו תמונת כלי� אלו , )ר"שגוזרי� אטו כ' שלא כתוס(

  .בכל כלי שני העשוי לרחיצה
ורב יוס" רצה , וספל הוא כלי שלישי, טי הוא כלי שניהטור הבי	 שאמב: תירו( נוס"

ש תמיד יש לאסור א� "מ בכ"ומ, ולמסקנה לא גזר, לגזור כלי שלישי אטו כלי שני
  .הוא לרחיצה

, "וספל דינו כאמבטי: "כתוב) ש"קיצור פסקי הרא(שברמזי� , על כל זה קשה, אמנ�(
  ...) וטעה הסופר', דינו'במקו� ' אינו'ואפשר שצרי% להגיה 

  .'ומסביר הטור ממש כתוס, מגיה בדברי הטור  ז"ובט
  
  
  
  
  
  
  

  :ולכ	, ולפי זה אי	 חילוק בי	 רחיצה לשתיה  .�"ע פסק כרמב"השו
  )סעי" יא.   (צונ	 לח� אסור.   ח� לצונ	 מותר: ר"בכ
  )סעי" יב.   (הכל מותר: ש"בכ
  
  

  . א פסק כטור"הרמ
חמי	 לצונ	 , צונ	 לחמי	 אסור: לכלי שני אי	 חילוק בי	 כלי ראשו	 לרחיצהז א� "ולפ

  .מותר
  .מועטי	 אסור,  א� מרובי	 מותר �צונ	 לחמי	 :  לשתיהא� 

  ).ו מלרחיצה"ק(חמי	 לצונ	 מותר         
  
  
  
  

  :אלא שילב ביניה�, לא פסק כאחת השיטות ב"המשנ

 שמותר דוקא א� הצונ	) ח"סקע( ב"המפוסק , ע ח� לצונ	"בכלי ראשו	 שהתיר השו .א
שהטור מיקל א" בצונ	  ז"הטכתב שדעת ) ה והוא"ד(ל "ובביה. מרובה על החמי	

	 "א ור"רשב, מסיק שדעת הטור והבית מאיר. � מחמיר בזה"א% הרמב, מועטי�
  . ומתיר רק בדיעבד, )'כתוס(א% לדינא פוסק שאי	 להקל , להקל בזה

א" , ית קרהר לתמצ"אול� בתמצית תה כותב שיש טע� נוס" להקל לערות מכ(    
ולכ	 אי	 למחות ביד אחרי� , ב בלח"והוא דעת המקילי	 שאי	 בא, שהתמצית מועטת

  .)א% לעצמו בעל נפש יחוש, שעושי� כ	

מותר ג�  �) א אסר"ע התיר והרמ"שהשו(ש "בכ: ז כתב שבצונ	 לתו% ח�"בסקע .ב
צ "והסביר בשעה(א א� נות	 מי� מרובי� עד שהחמי	 נעשו פושרי� "לדעת הרמ

ר "ובכ). ש הכל מותר"ובכ, ר"שבזה יש לסמו% על המפרשי� שאמבטי הוא כ, ה"סקק
  .	 שאסור אפילו בצונ	 מרובי	"בזה יש לחוש לדעת הר �) ע אוסר"שהשו(

 א"החהביא דברי , ר צונ	 לח� א� הצונ	 מרובי	"א שמתיר בכ"ג על דברי הרמ"בסקפ .ג
  .סורא �א% מעט מעט , שדוקא ששופ% הכל בשפיכה אחת יהיה מותר

 ז"מהטשמשמע ) ה שבזה"ד( ל"הביהכתב , א ח� לצונ	"ע והרמ"ש שהתירו השו"בכ .ד
  .מפקפק בזה לדעת הטור ג"הפמא% , ע מותר אפילו בצונני� מועטי�"שלכו
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  )סעי" טז(נולד באוכלי�  
  

  
  , אי	 מרסקי	 לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו � :שבת נא

  .ו% הכוס או לתו% הקערה ואינו חוששאבל נות	 הוא לת       
  
  

הוא משו� גזירה שמא יסחוט ' וכו' אי	 מרסקי	'ש שהטע�הבינו   	"א ורמב"רשב, 	"ר, �"רמב
 ולכ	,      אסור רק כשעושה בידי� ולכ	,      ולא מטע� איסור נולד,   פירות העומדי	 למשקי	

, ב"המדורה במקו� שהיס מותר לתת מאכל או קדירה שקרש שמנוניתה   בחמה או כנגד
או כיו	 ,  משו� דהני בעוד� קרושי� תורת משקי	 עליה� לכל דבר, ולא דמי למשקי	 שזבו[ .     ואי	 כא	 נולד

  .]לכתחילה' דהשומ	 אוכל הוא  מותר לסוחטו אפי

, דאי	 מרסקי	 משו� דדמי למלאכה שבורא המי� האלו) י"פ רש"ע( טע�	 הוסי" "הר
  .נולד באוכלי� קרושי� וקפואי� אי	  כ"א                  .אכה נגעו בהדמשו� סר% מל ומשמע

  
  

כתב דאסור  ולכ	,        הוא מצד נולד ומוקצה'   וכו' אי	 מרסקי	'ל  שהטע�הבי	    התרומה
חוזר ונימוח והוה ליה ,  משו� דהשומ	 שבה שנקרש,  א בשבת אצל המדורה"להח� פשטיד

והא ,     )אסורי� משו� נולד –� בחמה ונפשרו או שזבו מאליה� הניח' ז אפי"ולפ.    (נולד
.                                                                  שאני הת� שמתערב ומתבטל ביי	 שבכוס ואינו ניכר' דשרי ליתנו לתו% הכוס וכו

  .נולד באוכלי� קרושי� וקפואי� יש  כ"א
  
  
  
  

  
  

דמותר כשלא עושה כלו� בידי� אלא .       (פסק כרוב הראשוני�   ט/שכ,  טז/ע  שיח"שו
, שבורא המי� הללו, אבל לרסק שלג בידי� אסור כיו	 דדמי למלאכה.     [ממילא הוא נמחה

ב הביא את "ובמשנ(.])       אי נמי גזירה שמא יסחוט פירות העומדי	 למשקי	,   ואסור מדרבנ	
והטע� דכיו	 שמתערב במה שבתו% הכוס ,  אפילו לרסק בידי� לתו% הכוס) ספתאפ התו"ע(	 שמתירי� "	 והרמב"הר

  .)ואינו בעי	 לא גזרו ביה כלל

  
  .במקו� הצור% יש להקל כראשוני� אבל,   להחמיר כתרומה דנהגוכתב   טז/א שיח"הרמ

  

שלג  ג דדמי לנתינת"אע(בקדרה שיש בה מרק ' להחמיר שלא להפשיר שומ	 אפי דנהגו  ב"המשנוכתב 
א� הדבר שימס יהיה מתערב תיכ"  א%.          כיו	 שהשומ	 צ" על המרק וניכר, )בתו% כוס משקה

כי היכי דשרי בסיפא דברייתא לית	 לתו% הכוס משו� [).   י"ב(=מותר  �תו% המשקי� שתחתיו ואינו ניכר 
  .]דמאליו הוא נמחה וכשהוא נמחה אז הוא מתערב ומתבטל ביי	 שבכוס ואי	 ניכר

  

אבל א� אי	 הרבה ,   א"לתרומה אינו אסור אלא כשיש הרבה שומ	 על הפשטיד' דאפי ב"המשנכתב 
 �כיו	 דדבר מועט הוא הדבר הנפשר ,  מותר �שומ	 או שמעמידו בריחוק באופ	 שרק מעט יזוב ממנו 

  ).י"ב(=ושרי  , לא חשיב
  
  
  
  

  הקפאת מאכלי� ומשקי� בשבת
  

  .אסור �רומה ולת, מותר -לראשוני�   :לכאורה
  

טוב להימנע מלתת מי� לתו% תא ההקפאה של המקרר החשמלי על   ):א"פ הרמ"ע(כ "שש
  .כ יש צור% גדול בדבר"מנת להופכ� לקוביות קרח אא

מותר א" לכתחילה להכניסו , אשר אי	 רגילי� לאוכלו במצבו הקפוא, כל מאכל אחר
  .ביו� מ להשתמש בו בו"וכ	 מותר להוציאו ולהפשירו ע, להקפאה

  )'מכה בפטיש באוכלי	'ו' בונה'בפוסקי� דנו בזה עוד ג� מצד (     


