
  רנג' ס
  

  'א �סעי
) את הגחלי�(לא ית� עד שיגרו�  ובעצי�) פסולת של שומשמי�(בגפת , נותני� עליה תבשיל 1שהסיקוה בקש ובגבבא) נותני� קדרה לתוכה(כירה " – משנה

  .)וזהו מעשה של קטימה שמכבה את הגחלי� ומקרר אות�(או עד שית� את האפר 
  ".א� מחזירי�: ה אומרי�"וב, )שנראה כמבשל(נוטלי� ולא מחזירי� : ש אומרי�"ב. � חמי� ותבשילה אומרי"וב, ש אומרי� חמי� אבל לא תבשיל"ב

כל שהוא , חנניה אומר: דתניא, ומני חנניה היא, פ שאינו גרו� ואינו קטו�"אבל לשהות משהינ� אע, לא יחזיר הוא, האי לא ית�: איבעיא להו" – גמרא
ולא  ".ש להחזיר"וכ, לא, אי לא, ואי גרו� וקטו� אי�, או דלמא לשהות תנ�, פ שאינו גרו� ואינו קטו�"רה אעג כי"כמאכל ב� דרוסאי מותר להשהותו ע

  :)שבת לו. (נפשטא הבעיה

 
. ותבשיל שבישל כל צרכו, )כי אי� חשש שיחתה( משהי� עליה חמי� שהוחמו כל צורכ�, קטמה והובערה: ר הושעיא"אמר רבי יצחק בר נחמני א" – גמרא
אסור , וללא גריפה או קטימה או שלא התבשל אפילו כב� דרוסאי, ולא נוח לו בצימוק(שאני הכא דקטמה ? מצטמק ויפה לו מותר: מינה שמע

  .ל"קמ, מהו דתימא כיו� דהובערה הדרא לה למילתא קמייתא: הובערה איצטריכא ליה? אי הכי מאי למימרא. )להשהותו
: מ"ש. ותבשיל שבישל כל צרכו ואפילו גחלי� של רות�, ה והובערה משהי� עליה חמי� שהוחמו כל צורכ�קטמ: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�

  )..."להשהות תנ�"כלומר במשנה , טימה אסור להשהותואבל ללא גריפה או ק( שאני הכא דקטמה? מצטמק ויפה לו מותר
לא יחזיר עד שיגרו� , עקר. ותבשיל שלא בישל כל צרכו שלא הוחמו כל צרכ�כירה שהסיקוה בגפת ובעצי� משהי� עליה חמי� : ר יוחנ�"אמר רב ששת א
  .פ שאינו גרו� ואינו קטו�"אבל להשהות משהי� אע, קסבר מתניתי� להחזיר. או עד שית� אפר

ג גחלי� אלא כדי שיקרמו "ע ולא חררה, ע� חשיכה) שהוא אינו גרו� וקטו�(אי� נותני� את הפת בתו% התנור  :לשהות תנינא. תרוייהו תננהי: אמר רבא
ועד כא� לא קשרו בית הלל  .א� מחזירי�: ה אומרי�"ב :נמי תנינא, להחזיר). ומדובר שלא התבשל כל צרכו, להשהותו(הא קרמו פניה שרי . פניה

  :)שבת לז". ()שלהשהות מותר(ל "דיוקא דמתניתי� קמ, ורב ששת נמי? אבל בשאינה גרופה וקטומה לא, אלא בגרופה וקטומה) להחזיר(
אבל לשהות מותר בלא זה א� התבשל כמאכל ב� דרוסאי , שכדי להחזיר צרי% גריפה וקטימה, "להחזיר תנ�"נו בא לפסוק שבמשנת רב ששת – י"רש
שבמשנה  וסבר, לא, אבל א� לא מבושל, שהתירו להשהות רק מה שמבושל כל צרכו ורבי הושעיא רבה בר בר חנה. פ שלא התבשל כל צרכו"אע) כחנניה(
"�  .ויש מחלוקת אמוראי� בדעת רבי יוחנ�". להשהות תנ
  

  ?כמי נפסקה הלכה
שבושל קצת אפילו כמאכל ב� שאסור להשהות מה  כרבה בר בר חנה ורבי הושעיאהלכה  – �"רמב, �"רמב, ר יהודה מברצלונה"ה, שאילתות, �"רי

כ גר� את הגחלי� או כיסה אות� "אא, "לא ישהה"הכונה , "לא ית�"שכתוב ומה  ,ואלא שמצטמק ויפה לכל צרכו  או שבושלבושל כל צרכו דרוסאי ולא 
הסת� יסיח דעתו ממנו  �שמ רק א� התבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו או שלא בושל כלל והוא חיבלא גריפה או קטימה ומותר להשהות . )קט�(באפר 

  .עד מחר ולא יבוא לחתות בגחלי�
  :� הביא כמה הוכחות לשיטתו"הרי

משמע שפשוט לגמרא שאסור ". אבל לסמו% שפיר דמי או דילמא לא שנא, תוכה וגבה הוא דאסור, מהו לסמו% בה: "הגמרא בהמש% אומרת .א
 )פ כללי ההחזרה לקמ�"ע(כי אז אפילו בקטומה אסור להחזיר לתוכה , א לומר שזה מתיחס להחזרה"וא. לסמו% בתוכה וגבה

משמע ". כ גרופה וקטומה"אלא א, ואי� משהי� על גבה, כירה שהסיקוה בגפת ובעצי� סומכי� לה: ש"ת? מאי הוי עלה: "ממסקנת הגמרא .ב
  .שמסקנת הגמרא שלא משהי� על כירה שאינה גרופה וקטומה

� כי אי, בי� בושל כל צרכו ובי� לא בושל כל צרכו מותר להשהות עליה כל דבר, אבל א� הכירה גרופה או קטומה. מ אי� זה סיוע גמור"מ, פ שרב ששת חולק ורבא סייע לו שדבריו שנויות"ואע[
  ]כא� חשש שמא יבוא לחתות בגחלי�

רב חנניה וכהלכה כ – ש"רא, מרדכי, מ"הגה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, א"רשב, � בש� רבנו האי"ר, תוספות בש� רבנו חננאל, תוספות, י"רש
, אבל .אבל להשהות מותר כל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי כדעת חנניה, של כל צרכושבכירה שאינה גרופה וקטומה אסור להחזיר מאכל שלא בו, ששת

  .ותר להשהותו ג� בלא גרופה וקטומה וכלהל�וכ� א� הוא חי לגמרי מ. ע"א� התחיל להתבשל ולא הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי אסור להשהותו לכו
  :א� באופ� הב"� כתב שהראשוני� האלו ידחו את ראיותיו של הרי"הר

 .פ שבתוכה אסור בכל מקרה להחזיר"אע, גבה נכנס כבד% אגב, "תוכה וגבה הוא דאסור"ומה שכתוב , הגמרא של סמיכה מדברת בחזרה .א
, כ% האוסרי� רק חזרה ומתירי� שהייה, מתירי� להשהות בסמיכה, שכש� שהאוסרי� שהייה, הגמרא במסקנה מלמדת באור מחודש .ב

  .מתירי� חזרה בסמיכה
אבל א� מצטמק ויפה לו כמאכל ב� דרוסאי אסור , שכל זה בתבשילי� שאי� צימוק� יפה לה�א% כתב , רב ששתחנניה וככ כ"פסק ג – ה"� בש� רז"ר

  .והלכה להתיר, להשהות וכשבושל כל צרכו ועדיי� צימוק יפה לו יש מתירי� ויש אוסרי�
  

  .בישולחצי  – �"רמב. שליש בישול – טור, י"רש ?מהו שיעור מאכל ב� דרוסאי
כי הוצאת� לחו) תתיר להשהות , הכונה להזזת� לצד אחד בלבד – ה"� בש� רז"ר. מוציא הגחלי� לחו) – טור, �"רמב ?מה הכונה בגריפת הגחלי�

  .אפילו בתנור
שגחלי� . לז שכתוב בד�כמו , פ שלא קט� כל צרכו מותר"אלא אע, אי� הכונה שמפזר אפר עד שכל האש כבתה – �"ר ?מה הכונה בקטימת הגחלי�

  .וכ� כתוב במשנה שלנו שצרי% לתת את האפר ולא שיטמי� באפר. שעוממו או נת� עליה� נעורת של פשת� דקה הרי היא כקטומה
  

  שניתן בכירה או בתנור דין תבשיל חי שלא בושל כלל או שבושל לגמרי ומצטמק ורע לו
אסוחי , כיו� דלא חזי לאורתא? ט"מ. ש ע� חשיכה בתנורא"שרי לאנוחה ע, האי קדרה חייתא, והשתא דאמר מר גזרה שמא יחתה בגחלי�" – גמרא

  :)שבת יח". (...ואי שדא בה גרמא חייא שפיר דמי. בשיל ולא בשיל אסיר, ובשיל שפיר דמי, מסח דעתיה מיניה ולא אתי לחיתויי בגחלי�
  .ה מוכ� למחר ולא לצור% הלילהשאז ודאי זה יהי, ש בכירה וכופח"וכ בתנורכתב שמותר לכתחילה לשי�  – י"רש

מותר ג� להשהות בתנור שאינו גרו� , אלא מכיו� שמותר להשהות בכירה שאינה גרופה וקטומה, לאו דוקא כירה – � ועוד"ר, �"רמב, :)לח(תוספות 
  .אלא רק במה צרי% גריפה וקטימה � וסיעתו"י וסיעתו לרי"ואי� מחלוקת בזה כלל בי� רש, ואינו קטו�

כי , כ מותר להשהות אותו"ג, אלא אפילו נת� מבעוד יו� דבר חי שאפשר לו להתבשל קצת בעודו יו�, לאו דוקא השלי% דבר חי – רוש המשנהבפ �"רמב
  .וזה הכר מספק, כמו מותר בקטימה כלשהי, עשה מעשה המוכיח שהסיח דעתו ממנו ויזכור ולא יבוא לחתות בגחלי�

  .ולא ירק, משמע דוקא בשר שישאר חי בכניסת שבת, אבר חיכשכתוב  – ז"פ הט"ע� במשנה תורה "רמב
  

  די� שהיה והחזרה בפירות הנאכלי� חיי�
ג כירה "י וסיעתו מותר לשהותו ע"ולכ� לרש, פירות הנאכלי� חיי� דינ� כתבשיל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי ומצטמק ויפה לו – �"רשב, רבנו ירוח�

  .ג כירה שאינה גרופה וקטומה"לשהותו ע � וסיעתו אסור"ולרי, שאינה גרופה וקטומה
  

  הלכה
  מחבר

אסור ) או גחלי� וגללי בהמה גסה(שכירה שהוסקה בגפת ובעצי� , � שפסקו כרבה בר בר חנה ורבי הושעיא"� וכרמב"פסק כגמרא וכרמב .1
רכו והוא מצטמק ויפה לו או שהתבשל כל צאפילו כמאכל ב� דרוסאי תבשיל שהתבשל קצת ) כ אבני�"על כסא של ברזל או ע(לתת עליה 

  .עוד יו� ולהשהות אותו עליה בשבתמב
  .צרי% להוריד את התבשיל מבעוד יו� קוד� שחשיכה א� לא התבשל כל צרכו, וא� היה נתו� – משנה ברורה

כי בתבשיל , זהמ מדינא אי� לסמו% על "מ, כי מסיח דעתו ממנו כמו בחי שלא התבשל כלל, פ שיש מתירי�"אע – ל"באה: השהייה לצור$ מחר

                                            
1
  )למיירוש –ה גללי גסה "ה, �"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה( 



 2
א "רנז ס' ע בס"וע. (רק שלא יהיה רגיל בכ%, ובדיעבד יש לסמו% על זה. אבל כא� יש לחשוש שמא יימל% בדעתו ויאכל, א לאוכלו כלל"חי א
 )בזה

תו מותר להשהו, שאז דינה כאילו כולה חיה או שזרק לקדרה חתיכה חיה שלא התבשל כללהתבשל כל צרכו והוא מצטמק ורע לו או חי  א� .2
  .כי מסיח דעתו מה� ואי� חשש שיחתה בגחלי� שאז מותר, )כי לא התבשל כלל, ואפילו הוא ח�( אפילו אינה גרופה וקטומה

אבל ירקות ושאר , מה שמותר בחתיכה חיה זה דוקא בשר חי שאינו יכול להתבשל לצור% סעודת הלילה – ב"מ, א"מג, ז"ט ?מה מוגדר דבר חי
  .ור להשהות אות� אפילו לא התבשלואס, דברי� שה� מקלי הבישול

 ?מתי שיי$ ההתר של קדרה חייתא
, כי כבר התבשל קצת בכניסת שבת ויש להורידו, כי א� זה הרבה קוד� מבעוד יו� אסור, רק סמו$ לחשיכהדבר חי מותר  – מג� אברה�

  .ב"פ המ"וכ .כ התבשל כבר כל צרכו קוד� שבת"אא
  .ואז מתחיל הבישול, ב"וזה קורה ברגע שמגיע לחו� שיס, עד שמתחיל להתבשלנחשב חי  –) ק כב"לז ס' ס( ש"חזו� אי

ובפרט בירושלי� , אלא קוד�, כי אי� אנו רגילי� לקבל השבת עד שחשכה ממש, בזמנינו לא שיי% ההתר של בשר חי – שביתת השבת
ולכ� אי� התר אלא כשמגיע . ב קוד� השקיעה"יסכי מיד מגיע לחו� ש, אי� שיי% ההתר הזה, שמקבלי� שבת יותר מחצי שעה קוד� השקיעה

  .א"לבישול של מאכל ב� דרוסאי לפי הרמ
ואפילו א� זרק , נחשב הדבר כקדרה חיה ממש, וכתב שלדעת חכמי� כל שלא הגיע למאכל ב� דרוסאי, ל"חלק על הנ –:) שבת יח( שפת אמת

  .כל ב� דרוסאיכ מותר כל עוד שלא הגיע למא"ג, את החתיכה החיה קצת קוד� השקיעה
וכל עוד שזה לא , שבשר שמתחיל להתבשל הכוונה כאשר רואי� שמתחיל להתרכ% הבשר, כתב סברה נוספת –) כא' א ס"ח( "אור לציו�"ת "שו

 .נחשב הבשר כחי, קרה
  .כל מאכל שהוא) ולהחזיר(מותר להשהות ) כיסה אות� באפר(או קט� , )�"רמב(היינו שהוציא את כל הגחלי� ממנה , א� גר� את הכירה .3

 .כי גילה דעתו שלא נוח לו בגחלי�, אלא מספיק קטומה כלשהו, צ לקטו� עד שלא תהיה אש כלל"� שא"כר – מג� אברה�
 .מותר לשהות עליה אפילו אינה גרופה או קטומה, שא� הוסקה בקש או בגבבא, כמשנה .4
ג כירה אפילו לא גרופה וקטומה או "וסאי מותר להשהותו עכל שהתבשל כמאכל ב� דרש, פסקו כחנניהי וסיעתו ש"א את דעת רש"הביא כי .5

וא� הוסק כשלא גר� וקט� ורק כשלא הגיע למאכל דרוסאי אז א� הוסק בגפת ובעצי� אסור להשהותו , ג תנור אפילו הוסק בגפת ובעצי�"ע
 .בקש ובגבבא מותר

  .י וסיעתו"נהגו להקל כרש – א"רמ
כי ג� , אלא מה שבושל כל צרכו ומצטמק ורע לו, ע ולא להשהות על הכירה"ראוי להחמיר כדעת השומ לכתחילה "מ, פ שנהגו להקל"אע – ל"באה
כגו� א� באו , אמנ� בשעת הדחק. א% בלא זה היה מחמיר, ועל כ� הנח לה�, ש אמר שמפני שישראל אדוקי� במצות עונג שבת לא ישמעו לנו"הרא

  .אפשר להקל, אורחי�
  .פשר להקל לכתחילה כחנניה בכל מקרהא –") ב"במ"ה "ג ד;לז( א"חזו
  

  סמיכה לכירה שאינה גרופה וקטומה
  ?מו% בה שפיר דמי או דלמא לא שנאאבל לס, תוכה וגבה אסור) להניח קדרה אצל דופ� הכירה(? מהו לסמו% בה: איבעיא להו" – גמרא

ל גב דקא סליק ליה הבלא וא� ע, י� על גבי גרופה וקטומהמשה –אחת גרופה וקטומה ואחת שאינה גרופה וקטומה , שתי כירות המתאימות :תא שמע
  ...דכיו� דמידליא שליט בה אוירא ,דילמא שאני הת� ?מאיד%

  .)שבת לז...". (כ גרופה וקטומה"כירה שהסיקוה בגפת ובעצי� סומכי� לה ואי� מקיימי� אא: ש"ת ?מאי הוי עלה
� כתב "הרמב( השאלה הא� מותר להשהות ולהחזיר בסמיכה" להשהות תנ�"ד "למ. לה מדובר שהכירה אינה גרופה וקטומה ומותר לסמו% – תוספות

השאלה היא הא� מותר להחזיר ולהשהות מה שלא התבשל , אבל להשהות מותר" להחזיר תנ�"ד "ולמ, !)שכל שאי� מחזירי� עליו אי� סומכי� לו
  .כמאכל ב� דרוסאי

  )� וסיעתו"פ דעת הרי"ע( .ר לסמו% לה קדרה מבחו)פסק כגמרא שכירה שאינה גרופה וקטומה מות – מחבר
זה לפי . (פ שמוסיפה הבל מזו שאינה גרופה וקטומה"אע, שמותר להשהות על הגרופה והקטומה, פסק את הברייתא של שתי כירות המתאימות – א"רמ

  )י מותר לסמו% אפילו בשבת וכדלהל�"אבל לרש, � וכפסק המחבר"הרמב
כי כל  ,כש� שאסור להחזיר כ לסמו% כשאינה גרופה וקטומה"משמע שבשבת אסור ג "להשהות תנ�"� וסיעת� ש"הרמב ,�"לדעת הרי – מג� אברה�

  .אפילו בשבתלסמו% י וסיעתו מותר "לרש .אי� סומכי� לו בשבת, שאי� מחזירי� עליו
ש מותר לחזור ולסמו$ "אבל א� סמ$ מער, תה קוד�זה לייצר סמיכה חדשה בשבת שלא היוכתב שכל זה שאסור לסמו% , א"חלק על המג – דגול מרבבה

י "לרש .חזרה דסמיכה מותרת, פ שחזרה רגילה אסורה"שאע, כמו שמוכח מהברייתא של שתי כירות י וסיעתו"ובי� לרש � וסיעתו"רמבל בי�בשבת 
  .וסיעתו מותר אפילו סמיכה חדשה בשבת

. שחמורה יותר משהייה, ואי� להוכיח ממנה לחזרה, ירות המתאימות מדברת בשהייהכי הברייתא של שתי כ, דחה את דחיית הדגול מרבבה – א"רעק
�י "ולרש, ומותרת סמיכה רק בשהייה מערב שבת בערב שבת � הונחאאפילו אינה גרופה להחזיר ולסמו$ בשבת בכירה ש� וסיעתו אסור "לרמב, לכ

שנראה  י וסיעתו"� וסיעתו ובי� לרש"בי� לרמבאסור , שבת שלא היתה קוד�אבל ליצור סמיכה חדשה ב, י סמיכה ג� בשבת"וסיעתו מותר להחזיר ע
  .כמבשל

ואילו לכירה אסור , שסמיכה למדורה דינה כסמיכה לכירה' ק לח"ש� כתב בס, ו"שיח סט' בס לפי כל זה קשה על דברי המג� אברה� מדבריו עצמו
  .ע"וצ, כ די� מדורה אינו כדי� כירה"וא, מו% לכתחילה בשבתע ואילו ש� כתב שלמדורה מותר לס"לסמו% לכתחילה בשבת לדעת השו

  

  )או שבושל כל צרכו אך מצטמק ויפה לו שלא כל צרכושל מאכל מבושל ( דין שהייה בתנור
  ...".בי� מעל גביו, תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא ית� בי� מתוכו" – משנה
כופח שהסיקוהו : איתיביה אביי. שפיר דמי –אבל לסמו% , על גביו ממש –על גביו , ממשתוכו  –תוכו : תנור שהסיקוהו סבר רב יוס� למימר" – גמרא

אילימא כשאינו גרו� ? ובמאי, אילימא על גביו? במאי עסקינ�! הא ככירה שרי. ואסור, הרי הוא כתנור –בגפת ובעצי� , הרי הוא ככיריי� –בקש ובגבבא 
הכא בכופח : אמר רב אדא בר אהבה /? ואסיר, הרי הוא כתנור: וקתני, לסמו$ %אלא לאו ? ו מי שריאלא כירה כי אינה גרופה וקטומה על גבי, וקטו�

  .שפיר דמי, כי גרופה וקטומה –דאי ככירה . על גביו אסור, דא� על גב דגרו� וקטו� / הרי הוא כתנור . ותנור גרופה וקטומה עסקינ�, גרו� וקטו�
. ואי� צרי$ לומר בגפת ובעצי�, ואי� צרי$ לומר לתוכו, ואי� צרי$ לומר על גביו, אי� סומכי� לו –ובגבבא תנור שהסיקוהו בקש : תניא כוותיה דאביי

  :)שבת לח". (אי� סומכי� לו –בגפת ובעצי� . ואי� נותני� על גביו, סומכי� לו –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא 
  .א רחב יותרוכי ה, משמע שתנור שלנו ככירה. וכו יותר מהכירהשצר למעלה ורחב מלמטה ונקלט חומו לת – י"רש ?מהו התנור המדובר

  
 .ש שאסור לשהות או להחזיר"וכ פסקו כאביי שבתנור אסור לסמו% אפילו הסיקוהו בקש ובגבבא – �"ר, א"רשב, �"מגיד משנה בש� רמב, �"רמב

  .פ שהיא אש קש וגבבא"אעשהבלו ח� ביותר ואינו מסיח דעתו וחוששי� שמא יחתה בזו האש המעוטה , והסיבה היא
  .מותר, א� אי� היד סולדת בו והוא אינו ח� – מרדכי

  .ככירה ולכ� א� הוא גרו� וקטו� מותר לסמו% לו פיו מ� הצד הבל� קט� ודני� אותותנור שלנו ש – פ הסבר הבית יוס�"כל בו בש� בעל ההשלמה ע
  

א� הוא מבושל כמאכל ב� דרוסאי או כל  תנור אסור להחזיר לו אפילו הוא גרו� וקטו�ולכ� ב, "לא יחזיר"הכונה " לא ית�"מסבירי� ש – י וסיעתו"רש
  .שאסור, כ התבשל קצת"אא, אבל להשהות מותר בתנור אפילו שאינו גרו� וקטו�, צרכו ומצטמק ויפה לו

  
ש שאסור "% לו ואפילו הוא גרו� וקטו� וכ� וסיעתו ולכ� בתנור אפילו א� הוסק בקש וגבבא אסור לסמו"פסק כמשנה וכגמרא וכפרוש הרמב – מחבר

  )ורק להחזיר לו אסור, י ולכ� ג� כא� יהיה מותר לשיטה זו להשהות על גבי תנור"א כתב שמקלי� כרש"לעיל הרמ( .לשהות בתוכו ולהחזיר עליו
  .ויש להקל בזה, בקש ובגבבא אינו אסור בתנור כי א� באינו גרו� וקטו� – משנה ברורה

  .ב"דכי שכל מה שאסור זה רק כשח� בחו� שיספסק כמר – א"רמ
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  .ה"אבל בתוכו ממש אסור כדלקמ� בס, מותר לית� אפילו על גביו ואפילו בשבת ואפילו אינו גרו� וקטו�, ב"אבל א� אי� יס – מג� אברה�

  
  .כי רחבי� יותר משפיתת קדרה אחת, ככלבו שתנורי� שלנו דינ� ככירהפסק  – א"רמ
  .כ כתנור"נ� גחולק וסובר שדי – ל"רש

  .בתנור של נחתומי� שמוסק כל הזמ� יש להחמיר בזה – משנה ברורה
  

  )של מאכל מבושל שלא כל צרכו או שבושל כל צרכו אך מצטמק ויפה לו(דין שהייה בכופח 
כופח : אמר רבי יוסי בר חנינא? ההיכי דמי כיר, כופח היכי ."הרי הוא כתנור –בגפת ובעצי� , הרי זה ככיריי� –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא " – גמרא

  :)שבת לח( .")ונפיש הבליה, כופח ארכו כרחבו ויש בו מקו� שפיתת קדרה אחת( כירה מקו� שפיתת שתי קדרות, מקו� שפיתת קדרה אחת –
  

דינו כתנור , בגפת ובעצי� וא� הוסק. אפילו לא גרו� וקטו�, א� הכופח הוסק בקש וגבבא דינו ככירה שמחזירי� עליה ומשהי� עליה – וסיעתו י"רש
  .אבל משהי� עליו אפילו אינו גרו� וקטו�, שלא מחזירי� עליו אפילו גרו� וקטו�

ובגפת ובעצי� דינו כתנור שאסור אפילו להשהות , מותר לגמרי להשהות אפילו לא גר� וקט� ודינו ככירה כופח שהוסק בקש וגבבא – �"ר, �"רמב
  .ל להחזיר"ואצ, ואפילו גר� וקט�

וכתב שאולי סבר ! צרי% להיות מותר לגמרי, כי א� זה כמו כירה, י בזה"ותמה עליו הב. י גריפה וקטימה"כתב שא� הוסק בקש וגבבא מותר רק ע – ורט
שהעמיד את המשנה בכירה גרופה וקטומה דווקא וכל המשנה מדברת רק במקרה זה אפילו כשהוסק בקש , לעיל ש שפסק כרב אדא בר אהבה"כרא

  .וגבבא
� משמע "בר( .בגפת ובעצי� דינו כתנור, שהוסק בקש ובגבבא דינו ככירה) מקו� שפיתת קדרה אחת(ולכ� כופח , פסק כגמרא – מחבר �שאפילו בזמ

  )התלמוד נאסר רק תנור של נחתומי�
  

  סמיכה בתנור ובכופח
ומדובר שאסור לסמו% רק כשחמי� ( .י� סומכי� לו בשבתא, כי כל שאי� מחזירי� עליו, אסור לסמו% לתנור ולכופח שהוסק בגפת ובעצי� – �"רמב

  ) כי בלא זה מותר לסמו% אפילו כנגד המדורה, ב"בחו� שיס
  .שלכופח מותר לסמו% כל שהוא גרו� וקטו� ורק לתנור אסור ,נחלקו עליו קצת מפרשי� – א"מ בש� הרשב"מ
  

  ג גחלים"הטמנה ע
ולא בתב� ולא בזגי� ולא . בי� לחי� בי� יבשי�, ולא בחול, ולא בסיד, לא במלח, ולא בזבל, לא בגפת אי� טומני�? במה טומני� ובמה אי� טומני�– משנה

�  ."אבל טומני� בה� כשה� יבשי�, במוכי� ולא בעשבי� בזמ� שה� לחי
שמוסיפי� הבל ואסור לטמו�  מנו כא� את הדברי�, שמא יטמי� ברמ& שיש בה גחלת ?אי� טומני� בדבר המוסי� הבל:) לד(מפני שאמרו חכמי�  – י"רש
  .בה�

  
ולכ� , הודינ� שו ואי� חילוק בי� שהיה להטמנה, ואז מוסי� הבל ויש חשש שיחתה בגחלי�, שהה בתו$ בגחלי�ממדובר שבסוגיתנו  – ה"ראבי, י"רש

והסביר . י� הבל מבעוד יו�מותר לטמנו בדבר המוס, מאכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי שמותר להשהותו על כירה אפילו שאינה גרופה וקטומה
  .שזה מפני שאינו מנענע את הגחלי� ואינו מתכוו� עליה� ולא מזיז� ממקומ�, המרדכי
וכא� מדובר כששהה על , יש חילוק בי� שהיה להטמנה – ג"סמ, ספר התרומה ,ש"רא, בש� רבנו האי גאו� ורבנו אפרי� גאו� �"ר, �"רמב, תוספות

מ הבעיה היא "מ, פ שמוסי� הבל"וכשגרו� וקטו� אע, ואי� שולי הקדרה נוגעי� בגחלי�, ב"יה עליו או באבני� וכיווהקדרה יושבת תלו, כסא של ברזל
  .ל שאסור להטמי� בדבר המוסי� הבל"כי קי, הטמנה בגחלי� דברי הכל אסור, אבל. ומראה שאי� בדעתו לחתות בגחלי�, רק שמא יחתה בגחלי�

כא� מדובר על להשהות וכשמוסי� הבל יש בעיה רק , ועוד! כי רואי� שג� כירה גרופה וקטומה מוסיפה הבל, י"רשפרוש � דחו את "התוספות והר
  )ועיי� בעני� ההטמנה עוד לקמ� באריכות. (בהטמנה ולא בשהיה

  
  הטמנה במקצת – ג הגחלי� ממש א$ לא בתוכ�"השהיה עההלכה ב

  .פ ששולי הקדרה נוגעי� בגחלי�"לא מתכוו� עליה� ולא מזיז� ממקומ� אעכי אינו מנענע את הגחלי� ו, מותר – מרדכי בש� אור זרוע
�  .ה יחלקו ג� על די� זה"י וראבי"ולכ� כל החולקי� על רש, ה"י וראבי"ז סובר כרש"האו – בית יוס

לרוב הראשוני� וג� לשיטת�  ז"לכ� אי� מחלוקת בי� האו! וכא� לא מכוסה כלל כי הטמנה זה רק כשמכסי� אותו מלמעלה, י"חלק על הב – דרכי משה
  .יהיה מותר להניח על גחלי� ממש

  
שא� שולי הקדרה נוגעי� בגחלי� , ב"ובאר המ, על גבי גחלי� ממש לדברי הכל אסורשבהטמנה , פסק כרוב הראשוני� וכדבריו בבית יוס� – מחבר

  .שהטמנה במקצת שמה הטמנה ואסור אפילו במבושל כל צרכומקרי הטמנה 
ורק , לא נקרא הטמנה, ג האש ממש"אפילו היא עומדת ע, שכל זמ� שהקדרה מגולה למעלה, דבריו בדרכי משה וחלק על המחברפסק כ – א"רמ

ואז , יסיר הישראל בזהירות רבה, וא� אי� גוי. שלא ינענע את הגחלי� ויגרו� להבערה, י גוי"אלא שיש להסירו ע, וכ� נוהגי�. אסור, כשמכוסה לגמרי
  .כי ודאי יחתה בגחלי� וזהו פסיק רישיה, שא� יש גחלי� סביב הקדרה ודאי אסור, א"גוכתב המ .ומותר, ר שאי� מתכוו� הואדב, ג� א� ינענע
כי זהו , י אינו יהודי"שלצור$ שבת יש להתיר ע, ב"המהכריע ו, י גוי אסור להסירו"וכתבו שאפילו ע, א הביא שיטות שחלקו על זה"המג – משנה ברורה

  .א ניחא ליה שאסור מדרבנ�פסיק רישיה דל
  

  הטמנה לצור$ מחר
א% לצור% מחר מותרת ואי� לגזור כא� שמא יטמי� , הטמנה לצור% הלילה היא זו שאסורה – מרדכי, ר בנימי�"ר ישעיה והר"שבלי הקלט בש� הר

כי יניע , � בוערות ויהיה אסור להוציאהכי אז כשירצה להוציאה למחרת ימצא גחלי, י להיזהר שלא תעמוד הקדרה ממש על הגחלי�"וכתב הב. ברמ)
כפי שיבואר בסימ� , אמנ� יש אחרוני� החולקי� על זה. [אסר אפילו לומר לגוי להוציאה" יראי�"וה .את הגחלי� וקרוב לבוא לידי חיוב משו� הבערה

  ]א"רנז ס' ע בס"וע, הבא
  

  שאינה גרופה או קטומה שכח ושהה דבר שאסור להשהותו על האש בשבת
  )ף וסיעתו אפילו כשהגיע למאכל בן דרוסאי"ולרי, י וסיעתו כשלא התבשל כלל או לא הגיע למאכל בן דרוסאי"לרש(

, המבשל בשבת: למחר נפק דרש להו. ישתיק ולא אמר ליה ולא מידיא ?ג כירה ובשלה בשבת מהו"רה עקדשכח : בעו מיניה מרבי חייא בר אבא" – גמרא
  ?מאי ולא שנא. ולא שנא ,לא יאכל –במזיד , יאכל –בשוגג 

  .במזיד נמי יאכל –אבל האי דלא קא עביד מעשה , לא יאכל –במזיד , מבשל הוא דקא עביד מעשה: רבה ורב יוס� דאמרי תרווייהו להיתירא
  ...בשוגג נמי לא יאכל –אבל האי דאתי לאיערומי , בשוגג יאכל –מבשל הוא דלא אתי לאיערומי : רב נחמ� בר יצחק אמר לאיסורא

, לא יאכל –במזיד , יאכל –בשוגג , בתחילה היו אומרי� המבשל בשבת: דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב? מאי גזירתא
  ...חזרו וקנסו על השוכח –משרבו משהי� במזיד ואומרי� שכחי� אנו . והוא הדי� לשוכח

כשהל% רבי יוסי לציפורי מצא חמי� שנשתהו : דאמר שמואל בר נת� אמר רבי חנינא, תא שמע – ?מי קנסוהו רבנ� או לא, עבר ושהה מאי: איבעיא להו
שאסר לה� לעשות כ% ( לשבת הבאה, לא –? לאו לאותו שבת ,מאי. ואסר לה�, ביצי� מצומקות שנשתהו על גבי כירה, ולא אסר לה� –על גבי כירה 

  .)שבת לח.". ()..א% באכילה מותרי� כבר עכשיו, לכתחילה בשבת הבאה
  
 )א"שיח ס' שנלמד מדיני המבשל בשבת בס( והבעיה הראשונה עוסקת כשלא התבשל כל צרכו" שכח ושהה"גורסי� בשאלה השניה  – �"רמב, �"רי

  .ולא איפשטיא ולקולא) כי כא� לא מבשל כלל, שלא יכול להילמד מדיני מבשל בשבת(והשניה כשהתבשל ומצטמק ויפה 
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א� הוא תבשיל שלא בישל כל צרכו ימתי� , וא� שכח. ש וימתי� בכדי שייעשו"אסור לאוכלו עד מוצ, ושההבמזיד הותו ועבר תבשיל שאסור לש: לכ�

  .ת עצמהאכלו מיד בשב, וא� בישל כל צרכו ומצטמק ויפה לו, ש"עד מוצ
  )יש לחלק בי� שוגג למזיד, ר כל צרכו ומצטמק ויפה לואבל א� התבשל כב, דעת� שמה שהשוותה הגמרא בי� שכח לעבר ושהה זה דוקא כשלא התבשל כל צרכו(

. ואי� הבדל בי� שוגג ומזיד בזה, ג� לבני ביתו לאחר הגזרה הא� כשעבר ושהה נאסר באכילה, שתי הבעיות בגמרא מכוונות לאותה שאלה – טור, ש"רא
  .ש להחמיר לאסור לכול� אפילו לא למי ששהה בשבילו"ופסק הרא

  )'בשוגג יאכל במזיד לא יאכל'כי הגמרא מביאה ראיה מ', שכח'פ שכתוב "ה הראשונה במזיד אעש שג� השאל"דעת הרא(

  .אבל לאחרי� מותר, אסור רק לו – מרדכי
  

וא� , מותר לאכלו אפילו מצטמק ויפה לו, א� התבשל כל צרכו, )ב"מ –ש א� עשה בשוגג "וכ( ולכ� א� שכח ושהה קדרה, �"� וכרמב"פסק כרי – מחבר
 בכדי שייעשוש "וא� עבר ושהה במזיד אסור בשניה� עד למוצ. )א"מג(לכל העול� ובודאי למי שבושל בשבילו  ש"של כל צרכו אסור עד למוצלא התב

  .)י"ר כהגהות אשרב לאסו"סת� המ' ק כ"רנד ס' ובס. ג שבשכח מתיר"י שאוסר בכדי שייעשו אפילו בשכח ולא רק בעבר ושהה ולפמ"ב הביא מחלוקת בי� הגהות אשר"ובמ, א"רמ(

, ש"נאסר לכל העול� עד למוצ, ולכ� א� שכח מאכל שהתבשל קצת, שכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי מותר להשהותו י וסיעתו"א את רש"והביא כי
  .ש"תמיד אסור עד למוצ, אבל א� עבר במזיד

  .י וסיעתו"נהגו להקל כרש – א"רמ
  .כי רבו העומדי� בשיטה זו, שב כשליש בישול לעני� זהשמאכל ב� דרוסאי נחדיעבד יש להורות בלעני�  – ב"מ
  

  ?החזיר על כירה שאינה גרופה וקטומה בשוגג הא� נאסר באכילה
ולכ� א� . כ ממלאכה זו"ע הא� לדמות זאת לעבר ושהה או שכח שאסור או שכא� כבר נתק� המאכל לאכילה ואינו נהנה כ"נשאר בצ – י"הגהות אשר

  .י שמותרודא, הגוי החזיר על הכירה
  .כל עוד שלא כתוב מפורש שמותר, אסור לאכלו – מרדכי

  א"רמ

 .וא� התבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו מותר, � בשביל ישראל דינו כשכח ושהה"שא� החזיר� עכו, י"פסק כהגהות אשר .1
  .אבל א� מצטמק ורע לו מותר, כי בספק דאורייתא הולכי� לחומרא, אסוראפילו בשוגג א� החזירו ישראל  .2

. וזה שתי סיבות להתיר, כיו� שהיה מבושל כל צרכו והוא שוגג, לאחרי� מותר במצטמק ויפה לו, א� החזירו ישראל בשוגג – מג� אברה�
  .ודוקא שלא מבני ביתו

  .אי� להחמיר בדיעבד כשהחזיר בשוגג, אחרת, אסור לאוכלו, רק א� החזרה אסורה לדברי הכל – באור הלכה
  

  'סעי� ב
בגפת , נותני� עליה תבשיל) ירושלמי –ה גללי גסה "ה, �"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה(שהסיקוה בקש ובגבבא ) נותני� קדרה לתוכה(כירה " – משנה

)�  ).שמכבה את הגחלי� ומקרר אות�( או עד שית� את האפר) את הגחלי�( שיגרו�ובעצי� לא ית� עד ) פסולת של שומשמי
 א� מחזירי�: ה אומרי�"וב, )שנראה כמבשל(נוטלי� ולא מחזירי� : ש אומרי�"ב. מרי� חמי� ותבשילה או"וב, ש אומרי� חמי� אבל לא תבשיל"ב
  :)שבת לו( ".)הואיל וגרו�(

פע� : דאמר רבי אושעיא ,אפילו בשבתא� מחזירי� : א� רבי אושעיא סברו ".מחזירי� אפילו בשבת, לדברי האומר מחזירי�: אמר רב ששת" – גמרא
ומזגנו לו את הכוס והחזרנוהו , של חמי� מדיוטא התחתונה לדיוטא העליונה )סיר קט�( והעלנו לו קומקמוס, לעילא מרבי חייא רבה אחת היינו עומדי�

  :)שבת לח( ."ולא אמר לנו דבר, למקומו
כי לא , לא נתיר להחזיראבל ביו� שבת בבוקר אולי , שאז מוכח שמחזיר לצור% שבת, היה אפשר לומר שמה שמותר להחזיר זה רק משחשכה – י"רש

  .ל שג� אז מותר להחזיר"קמ, מוכחא מילתא למה מחזיר ונחשב כמטמי� לכתחילה
. כ בשהייה שש� ודאי משהה בעודה רותחת ולא יחתה"משא, שמא תצטנ� ויחתה בגחלי� משחשכהאיסור חזרה הוא לפני שבת מטע� עיקר  – תוספות

  .ועיקר מחלוקת� היא בחול, ש אסור א� בחול"בי� בחול ובי� בשבת ולבה מותר להחזיר "לבו, ולכ� עיקר המחלוקת בחול
  

כי ברגע שהתבשל כמאכל ב� , ולא משו� מבשל. (שמא יחתה בגחלי� – ה"דעת תוספות ורז ?)ג"שבת פ' פ האור שמח הל"ע( מדוע אסור איסור חזרה
זיר א� כשלא מבושל שמא יבוא להח, משו� חשש מבשל – �"רמב) נו מבושלשאי ולפני כ� לא יוריד כלל, :לדעת תוספות לו דרוסאי אי� בו משו� בישול

  .וזה לשיטתו שכל עוד שלא מבושל כל צרכו יש בו משו� בישול אחר בישול, המאכל כל צרכו
  

  שישאר רותח :1תנאי החזרה 
מ א� לא הצטנ� אלא "מ .צטמק הוי כמבשל גמורג כירה ומ"כשהחזירו ע, כל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונ� – ר יונה"בש� הר רבנו ירוח�

  .מותר להחזיר, שינה מרתיחתו קצת
  

  מאכל בן דרוסאי לשיעורהגיע : 2תנאי החזרה 
אלא אפילו , ע מבעוד יו�ולאו דוקא א� הגי. (אסור, וא� לא, מותר להחזיר, א� כשמוריד הגיע לשיעור מאכל ב� דרוסאי – א"� והרשב"מ בש� רמב"מ

  )לשיעור בישול זה הגיע משחשיכה
  .לא יחזיר א� נטל, אבל א� לא הגיע, לשיעור של מאכל ב� דרוסאי כשהגיע מבעוד יו�מה שמותר להחזיר זה דוקא  – ר יונה"בש� הר רבנו ירוח�

קו מיד וכתב שאולי כוונתו שמסל? התבשיל מבושל, מ עכשיו כשמוריד"מ, י או משחשיכה"שלא מוב� מה ההבדל א� בושל מבעו, י הקשה"הב
  .ע"ואז אסור להחזירו לכו, לא יגיע ג� כשיטלו, ד לפני שבת"ואז א� הגיע לשיעור מאב, משחשיכה

  .ולא מספיק שיעור של מאכל ב� דרוסאי, כשהמאכל בושל כבר כל צרכוכל מה שמותר להחזיר זה  –) ד"שיח ס' ע בעני� זה בס"ע( טור
  

  על גבה: 3תנאי החזרה 
  .)שבת לז". (אסור –אבל תוכה , לא שנו אלא על גבה: רב חמא בר גוריא אמר רב אמר רבי חלבו אמר" – גמרא
על דפנות הכירה וממלאי� את חללה כל עוד  משמע ששולי הקדרה מונחי� ועל גבה, הכירה קרקעיתג "משמע שהקדרה מונחת ע בתוכה –.) לז( י"רש

  .שלא נוגעת הכירה בקרקעית הכירה
על שפתה או על כיסוי שעל חללה כ% ששו� חלק  משמע על גבהואילו , אפילו לא מגיעי� לקרקע, ממלאי� את חללה משמע ששולי הקדרה בתוכה – טור

  .מהקדרה לא נמצא בכירה
  

  עודה בידו ודעתו להחזירה: 4,5תנאי החזרה 
 – רבי תדאי דעבד: אמר רב אמי. אסור –אבל הניח� על גבי קרקע , לא שנו אלא שעוד� בידו: אמר רבי זריקא אמר רבי אבא אמר רבי תדאי" – גמרא

ותרוייהו , פליגי בה רב דימי ורב שמואל בר יהודה .מותר –אפילו הניחה על גבי קרקע : אלא הכי אמר רבי חייא אמר רבי יוחנ�, לגרמיה הוא דעבד
  .נמי מותר קרקע הניח� על גבי: וחד אמר. ראסו –על גבי קרקע , מותר –עוד� בידו : חד אמר. משמיה דרבי אלעזר אמרי
א� על פי , מכלל דעל גבי קרקע. אסור –אבל אי� דעתו להחזיר , לא אמר� אלא שדעתו להחזיר –הא דאמרת עוד� בידו מותר : אמר חזקיה משמיה דאביי

אבל דעתו , זירלא אמר� אלא שאי� דעתו להח –הא דאמרת על גבי קרקע אסור : אמר חזקיה משמיה דאביי, איכא דאמרי. אסור –שדעתו להחזיר 
  .מותר /על פי שאי� דעתו להחזיר  א�, מכלל שבעוד� בידו. מותר –להחזיר 

  :)שבת לח( ."תיקו? פינ� ממיח� למיח� מהו: רב אשיבעי ? הניח� על גבי מטה מהו? תלא� במקל מהו: בעי רבי ירמיה
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אבל אי� , שמה שמותר כשעודו בידו זה רק כשבדעתו היה להחזיר הלכה כלישנא קמא – טור , מ בש� הגאוני�"מ, �"רמב, רבנו ירוח�, ש"רא, �"רי

יש איסור תורה שעלול להגיע למ בספק "מ, שנא בתרא מקלה יותריפ של"שאע, �"וכתב הר .ג קרקע תמיד אסור"וא� הניח ע .דעתו להחזיר אסור
  .להחמיר

כי בשל , מ"ג קרקע מותר בכ"וא� לא הניח ע, ו להחזיר מותרג קרקע ודעת"שא� מניח ע, הלכה כלישנא בתרא שמקלה – מ בש� ספר התרומה"הגה
  .סופרי� הל% אחר המקל

שפסק בבית יוס� ומשמע . ולא הזכיר כלל החילוק א� בדעתו להחזיר או לא, וא� לא מותר, ג קרקע אסור"כתב רק את החילוק שא� הניח ע – �"רמב
  .כי ספק דרבנ� לקולא, ובכל שאר הפסקות של הגמראלהקל בזה 

לא הזכיר דברי�  – �"רמב. כי ספק לחומרא כפי שבארנו לעיל, אסור להחזיר – רבנו ירוח�, �"רי: ג מקל או מטה או פינהו ממיח� למיח�"הניח ע
  .כי רוב האמוראי� סוברי� כ% ,אבל בקרקע החמיר, כי ספק דרבנ� לקולא, ולכ� משמע שמקל, אלו
שאז כאילו יוצר , הנחה על קרקע ודעתו להחזיר ה� רק כשסילק� מהאש לפני שבת ובא להחזיר בשבתמשמע מהירושלמי שכל הדיוני� כא� לגבי  – �"ר

  .וכל מה שמותר זה בכירה גרופה וקטומה .ג קרקע מותר להחזירו"אפילו הניחו ע, אבל א� נטלו משחשיכה, הטמנה חדשה לכתחילה בשבת
�  .)�"ש ורמב"רא, תוספות(� דעת רוב הראשוני� אי� כ – בית יוס

  .כל עוד שהוא ח�, ג קרקע"אפילו הניחו עשדינו ככירה גרופה וקטומה , ומחזירי� לתנור שלנו, �"רבי� נוהגי� להקל בזה כדעת הר – דרכי משה
  

  הלכה
, )רבנו יונהכ, ב"שיס( א� היא רותחתמותר להחזירה  ,)כרב ששת(אפילו בשבת , ונטל הקדרה מעליה השהיא גרופה וקטומשכירה , פסק כגמרא – מחבר

א "מג( אבל לתוכה אסור, ודוקא על גבה של הכירה )מותר, ממיח� למיח�או פינה על מקל או מטה  ולכ� א� הניח, �"כרמב( ג קרקע"ולא הניחה ע
  .)שמניח על קרקעיתה, י"כרש –ב "ומ

זה , רק שלא התכוו� להחזיר, אבל א� עודה בידו .בכל זאת אסור, ב"קרקע בניגוד לדעת בעהג "לקח את הקדרה והניחה ע זר ג� א� אד� אחר – א"רעק
  .תלוי במחלוקת הראשוני�

  .שמא יחתה בגחלי� בחזרתו –) ספר הישר בש� ש�( שער הציו�. מיחזי כמבשל –) �"י ור"פ רש"ע 'ק לז"א ס"ס( ב"מ ?ק"מותר להחזיר רק כשגולמה 
  .שנראה כמבשל – �"א ור"ב בש� רשב"מ ?רהלמה אסור להחזיר לתו$ הכי

  
  א"רמ

כרוב הראשוני�  וכ� שחייב שיהיה בדעתו להחזירה, כדעת רבנו ירוח�, אבל הניחה על מקל או מיטה אסור, עודה בידואת התנאי� של  פסק .1
 – אפילו הבלה גדול יותר( רתואז מותר להחזירו אפילו לכירה אח ,שהתבשיל חייב להיות מבושל כל צרכו ,טורוכ, ק המחמירה"שפסקו כל

  .אבל א� לא מבושל כל צרכו אסור אפילו לאותה כירה, )א"מג
 .ודעתו להחזיר' ג ספסל וכד"כשהניח ע וכ�, פ שלא התכוו� להחזיר"יש להקל בעת הצור% כשעודה בידו אע, בגלל שיש חולקי� – ל"באה, ב"מ

  ).שער הציו�(כי קשה להקל כנגד המחבר  ,אפילו כוונתו להחזיר, ג קרקע ודאי אסור"אבל א� הניח ע
כי כשמעביר את , ואמנ� קשה על זה .א אסור כמו מקל או מיטה"ולרמ, ע מותר כי זה לא קרקע"לשו – א"מג :די� פינה ממיח� למיח�

פרושו ראש יוס� על ג פרש ב"והפמ? הרי אסור משו� בישול, ואי% מותר להחזיר אותו, ע הוא נידו� כצונ�"לפי שיטת השו, המאכל לכלי שני
יש לסמו% על המקלי�  – צ"שעה, ב"מ .שמדובר בדבר יבשא כתב "והחזו. ע שהעבירו לכלי ריק אחר שכבר על האש"שמדובר לשו, מסכת שבת

 .כשבדעתו להחזיר, ולהתיר להחזיר כשהעביר ממיח� למיח�
  .אסור, אבל א� הצטננה לגמרי. ומותר להחזירה תאלא מספיק שתישאר חמה קצ, הקדרה לא חייבת רותחת, ו"שיח סט' א בס"לפי הרמ .2

  .והצרי% שתהיה רותחת מדי� תנאי החזרה, חלק – ח"ב
 .כי אחרת זה נראה כהנחה לכתחילה, א� ביבש מבושל כל צרכו צרי% שיהיה ח� קצת – )ה"ס( מג� אברה�

א� אבל , כי זה נראה כהטמנה חדשה ירה בשבתשכל התנאי� האלו מחויבי� כאשר נטל הקדרה לפני שבת ובא להחז, �"א את הר"הביא כי .3
. בכירה גרופה וקטומה )א"חזו –צרי% שבדעתו להחזיר , ב"מ –אפילו אי� דעתו להחזיר ( ג קרקע"אפילו הניחה ע הנטל בשבת מותר להחזיר
ל חולק ומשוה תנורי� "ורש( קטומהגרופה ולהקל שיש לה� די� כירה ) כלבו /כ "ואי� חומ� רב כ, שפתוחי� מ� הצד(וכ� נוהגי� בתנורי� שלנו 

  .)כי אי� דעת רוב הראשוני� כ�( וטוב להחמיר .)ב"מ –ויש להחמיר בתנור של נחתומי� שח� כל הזמ� וחומו רב , שלנו לשל הגמרא
  .כי יש בזה בישול חדש, ע אסור להחזיר"התקררה הקדרה לכו א�, ג� לדעה מקלה זואבל 

, כי כיו� שהתקרר בטלה השהייה הראשונה, פ שלא שיי% בו עוד בישול"אע, אסור א� התקרר לגמריאפילו בדבר יבש מבושל  –מג� אברה� 
  .ונראה כנות� לכתחילה בשבת

א� א� , אבל ביבש מותר להטמי� לדעה זו, וכתב שמה שאסור כשהתקרר זה רק בלח ומשו� בישול, א"חלק על המג – א"פ הגר"באור הלכה ע
  .התקרר

ג קרקע ואפילו א� לא היה בדעתו להחזיר ואפילו "נראה שבפלאטה אפשר להקל להחזיר עליה אפילו א� הניח ע: תימלהחזרה על פלאטה חש
, מ כתב שטוב להחמיר"א% מ, כ כתב להתיר כ%"ג בשש"ואפילו בח, ג קרקע"כי יש מתירי� לתת לכתחילה מאכל מבושל ע, א"לשיטת החזו
  .ג קרקע ובא להחזיר ודאי שמותר"וא� הניחו ע

זה , כי כשמכניס לתו% התנור, ק"אסור אפילו למי שסובר שכירה חשמלית דינה ככירה גו: )שאי� בו טרמוסטט( תנור שבימינותו$ החזרה ל
  .נחשב כמניח כמחזיר לתו% הכירה וזה ודאי אסור

, ל הכירה ועליה את המאכלפ מה שכתב לקמ� שמותר לתת מעזיבה ע"ב יש להתיר ע"א והמ"לפי המג, א� סלילי החשמל של התנור מכוסי�
  .ג הכירה ולא בתוכה"כתב שכל ההתר ש� זה רק ע א"א$ החזו. וזה מותר א� בתו% התנור, )ע בזה לקמ�"ע(ה כא� "כ ה"וא

 .שאז לא מניח בתו$ הכירה ולא מיחזי כמבשל, רק א� ישאיר את הדלת פתוחה, פ תנאי ההחזרה"ע, ויש להקל להחזיר לתנור לכתחילה
  .כי זה נראה כתחילת הטמנה, אסור להניחו בכרי� ובכסתות, שא� הוציא מאכל מהתנור בשבת , א"מ כי"גההביא דברי ה .4

  .א� הוא פתוח מלמעלה מותר – ז"ט
  

  איסור החזרה בכירה שאינה גרופה וקטומה
בגפת , נותני� עליה תבשיל) ירושלמי –ה גללי גסה "ה, �"רמב –ה גללי בהמה דקה "ה(שהסיקוה בקש ובגבבא ) נותני� קדרה לתוכה(כירה " – משנה

)�  ).שמכבה את הגחלי� ומקרר אות�( או עד שית� את האפר) את הגחלי�( שיגרו�ובעצי� לא ית� עד ) פסולת של שומשמי
�  .� מפורש"פ הרמב"וכ. ע להחזיר אסור בלא גרופה וקטומה ורק בלשהות מתלבטת הגמרא"שלכו, פשוט הדבר מהמשנה – בית יוס

  .אינה גרופה וקטומהכשו מצטמק ורע לו אסור להחזיר אפיל – �"ר
  

  על הכירה מבעוד יו� סמו$ לחשיכההחזרה 
ואי� סיכוי א� נטלה מ� הכירה והתקררה ש, אסור בכירה כזו להחזיר לא רק בשבת אלא אפילו מבעוד יו� – פ הטור"וכ ג"מרדכי וסמ, ש"רא, תוספות

ש שלא "ה לב"אבל בלא גרופה וקטומה מודי� ב, ה היא לגבי גרופה וקטומה"ש וב"כי מחלוקת ב, יו� אסור להחזירה אפילו מבעוד, שתרתח מבעוד יו�
מחזירי� , מדברי רב ששת שלדברי האומר מחזירי�ומוכיחי� זאת . כ יחזיר על כירה שאינה גרופה וקטומה"כי גוזרי� שמא יטעה ובשבת ג, מחזירי�

  .וכ� א� נטלו בשבת, משמע שבאינה גרופה וקטומה אסור להחזיר א� נטלו מבעוד יו�, ד יו�משמע שעיקר המחלוקת לגבי מבעו, אפילו בשבת
  .ובערב שבת מותר להחזיר א� ירתח לפני כניסת שבת, שבשבת אסור להחזיר לכירה שאינה גרופה וקטומה אפילו הוא רותח, ש משבת"ובזה חלוק ער

נראה , שכיו� שהמאכל לא מתבשל על הכירה, זה רק במאכל שהתבשל כבר, והתקרר כל מה שאמרנו כא� שאסור להחזיר א� נטלש, ש"כתב הראו
כי אי� חשש , ע להחזיר כל היו�"מותר לכו, אבל א� לא התבשל עדיי�, כתחילת שהיה ויש חשש שיחזיר בשבת על כירה שאינה גרופה וקטומה

  .שיטעה ויחזיר בשבת מה שאינו מבושל ויעבור על איסור בישול
  .אפילו אינה גרופה וקטומה, חלקו על התוספות וכתבו שמבעוד יו� מותר להניח הכל – �"ר, �"רמב, י"רש
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כ שא� התקררה הקדרה לא תספיק לרתוח "א� הוא סמו% כ, שהוא קבלת שבת" ברכו"שסמו% לחשיכה או סמו% ל, הביא את שיטת התוספות – א"רמ

לא שיי% להחמיר , ג קרקע"אבל לעני� דעתו להחזיר והנחה ע(לכירה שאינה גרופה וקטומה שאסור להחזירה , די� החזרתה כמו בשבת עצמה, לפני השבת
�  .כ"א% טוב להחמיר במקו� שאי� צור% כ, וכתב שהמנהג להקל, י"והביא כיש מקלי� את רש). א"גר – כא

אבל , רכו ומניח את הקדרה לשמור את חומהזה דוקא כשהתבשל המאכל כל צ, כל מה שאסור להחזיר כשאי� שהות שתרתח, ש"פסק כרא – מג� אברה�
  .כי ודאי יעבור על איסור בישול, כל זמ� שלא התבשלה נוטלה ומחזירה כרצונו ואי� חשש שיבוא להחזירה בשבת

  .ג וסיעתו שאי� לחלק כלל בי� התבשל ללא התבשל ותמיד אסור להחזירו לכירה שאינה גרופה וקטומה"פ הסמ"פסק ע – ח"ב
  .א"אפילו לכירה שאינה גרופה וקטומה וכמו שראינו בס, ע"מאכל חי לחלוטי� מותר להחזירו לכו – ב"מ, ג� אברה�מ :די� מאכל חי

  

  ודין החזרה לכופח) שהיה בזמן התלמוד(איסור החזרה לתנור 
הרי הוא  –בגפת ובעצי� , כיריי�הרי זה כ –כופח שהסיקוהו בקש ובגבבא . בי� מעל גביו, תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא לא ית� בי� מתוכו" – גמרא
 .שמשמע בגמרא שבתנור ובכופח אי� הבדל בי� גריפה לקטימה, א"בסוראינו :) שבת לח". (כתנור
מפני , פ שגר� וכיסה"אע, ולא לכופח שהוסק בגפת או בעצי�) כמו כירה לא גרופה וקטומה( אי� מחזירי� לא לתנור – �"ר, א"רשב, �"רמב, �"רמב

  .שהבל� ח� ביותר
�ולכ� היו שנהגו להחזיר לתו$  .ש"ע. כי ה� רחבי� יותר, אפשר שתנורי� שלנו דינ� ככירה גרופה וקטומה, פ מה שכתבנו לעיל בש� הכלבו"ע – בית יוס

  .ואפילו מאכל קר, � בש� הירושלמי לעיל שהתיר"פ הר"ג קרקע ע"ואפילו הניחו ע, רופה וקטומהתנור בשבת וסומכי� על זה שהוא ככירה ג
היינו , י שג� ביו� המחרת"וכפרש, מתייחסי� רק לכירה גרופה וקטומה, "מחזירי� אפילו בשבת"אפשר שדברי רב ששת , י"מ לא התיר זאת הב"מ

  .הזה שרוב הראשוני� חלקו על הירושלמי, ועוד, הדי� כ% ולא לתנור, שבת
  .כל עוד שהוא ח�, ג קרקע"אפילו הניחו עדינו ככירה גרופה וקטומה ש, ומחזירי� לתנור שלנו, �"רבי� נוהגי� להקל בזה כדעת הר – דרכי משה

  
  .ה לכופח שהוסק בגפת או בעצי�"� שלתנור לא מחזירי� אפילו הוא גרו� וקטו� וה"פסק כרמב – מחבר

  )א לגבי תנורי� שלנו"רמועיי� לעיל בפסק ה( .ב מותר אפילו בשבת"אבל אי� היס, ב"וכל זה דוקא כשיס, אסור אפילו לסמו% לוהוסי� ש – א"רמ
  .א בעצמו"דינ� ככירה ועיי� לעיל עוד בדברי הרמ, אבל תנורי� שלנו שפתוחי� מ� הצד, כל זה בתנורי� שהיו בזמ� התלמוד – ז"ט
  

  'ה, 'ג פי�סעי
  ג קדרה ריקנית או קדרה מלאה"חימום מאכלים בשבת ע

 חזירעל הכירה ולה) משו� מלב�(ישנה יכול להניח קדרה ריקה , הקדיחה תבשילווק� בבוקר וראה ש, א� הניח קדרה ע� תבשיל מערב שבת – מרדכי
כי אז מלב� אותה , אבל יזהר שלא ישי� קדרה ריקה חדשה, )שמותר להחזיר עליה( ואז הכירה נחשבת כגרופה וקטומה, את הקדרה על הקדרה הריקה

�  .ב"כפי שראינו לעיל בס, כי אז אסור להחזיר יותר וכ� שתהיה רותחת ,ר אותהשלא יניח את קדרתו על הקרקע עד שמחזיוכ� , ועובר על איסור מלב
  )ב דברי הדרכי משה עוד בזה"ועיי� לעיל בס( .ג הקרקע יכול להחזיר"מותר להקל שג� א� נתנה ע – דרכי משה

  
  :)שבת מ...". (תנו רבנ� מביא אד� קיתו� של מי� ומניחו כנגד המדורה" – גמרא

פ "ואע, לחממו שהתבשל כבר מערב שבת כל צרכו) שאי� בו כלל רוטב(ש '"מותר לתת על פי קדרת חמי� בשבת תבשיל כגו� פנאדי – א"� בש� הרשב"ר
אבל , פ שהקדרה על האש ולכ� אי� חשש שיחתה בגחלי�"אע) היינו קדרה ע� תבשיל מבושל על גבי קדרה שעל האש(לפי שאי� דר% בישול בכ% , ב"שיס

  .אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל, משחשיכה אסור להטמי� תחת הבגדי�
כי מוכח שאי� זה , כל שהוא מבושל ומצטמק ורע לו, על גבי כירה או כסא של ברזל ג כירה ישירות"עמותר לחמ� תבשיל שאי� דר% לאפות אותו  – �"ר

  .דר% לאפות בו כי, אבל לתו% תנור אסור, ודוקא על כירה או כסא של ברזל. אלא לצור% חימו�, לצור% בישול
�� בעצמו"כ להתר לר"ש שאי� הדבר ברור כ"וכ, כדי שלא יבואו להתיר את האסור, �"מ יש לאסור להניח ישר על הכירה שלא כר"מ – בית יוס.  

  .י לאסור להניח ישירות על הכירה מדובר בדבר קר"ודברי הב, מבושל שיצא מהתנור על הכירה ישירות מותר ח�להניח דבר  – דרכי משה
  

  מחבר

א "פ הרמ"ע. (פ כללי החזרה"אלא רק להחזיר ע, פסק כמרדכי שאסור להניח בשבת מאכל על קדרה ריקנית שעל כירה שאינה גרופה וקטומה .1
  )ג קרקע וכ� א� לא הצטנ� לגמרי"נוהגי� להקל א� א� נתנה ע

אפילו התחתונה עומדת על האש ממש וחמה , רהג קד"ע) אפילו קר(שמותר להניח קדרה של דבר מבושל , א"� בש� הרשב"פסק את דברי הר .2
וש� כתב שמותר בצורה זו ג� , שהוכרע ש� כדעה ראשונה', ח/'ז' שיח ס' וכ� פסק ג� בס. וזה עדי� מכירה גרופה וקטומה, ב"בחו� שיס

ה שעל פלאטה מותר "שהוכמוב� . (ש"ע. ו"ט' פ ס"א מותר כל עוד שח� קצת ע"ולרמ). משו� מבשל, אבל קר אסור( להניח מאכל לח רותח
  )ג קדרה"להניח כ% כקדרה ע

  .א� יש בה שומ� אסור משו� נולד – ז"ט
שרק להחזיר התירו על הכירה , ה שאסור להניח את התבשיל המבושל והיבש ישירות על כירה גרופה וקטומה"שה, פסק כבית יוס� – א"רמ

  )א"גר –ואפילו הוא רותח ומטצמק ורע לו . (א% לא להניח מאכל חדש
  . ולכ� יש לאסור. י משמע לאסור"א$ כתב שמהב, � שכתב להתיר להניח ישירות על הכירה"הביא את דברי הר – מג� אברה�

  
משמע שאי� היא מפסיקה בי� האש , ג קרקע"א� הניח את הקדרה ע, ג קדרה ריקה"אסר המחבר להניח ע ג"בס – קושית הבאור הלכה על המחבר

ג "כקדרה ע, ח מפורש"שיח ס' וכ� ג� פסק בס כי היא מפסיקה, על קדרה ע� תבשיל שאצל האש לכתחילהר להניח ה פסק שמות"ואילו בס, לקדרה
  ?קדרה

  .ולכ� הקל בזה ,ישירות ג כירה"שמותר לחמ� תבשיל שאי� דר% לאפותו ע ,�"דעת הרצר� את ה "המחבר בס – תרו& הדגול מרבבה
  .א"כ הגר"וכ, מותר קדרת חמי�ג "א שרק ע"אלא סובר כרשב, �"חבר לא סובר כלל את שיטת הררואי� לקמ� שהמ – י הבאור הלכה"דחית תרוצו ע

  
ולכ� זה לא נקרא כירה כלל ומותר לתת אפילו , ג קדרה ע� מאכל שעומדת על האש"ה מדובר שמניח ע"בס – פ הבנת הבאור הלכה"ע ג"תרו& הפמ
ע� כל דיני החזרה להחזיר רק אלא , שאסור לית� עליה בשבת לכתחילהופה וקטומה ככירה גרנעשית הכירה , אבל כא� שהקדרה ריקה, לכתחילה
  .הידועי�

חו� הכירה עולה למעלה לקדרה שמונחת מ "מ, ג קדרה"פ שזה כקדרה ע"אע בקדרה ריקנית – )'ק ט"לז ס' ס( א"פ הבנת החזו"תרו& הפרי מגדי� ע
אבל כשהתחתונה קדרה מלאה היא . ה גרופה וקטומה ולא הנחה לכתחילהחזרה ככל כיר ולכ� מותר רק, ממש ונחשב כאילו מניחה על הכירה, עליה

  .ולכ� מותר, והחו� עולה לעליונה מחו� התחתונה ולא מחו� הכירה, בולעת את חו� הכירה
להניח את התחתונה כי  מותרל "שלבאה, שהעליונה תרתח לפני התחתונה, תהיה כאשר התחתונה מלאה וכבדה והעליונה קטנה מ בי� התרוצי�"הנפק

  .כי היא תרתח ישירות מחו� הכירה ולא מחו� הקדרה התחתונה, אסור א"ולחזו, ג קדרה"זה כקדרה ע
  

קדרה ג "מה שמותר להניח ישירות ע –) 'ק לד"רנג ס' ש בס"והמחה ק כו"ז ס"שיח ס' ס( והדגול מרבבה המחצית השקל גרסתפ "ע תרו& המג� אברה�
ג כירה או "פ שהוא מבושל אסור ליתנו ע"אבל מאכל לח אע, )מאכל יבש ומבושל(זה דוקא צלי  או על קדרה שעל האש וקטומה שאינה גרופה שעל כירה

אבל לא נתינה , ג"כמו שכתוב בסולכ� במאכל לח אי� מותר אלא חזרה . גזרה שמא ית� אותו כשהוא קר ויבוא לידי בישול, קדרה שעליה ואפילו הוא ח�
  )א הקל בזה למעשה כל עוד שהוא ח�"מגמ ה"מ( .לכתחילה

ג "פ גרסת הפמ"וכ� ע, ז"שיח ס' וכתבו שהמחבר מכריע כדעה ראשונה בס, ב חלקו על תרו& זה של המג� אברה�"המא ו"הגר, שיח האליה רבה' בס
  .ג מיח�"אלא רק ע, אשמאכל יבש על קדרה ריקנית שעל הולכ� ג� למחבר אסור להניח , ג"רנג ס' א בכלל לא היתה מס"קושית המג, ש�
  

  )'אזבסט וכד(הנחה על תנור שגגו עשוי ממעזיבה 
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כי המעזיבה הופכת את התנור לגרו� , )פ כללי חזרה"ע( ישר על המעזיבה החזירמותר ל, על האש מעזיבהבתנורי� שלנו שיש כבר  –ב"מ, מג� אברה�

  .וקטו�
  .וישי� הקדרה עליה ,)כמבשל משו� מיחזי( להניח ג� איזה ע) או ד� להכר הצרי$  – ל"מהרי

כשהתבשיל שמותר לתת לכתחילה זה זה  וכל. מותר לית� אפילו לכתחילהמשמע שעל הכר כזה ל ש"פ המהרי"הבינו ע – ב"מ,) ס רנט"סו(מג� אברה� 
פילו קר ישירות על משמע שתבשיל יבש מבושל מותר להניח א. משו� חשש בישול, ב"אבל א� התבשיל קר אסור א� יוכל להתחמ� לחו� שיס, ח�

  .בההד� שעל המעזי
ולא לתת עליו לכתחילה שזה , וכתב שהד� והמעזיבה הופכי� את התנור לגרו� וקטו� ומותר רק להחזיר עליו, א"חלק על המג –) ס רנט"סו( א"רעק

  )ק והד� הוא ההכר"רוגל ל המעזיבה הופכת את האש"והמהרי א"לשיטתו של המג. (א"ע על המג"ונשאר בצ, אסור על כירה גרופה וקטומה
  

  פלאטה של שבתכיריים וחימום מאכלים על 
כ יכסה "אא, ג� א� חוטי החשמל מכוסי�ולכ� אסור להחזיר עליה מאכל בשבת כירה חשמלית נחשבת כאש מגולה  – כ"שש, )'ק ב"לח ס' ס( א"חזו

�  .פ כללי ההחזרה"וקטומה שמותר להחזיר עליה מאכלי� עואז די� הכירה הזו ככירה גרופה ', וכדבאזבסט : כגו�, את הכירה בכיסוי נוס
  

פלאטה של שבת שהיא מיוחדת לחימו� ולא רגילי� לבשל  – ועוד אחרוני� ישכיל עבדי, )קלו' ח ס"או(ת הר צבי "ש, )כ"שש( רבי שלמה זלמ� אויערב$
אלא היא נחשבת  אינה טעונה כיסוי נוס� ולכ�, יחתה בגחלי�אי� בה בעיה של שמא , )כ בכיריי� חשמליות"משא(עליה או להגדיל את מידת החו� שלה 

ולהשהות  או לתת עליה לכתחילה תבשיל ח� פ כללי ההחזרה"ע ככל כירה גרופה וקטומה, ומותר להחזיר עליה כ$ את הקדרה, ככירה גרופה וקטומה
  .אותו

כי לא התירו בכירה גרופה וקטומה להניח לכתחילה  כל צרכואפילו הוא מבושל , קר אבל אסור לית� עליה לכתחילה בשבת קדרה שיש בה תבשיל
  .פ כללי ההחזרה"אלא רק להחזיר ע, תבשיל

צלחת על או  אותה על הפלאטהג קדרה ריקנית שמניחי� "כ לתת לכתחילה תבשיל קר מבושל כל צרכו ע"התיר השש? ואי$ מחממי� על הפלאטה בשבת
שמותר ג� לתת על גבי קדרה ואי� צרי% לומר ) א לעיל שחולק"ולא כרעק,  הערה קיב, י� זו דר% בישולכי א, ל"המהריב בדעת "א והמ"המגפ "ע(הפוכה 

  .'ח/ 'ז' שיח ס' ה ובס"ע� תבשיל עליה כדלקמ� בס
  "]ירמ טוב להחמ"מ: "אול� סיי�, ג פלאטה מאכל קר מבושל כל צרכו"והתיר להניח לכתחילה ע, א חזר בו"הגרשז, כ הערה עא"של השש' בחלק ג[
  

ולפי זה יש לאסור להניח ישירות על הפלאטה מאכל יבש מבושל כפי , ב"ע ושכ� פסק המ"ג על השו"כתב את תרוצו של הפמ – יחוה דעת, יביע אומר
  .ג צלחת הפוכה או קדרה הפוכה"אלא רק בקדרה על גבי קדרה או ע, כ"שכתב השש

" זרע אמת"ת "ושכ� פסק ג� בשו, שיבש מותר להניח על קדרה ריקנית, בי� יבש ללח שיש הבדל, ש"פ הבנת המחה"א ע"אול� הביא את תרוצו של המג
  .שה� נידוני� כקדרה הריקנית וכ$ נהגו כל גדולי ירושלי�, זבסטולכ� התיר להניח תבשיל יבש קר מבושל על פח מתכת מנוקב או א

מותר להניח לכתחילה תבשיל יבש , לפי זהו ,ד� שעל התנורג "ע לכתחילהתבשיל להניח  שהתיר, ל לעיל"מדברי המהרי" זרע אמת"והוכחתו של ה
ואי� בישול אחר בישול , ג קדרה ריקנית שמותר"והרי זה כמניח ע, פח מפסיק בי� חוטי החשמל לתבשילשה, ג פלאטה חשמלית"מבושל כל צרכו ע

ישכיל "על שיטת הג� הרב עובדיה סמ% בדבריו (. בגחלי�ולא שייכת הגזרה של שמא יחתה , שבפלאטה אי� כל אפשרות להגביה החו�, ועוד. ביבש
כ נסביר שכל דבריו ה� רק "אא. ותו לא, כי ש� משמע שפלאטה נידונת ככירה גרופה וקטומה, אול� קשה להבי� ממנו כדברי הרב עובדיה, "עבדי

  )ע"וצ, בתבשיל לח
  

  'סעי� ד
�כשהתבשיל מצטמק ופעמי� ) שאינה על האש(ו� של מי� חמי� לית� לקדרה בשבת שטומני� קומק ,מכשלה גדולה יש – בש� רבנו יונה נמוקי יוס

  .שא� פסקה כח רתיחת� יש בה� משו� בישול, ועובר על בישול בשבת, ב ומתבשל זה ע� זה"ב והאחר יס"שהאחד אי� יס
ולכ� כל עוד שלא , ול אחר בישול אפילו בלחוזה לשיטתו שאי� ביש .התיר את הדבר אפילו כשהקדרה עומדת על הכירה – א"רבנו ירוח� בש� הרשב

  .מותר לתת אות� לתו% הכירה, הצטננו המי� שבקומקו� לגמרי
ואי� קשר לדיני ( .כל זמ� שהוא על האש, מערב ומגיס בקדרה וזהו כמבשל ממששלפי , לתת מי� לתו% הקדרה שעל האשיש להיזהר מכתב ש – כלבו

" שורי� אותו בחמי� בשבת, כל שבא בחמי� מערב שבת"שמה שכתוב , י אבוהב"וכ� משמע מדברי מהר )ג כירה ומשו� מיחזי כמבשל"החזרת קדרה ע
וכ� שיטת הטור וכ� יש לנהוג ולמחות ביד . א� פסקה רתיחת� יש בה� משו� בישול, אבל דבר לח, מתייחס לדבר יבש כגו� תרנגולתא דרבי אבא

  .הנוהגי� התר בדבר זה
  .ואסור בשבת, ג זהו הטמנה"בכה, ות� מי� מבושלי� שבכירה לתו% התנורא� נ – י"פ דברי רש"� ע"ר
  

  .ע בסימ� שיח ש� יש חילוק בי� דבר יבש לדבר לח"וע. פסק את דברי הנמוקי יוס� – מחבר
מה בחו� מותר להכניס� לקדרה אפילו א� הקדרה ח, המי� חמי� קצתכל עוד שש, כתבו "שיח סט' א בס"פ הרמ"ע – משנה ברורה, מג� אברה�

ומשמע שאי� להחמיר , שיח' א כא� לעיי� בס"שלכ� כתב הרמ, ב"וכתב המ .י כ�"א% יש להיזהר שלא להגיס בה� ע .כי אי� בזה בישול כלל, ב"שיס
  .מ� הסת� ה� עוד חמי� קצת, כי כשהטמינו מי�, בדבר

אי� בו משו� בישול ומותר , כי מכיו� שהמרק ח� קצת, שבקערה שלכ� נוהגי� לערות רוטב של בשר מכלי ראשו� על קטניות שהונחו במרק, וכתבו עוד
�אלא רק לקחת את הרוטב , מכלי ראשו� משו� בישול ה�אסור לערות עלי, הקטניות והמרק שבקערה הצטננו לגמריאבל א� . לערות עליו מכלי ראשו

  .ואז זהו עירוי מכלי שני שאינו מבשל ומותר, בכ� ולתת בקערה
, פשוט שמותר, ש�אול� א� הקטניות לבד  .י כ�"אלא ע על המרק שבקערה אשו�רי לא לערות מכללכתחילה  �עדיבכל מקרה ש, בסו� ב"מ כתב המ"מ

  )ד"שיח ס' ס(שה� כבר מבושלות 
 כירהה כ היו המי� ממש על"אא, ש"וכתב שג� בכירה גרופה וקטומה אי� התר לתת מי� לקדרה מקומקו� שהוטמ� מער, ב"א והמ"חלק על מג – א"חזו
ה א� הונחו במקו� שאי� "הוא כמחלי� מהטמנה לשהיה וה, כשנות� את המי�, כי א� ה� היו טמוני�, ב"או סמוכי� לה במקו� שיס )או הפלאטה(

  .ונחשב כמשהה לכתחילה בשבת וזה אסור, ב"יס
  

  המש% / 'סעי� ה
  החזרה לתוך תנור שאפו בו מבעוד יום

נשאר , כי מאחר שלא הטמינו בו, מ שיתחמ� לתו% תנור שאפו בו מבעוד יו�"רו לתת בשבת בבוקר תבשיל עיש שהתיש, כתב את שיטת הכלבו – א"רמ
וכל זה כשהתבשיל לא הצטנ� ) . ל שאסור להחזיר בו אפילו א� הוא גרו� וקטו� כדלעיל"כ בתנור רגיל שקי"משא( בו רק הבל מועט ואי� לחוש לבישול

  .ב"א� התנור יגיע לחו� שיס, בכל תבשיל שהוא והוסי� שיש מחמירי� בזה. ב"יע לחו� שיסכי אחרת יש חשש בישול א� יג, לגמרי
  .וכא� כתב רק את שיטת הכלבו, בי� אפו בו ובי� הטמינו בו) שפתוח, שלנו(א שמותר להחזיר לתנור "ב משמע ברמ"בס – ב"מ
  

  ?מה מותר להחזיר לתנור
שלא התירו אלא כי ג� מאכל יבש אסור להניח על כירה לכתחילה , זה ג� מאכל יבש, לגמרימה שאסור לתת כ% בתנור מה שהצטנ�  – מג� אברה�

  .חזרהה
י צרי% שיהיה רותח ולא רק "ולכ� לב, יש חשש בישולשצרי% שיהיה ח� קצת אחרת , א זה בדבר לח"כל מה שמדובר פה ברמ – פ הבאור הלכה"א ע"גר

  .תר לתת אותו בתנור הזה שאינו מוסי� הבלמו, שאי� בו משו� בישולאבל בדבר יבש , ח� קצת
  

  מעשה גוי בהחזרה על הכירה
�  .כי אמירה לגוי שבות היא, פשוט אסור לומר לגוי לעשותו, כל מה שאסור לעשות בשבת מכל הדברי� האלו – בית יוס



 8
, פ שלא נעשה איסור בגו� התבשיל"אע, שבתאסור לאכלו ב, ולחמ� לו בשבילו מאכל שבושל כל צרכו מערב שבת להדליק אשמי שאמר לגוי  – א"רשב

  .ג אש או כירה ממש"מותר לחמ� מה שבושל במאכל ב� דרוסאי לא ע, ו"שיח סט' א לשיטת בס"הרשב .כי קונסי� אותו
  א"רמ

על  אותה� אפילו א� ית אסור לומר לגוי להח� הקדרה א� הצטננה לכ�, אסור לומר לגוי לעשותו, שכל מה שאסור ליהודי בשבת, י"פסק כב .1
, ואמר לגוי וא� עשה כ�, )ל"באה –ואפילו להניח דבר יבש מבושל שהצטנ� על גבי תנור אסור ( י האש או הכירה ממשבא על גלו תנורגבי ה

אבל א� לא . ש וימתי� בכדי שייעשו"עד מוצ )ג� בלא הדלקת אש, שאסור לחממו מדאורייתא, א לשיטתו"הרמ( אסור לאכלו אפילו צונ�
  .מותר לאכלו גויה א� חממו, וראויה לאכילה לגמרירה הקדהצטננה 

לאכול את התבשיל  יש להתיר, פ שעבר על איסור בישול"אע, אלא על תנור ג האש או כירה ממש"� ע"א� לא חממו העכו – מג� אברה�
ע אסור "כיו� שלכו, לבשלאבל א� חימ� הגוי במקו� שדר% העול�  .גדולי הפוסקי� מתירי� אפילו לישראל לעשות כ%יש מכי , בדיעבד

  .א"אסור לאוכלו א� עשה זאת הגוי אפילו בדיעבד וכפי שכתב הרמ, לישראל להניח ש�
אול� א� הישראל רואהו . כי לא נהנה ממלאכתו, מותר לאוכלו צונ�, החימו� ללא אמירה כלל מצד הישראל תא� עשה הגוי א – משנה ברורה

  .צרי$ למחות בידו, עושה כ$
דבר יבש מבושל  א� הגוי הניח, וכא� א� יש צור% לסעודת שבת, י נפסק ששבות דשבות לצור% מצוה מותר"סשכה ' בס – לכהבאור ה, ג"פמ

  .שאסור להחזירו כי הוא קר ואת זה יש להתיר, כי בדבר יבש יש בו רק שבות דחזרה, אי� גוערי� בו א� יאכל זאת, כל צרכו לחממו

שהגוי� נוהגי� ש, )ה בכל מקרה"ד כתב שה"א% תרה, וספר התרומה כתבו התר זה לעני� חופה, ק"סמ, ג"סמ, מ"הגה( פסק כתרומת הדש� .2
ומושיבי� אות� אצל תנור  ו לגמרילאחר שהתקרר )שהוטמנו בה� מערב שבת מהחו� שהיה בתנור מקוד�( מוציאי� את הקדרות מהתנורי�

את כי עיקר הכונה לחמ� , ירה את התנור והקדרות חוזרות ומתחממותהשפחה מבע ולאחר מכ�, )שאי� דר% לבשל ש�(או עליו , בית החור�
  .ואמירה לגוי שהיא שבות שאי� בה מעשה לא מחמירי� בפסיק רישיה, הבית והכל חולי� ה� אצל הצינה

א "ג� המגכ "וכ( שפטור אבל אסור, כי זה כמו שאחד נות� את הקדרה ואחד את האשקוד� שהוסק להוציא ולהניח  י ישראל אסור"אבל ע
  .)'ק יא"שיח ס' בס

  ?ודאי תתחמ� הקדרה, כי כשהגוי יסיק את האש, שהרי יש כא� פסיק רישיה, ולכאורה יש להקשות
ומותר בי� א� התבשיל  .פ שזה פסיק רישיה"וכא� זה לא מתכוו� ולכ� מותר אע, יש לחלק בשבות דרבנ� בי� מתכוו� לגמור ללא מתכוו� – ז"ט

  )א"עיי� בזה לקמ� בפרוש הגר, פ שלא משמע כ% בלשו� הגמרא"אע(קצת התקרר ובי� א� הוא ח� 
  .כ"אמירה לגוי היא שבות שאי� בה מעשה ולא מחמירי� בה כ – מג� אברה�

א לא התכוו� "שהרמ, פרשא ו"א על המג"לכ� חלק הגר!!! וזהו איסור תורה, מ זהו פסיק רישיה דניחא ליה"שהרי מ, הוסי� להקשות – א"גר
שמתייחסת למשפט הקוד� שמותר , "לכ�"וכ% משמע בפשיטות לשונו מהמילה . אלא רק כשהוא עדי� ח� קצת, הצטנ� לגמרילהתיר כש

  .א") שליט"ר הרב אהר� כ"כ% אמר לי מו. לאוכלו א� החזירו הגוי בעודה חמה
  
מ היא מכוונת ג� "מ, � את הביתפ שהשפחה מכוונת לחמ"כי אע, א"הקשה באופ� כללי על התר זה של תרומת הדש� שכתב הרמ – ז"ט

, � חימ� תנור ליבש בו כלי והיה ש� בשר בפני� ובושל כבדר% אגב"קיג שא� העכו' ד ס"כמו שאסרו ביו, ויש לאסור זאת, לבישול הקדרה
  !� ג� לבשל את הבשר"שמא כיו� העכו, �"נאסר מדי� בישולי עכו

אלא שהטמינו בתנור של , א היה לה� תנור מיוחד לאפות בו ואחד לטמו� בו חמי�שכל ההתר של תרומת הדש� היה בזמנ� של, ז"ועוד כתב הט
כי ממילא זה מקו� הטמנתו ואינו נראה ומבורר שעושה כ� כדי לחמ� את , ולכ� מותר לשפחה להעביר את הקדרה לאח, )האח(בית החור� 

  .ול� רואי� שעושה כ� בשביל החימו� ולא בשביל חימו� הביתכי כ, אי� לסמו$ על התר זה, שיש לנו תנור מיוחד להטמנה, אבל לנו, הקדרה
  

ואפילו , מותר להדיח בה� כלי�, � מי� לתו% קדרה הקבועה בתנור והתחממו"יש להתיר שא� נת� העכו ד"דברי תרוהמ – ב"מ, מג� אברה�
אלא שאז אסור לישראל , ר שהוסק מותרואפילו נת� הגוי את המי� לאח, ואפילו מותר לומר לו לכתחילה לעשות כ%, הוסק התנור מקוד�

אבל . ש כא� שאי� כוונתו לחמ� המי� אלא שלא תתבקע הקדרה"כ, ג תנור לחממו מותר"שא� בתבשיל כשנותנו ע, ו הוא"וק, לומר לו
ת השומ� כי ממחה א, אסור להדיח כ% ,וא� יש שומ� על הכלי�. משו� פסיק רישיה, לו לפני שהוסקלישראל אסור להוסי� את המי� אפי

 .וזה מותר משו� שלא עושה מעשה, אלא יניח את הכלי תו% המי� ולא יערה עליה�, וחייב משו� נולד
כי דינו , אפילו אחר שהוסק להעמיד� אצל האח הבוער לישראל מותר, ומבושלות כל צרכ� )קצת( א שא� הקדרות עדי� חמות"מ כתב הרמ"מ .3

  .א"ככירה גרופה וקטומה כדלעיל בס מהומותרת סמיכה בכירה שאינה גרופה וקטו, ככירה
, הגוי יסיק את התנור אחר שיצטנ� מותר אפילו, אצל האח בעודו רותח א� הניח הישראל את התבשיל –) 'ק יא"א ס"שיח על המג' ס( א"רעק

לאו מידי , כ"אח ומה שמתקררת, מותר לקרב אותה לאש, כי בעוד שהקדרה רותחת, כי אי� כא� אחד מביא נות� את הקדרה ואחד את האש
  .ע"כ בצ"ונשאר ע. עביד

, י הגוי"ע והעול� נוהג התר להניח עליו לפני שהוסק. כי הוא אינו גרו� וקטו� והחזרה אסורה כ%, כמוב�, להניחאבל עליו אסור  – מג� אברה�
�שמתחת הקדרה וכפי שבארנו לעיל  אלא רק על גבי ד� או ע), אסור לישראל לעשות כ%, א� התקררהאבל , כל עוד שהקדרה עדי� חמה, כמוב
  .ש"ע, ל"במהרי

  .אי� אוסרי� התבשיל, � לעשות מלאכה דרבנ�"א� ציווה לעכו – מג� אברה�
  

  י שעו� שבת"הנחת מרק על הפלאטה בשבת שתידלק מאוחר יותר בשבת ע
אחד מביא את העצי� ואחד "משו� , אסור מדרבנ� כי זה, כ יבוא הגוי וידליק"ראינו שאסור לישראל להניח את הקדרה הקרה ליד האח ואח – הר צבי

כשהונח  ח�אבל א� המרק היה . אסור מדרבנ� לעשות כ� ,כ מגיע החשמל שמחמ�"ואח הקרשהישראל מניח את המרק כ, כ ג� פה"וא, "מביא את האור
  .ה"א לעיל בס"פ דברי רעק"עי שעו� שבת "עלכאורה יש להתיר , הופעל החשמלכ "והתקרר ואח

אבל כא� ששעו� , ולכ� היא לא בעול� עוד כ"לא בטוח שיבוא הגוי וידליק את האש אח, שבגוי, כי יש כא� סר$ של איסור תורה, ש לאסורשי, אלא
א� כפתו " (אשו משו� חציו"כמו בנזיקי� ש, וחייב על זה, הרי זה כמעמיד קדרה בשבת במקו� שודאי האש תבוא, השבת מכוו� והחשמל בטוח ידלק

  .)קו� שודאי האש תבואוהעמידו במ
אלא אסר מטע� , כי לשיטתו יש כא� גרמא ויש להתיר, "הר צבי"א% לא משו� טעמו של , כ להניח את הקדרה קוד� שיידלק החשמל"אסר ג – א"חזו

, ה העמדת הקדרהכי אי� העיקר במעש, א� בתבשיל מבושל כל צרכו, )פ התנאי�"רק חזרה ע(אפילו בגרופה וקטומה  נתינה לכתחילה בשבת השאסור
אבל מערב שבת מותר להניח על פלאטה  .וא� העמיד חייב להסירה .אלא בהימצאות הקדרה במקו� בו אסרו חכמי� משו� שמא יחתה בגחלי�

  .)ב"א פ"ח(כ בארחות שבת "וכ כ למעשה אסר נתינה זו על הפלאטה"ג� השש. ואי� זו שהיה חדשה, שתידלק בשבת תבשיל מבושל כל צרכו
עיי� , כי הוא מתיר לכתחילה להניח על פלאטה חשמלית בשבת לשיטתו, מתיר את הדבר – ")ג"סתש אלול" אור תורה"בכתב עת (דיה יוס� הרב עוב

וכ� מותר לשיטתו להניח בשבת על הפלאטה שתידלק מאוחר יותר מרק . א"וכ� יש כא� גרמא כדעת החזו. כ אי� כא� בעיה של נתינה לכתחילה"וא, לעיל
  .ויש לסמו% על זה בגרמא, כי יש שיטות שאי� בישול בלח שהצטנ�, והצטנ�שהיה ח� 

  י שעו� שבת"שימוש במדיח כלי� ע
הוא עושה מעשה שהמי� יוכלו להיכנס פנימה למכונה ויתחממו , כי א� סגירת הדלת, י שעו� שבת"אסר להשתמש במדיח כלי� ע –) לה' ב ס"פי( כ"שש

  .שהראשו� פטור אבל אסור, "חד שופת את הקדרה ואחד מביא את האורא"ויש כא� משו� , ע� הפעלת המכונה
פ שא� הדלת "ואע. כי המי� נכנסי� למכונה ג� הדלת תהיה פתוחה, יהיה מותר, י סגירת הדלת ופתיחתה"אמנ� א� אפשר לבטל את המפסק המופעל ע

מ אפשר שסגירת הדלת רק מונעת את שפיכת המי� "מ, ת ככל גרמאהמי� יישפכו החוצה ולא יתבשלו ולכאורה יש לאסור את סגירת הדל, תהיה פתוחה
  .וזה קל יותר מגרמא

כי יש לצר� את דעת הסוברי� שאי� איסור תורה בבישול , אי� כא� בעיה של בישול שאריות האוכל שנאכל חי –) לרב לוי יצחק הלפרי�( מעשה חושב
  .י הסבו� נפג� הבישול"וכ� לצר� שע, דברי� הנאכלי� חיי�

ה לגבי השמעת קול "רנב ס' א בס"וכפי שכתב הרמ, משו� זילותא דשבת, אסר שימוש בשעו� שבת מלבד לצור% כיבוי והדלקה של אור – אגרות משה
  .חלקו על דבריו "צי& אליעזר"א ו"אמנ� החזו. שרק משו� הפסד יש להקל, שהריחיי� שטוחנות


