
  יחש' ס
  

  'א �סעי
  כיסוי אש מגולה באסבסט בשבת או טס מתכת ושאר הגדרות מלאכת בישול

  ".ל"קמ, מהו דתימא כיו� דהדר ואיקושא אימא לא, פשיטא. חייב משו� מבשל) זפת(האי מא� דארתח כופרא " – גמרא
וכ� הממסס את , הרי זה תולדת מבשל, עשה גחלתהמתי  אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמ� את המתכת עד שת – �"רמבמשנה ברורה בש� ה

הרי זה , בי� שריפה גו� קשה באש או שהקשה גו� ר : כללו של דבר... הרי זה תולדת מבשל וחייב, ב"וכיו הדונג או החלב או את הזפת וכפור והגפרית
  .חייב משו� מבשל

שבהתחלה כשמתרכ  הברזל , ותר� בלח� משנה? הרי זה תולדת מבעיר כתב שהמחמ� את הברזל כדי לצרפו במי�' הרי בפרק יב, והקשה בשער הציו�
  .כ כשנעשה גחלת בוערת חייב משו� מבעיר"ואח, חייב משו� מבשל

ג לגבי ק� בבוקר "רנג ס' � בסוג. א� לא משו� סכנת נפשות כי עובר משו� מבעיר, אסר לתת כלי של מתכת על פי הנר –) ק כב"רעז ס' ס( משנה ברורה
ובקדרות , י זה"י החו� ונעשה כלי גמור ע"כי מתלב� ע, מדובר לא בקדרה חדשה, שמעמיד קדרה ריקנית בי� הקדרה והכירה, דיחה תבשילושהק וראה

  .ולכ� יעמיד בקדרה של חרס. יש להתיר במקו� הדחק, שלנו שכבר נגמר תיקונ� ביצר�
שאפשר , ואיסורו מהתורה כעי� חצי שיעור ואפשר שאיסורו מהתורה, שו� מבשלב יש בו מ"מתכת כל שנעשה יס –) ק ט"נ ס' ק יא וס"לז ס' ס( א"חזו

  .אבל בקדרה ע� תבשיל אי� איסור, שתגיע לשיעור של� של ליבו� או התכה
ואסבסט דומה לקדרה של חרס ומותר ג� , ולכ� יעמיד של חרס, ב"קדרה ריקנית של מתכת אסור להעמיד על האש א� מגיע לשיעור שיס :מסקנה

  .א"זולח
  

  ?מה האיסור בהדלקת אור בשבת
וכאשר , שא� מתי  ורוצה בגחלת שאז ר  לרקעו ולהשקיע בו צורה חייב משו� מבשל, � ושער הציו� לעיל"הסיק מדברי הרמב –) אות ט' נ' ס( א"חזו

, פ שזה פסיק רישיה דלא ניחא ליה"ואע, בעיראי� כא� בישול אלא מ, המדליק נר חשמל בשבת, ולכ�. כוונתו לצרפו ומלבנו כדי לצרפו חייב משו� מבעיר
  .מ אסור"מ

  .משו� מוליד ואסור מדרבנ� – בית יצחק. חייב משו� בונה ואסור מהתורה –) ש�(א "חזו :סגירת מעגל חשמלי שאי� בו הבערת נורת להט
לכאורה צרי  להיות מותר ואי� כא� לא , לפו�הפעלת מכשיר חשמלי שכבר מחובר לחשמל שאי� בו הדלקה או הבערה כגו� מאוורר או ט – מנחת שלמה

  .אלא להתיר במקו� צור  גדול, אול� משו� שרוב הע� אינו יודע להבחי� ויכול לטעות ולהדליק ולכבות את החשמל יש לאסור, מכה בפטיש ולא מוליד
  .ל בזה"ואכמ, וסוגיה זו עוד ארוכה ורחבה מיני י�

  

  מעשה שבת
  .מ"דברי ר ,במזיד לא יאכל ,בשוגג יאכל ,)ו עושה אחת מכל מלאכות שבתא( המבשל בשבת :דתניא" – גמרא

  .במזיד לא יאכל עולמית ,בשוגג יאכל למוצאי שבת: יהודה אומר' ר
גטי� , .ק עא"ב, .חולי� טו, .כתובות לד". (לאחרי� במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא ,בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרי� ולא לו :רבי יוחנ� הסנדלר אומר

  :)נג
  .)חולי� טו". (משו� עמי האר% ,וכי דריש בפירקא דריש כרבי יהודה, מאיר' מורי להו כר ,כי מורי להו רב לתלמידיה ,האמר רב חנ� בר אמי" – גמרא

  

  יוחנ� הסנדלר' ר  יהודה' ר  מאיר' ר  
  מזיד  שוגג  מזיד  שוגג  מזיד  שוגג  

  .י כתובות לד"רש

מותר  :לאחרי�, לו
  יו�אפילו בו ב

  אסור לעול� :לו
מותר  :לאחרי�
  מיד

מותר  :לאחרי�, לו
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  אסור לעול� :לו
מותר  :לאחרי�
  ש"במוצ

  אסור לעול� :לו
מותר  :לאחרי�
  ש"במוצ

 :לאחרי�, לו
אלא , אסור לעול�

מוכרו ונותנו 
  �"לעכו

תוספות כתובות 
  .לד

, .י חולי� טו"רש
  .ק עא"ב

 :לאחרי� ,לו
  ש"מותר במוצ

  
  

, ועוד, יהודה' יהודה הלכה כר' מאיר ור' שאנחנו פוסקי� במחלוקת ר, �"והסביר הר. יהודה' הלכה כר – ג"סמ, ש"רא, �"רמב, �"רמב,  "רי, ני�גאו
  .פ הבית יוס�"וכ .שיש הרבה עמי האר% אצלנו

אבל בשוחט או עושה שאר , בשבת הדי� כ  ודוקא במבשל. מאיר שבשוגג מותר בשבת אפילו לו' הלכה כר –) ק דחולי�"פ( תוספות, ספר התרומה
  .יהודה' כמו דעת ר, ש בי� לו ובי� לאחרי�"מותר רק למוצ כגו� שהדליק נר אפילו בשוגגמלאכות 

  
  ?הא� צריכי� להמתי� בכדי שייעשו, ש"מותר לאחרי� במוצשכ

י אינו יהודי "כי מצריכי� בכדי שייעשו רק בדבר שנעשה ע, ש"ואי� צרי  להמתי� בכדי שיעשו כשמותר לאחרי� במוצ – �"ר, ש"רא, רבנו יונה, �"רמב
וכ� אי� , אבל אי� לחוש שא� נתיר לו כשעשה בשוגג יבוא לעשות במזיד, יבוא לבקש ממנו לכתחילה פע� אחרת, שמשו� שקל בעיניו הדבר, בשבת

רק א� עבר את העבירה בערב , ישראל גוזרי� בכדי שייעשוב[ .לחשוש שיאמר לישראל אחר לחלל לו את השבת כי לא ישמע לו שאי� אד� חוטא ולא לו
  ]ט"רנד ס' עיי� בזה ס, לפי שקל בעיניו הדבר, שבת
 מותר ג� לבריא, לו דלעת בהתר %א� בישל לחולה או שקצ, שג� לשיטה זו, א"אול� הוסי  הרשב .צריכי� להמתי� בכדי שייעשו – �"רמב, ג"בה, י"רש

  .�"כ ג� הר"וכ. אבל כשנעשה בהתר מותר, י� במזידכדי שייעשו זה רק כשנעשה חילול שבת בי� בשוגג ובשמה שהצריכו להמתי� ב, ש"במוצ
  

  הלכה
במזיד אסור לו לעול� ולאחרי� מותר , שהמבשל בשבת או עשה אחת מכל מלאכות שבת ,ש"� והרא"הרמב, �"וכמו הרי יהודה' פסק כר – מחבר
  .ש"מותר בי� לו ובי� לאחרי� מיד במוצ) שגג בדי� וחשב שמותראו , שכחכגו� (ובשוגג , )ג"י ובה"ולא כרש( מידש "במוצ

  ).ג"י ובה"ולא כרש( מידש "ובמזיד להתיר במוצ, אפילו בשבתחלק על המחבר ופסק כתוספות שפסקו כרבי מאיר שלהתיר לגמרי לכול� בשוגג  – א"גר
  ]ושמא להלכה מודה להקל א� במזיד[ .מ"א פסק כר"כי הגר, חרי� מיד אפילו בו ביו�מ שמותר בי� לו ובי� לא"יש להקל בשוגג כר במקו� הצור" – ב"מ
  

ב בש� "מ .כמו שאסרו בהנאה למי שביטלו איסור בשבילו, "לו"מי שהתבשל המאכל בשבילו מוגדר כדי�  – א"מג :די� מי שהתבשל המאכל בשבילו
יש לאסור לעול� ג� למי ) כגו� מסעדה שקבוע מבשלת בשבת(כשרגיל בעברה  –) נ' ח ס"או( כתב סופר .ש מותר ג� למי שהתבשל בשבילו"במוצ – ז"ט

משו� לפני עיוור ומשו� מסייע לדבר , וכ� יש לאסור ג� למי שלא יתבשל בשבילו. ששיי  שיצוה לו בפע� אחרת, שהתבשל בשבילו בידיעתו ולרצונו
  .עברה

וא� בישל לחולה הקדרה . (ג� הקדרה נאסרת, כשבישל במזיד – א"בש� הרשב א"מג :ודמי המלאכה די� הקדרה שבושל בה מאכל במזיד בשבת
  .שמותר ליהנות מדמיה של המלאכה ,ב כתב"והמ )מותרת

ובספק , כי מעשה שבת זה איסור דרבנ�, מותר ליהנות מהמאכל, פעולה שהיא מסופקת הא� יש בה איסור בישול של תורה או לא – ב"מ :ספק איסור
  .קולאדרבנ� הולכי� ל

  :די� מלאכה דרבנ�
  .פסק גבי הטבלת כלי� שבשוגג ישתמש בה� במזיד לא ישתמש בה� כדעת רבי מאיר – �"רמב
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 ולכ� המטביל כלי� .פ החיי אד�"וכ .א� עשה בשוגג אי� איסור ליהנות ממנה א� בשבת יהודה' ג� לר ע"הוכיח שבזה לכו א"הגר – משנה ברורה

  .ש"מזיד אל ישתמש בה� עד מוצב, בשבת בשוגג ישתמש בה� שנטמאו
  .פ שבת לח"ע, יהודה' ותמיד הלכה כר, אי� חילוק בי� מלאכה דרבנ� למלאכה דאורייתא – פרי מגדי�

  .�"א והרמב"ג ופסק כגר"דחה את דברי הפמ – ל"באה
מ לא "אבל זורע או חורש שבכ, מידכל מה שדברנו הוא רק במלאכות דאורייתא שיכול ליהנות מה�  – באור הלכה :מלאכות שיהנה מה� לאחר זמ�

  .אי� הבדל בי� שוגג למזיד וצרי  לעקור הנטיעה, נהנה מיד
היינו , "וכ� אחת משאר מלאכות"א "יש להסתפק הא� מה שכתב הרמ – תהלה לדוד :מלאכות שיכול להחזיר� לבטל את מה שעשה כגו� בורר או תופר

א� כשפרקה , אבל בבורר שיכול לחזור ולערבב או כשבנה מיטה, א להחזירו למה שהיה קוד�"שא' דוקא כגו� מבשל או אופה או צולה או מתי  וכד
שדוקא במלאכה כגו� מבשל נאסר לו לעול� שלא יכול לחזור למצבו הראשוני , בחול יכול לחזור ולהשתמש בה א� במזיד וכ� במתיר וקושר ותופר וקורע

שא� עשה במזיד בו ביו� אסור , א"ת הרשב"אבל לא בו ביו� כמבואר בשו, כ"נות ממנה אחשכשמבטל את המלאכה מותר ליה, והסיק. או שלא שנא
  .כ אסור בו ביו�"� לעשות בשבילו ג"ה א� אמר לעכו"שקנסינ� ליה שוגג אטו מזיד וה

כי ממש נהנה ממלאכת גוי , רא� אמר לגוי לפתוח אסו –) 'ה' א ס"ח( מנחת שלמה ?הא� מותר לאכול את האוכל, חפר בור שהיה טמו� בו אוכל בשבת
  .ה ג� א� הישראל פתח במזיד את הבור אסור לאכול את המאכל שהיה ש� בפני� באותה שבת"וכתב שה, וממעשה שבת

ת "וכתב שא� לר, פסק לאסור את הדבר –) עז' ב ס"ח ח"או( אגרות משה ?הא� מותר להיכנס לש� בשבת, ר ופתח את בית הכנסת"הביא מפתח מרה
ואז יפתח הנכרי ויהיה , ולכ� יש לנעול את בית הכנסת ויסתלק מעשה ראשו�, כי זה לצור  מצוה, י נכרי מותר"אבל ע, יש לאסור) י"שכה ס 'עיי� בס(

  .מותר
וירא שמי� יצא ידי כול� וית� , משו� שנראה כמתק� כלי יש אוסרי�ע שמותר להטביל כלי חדש בשבת ו"ז הביא השו"שכג ס' בס :טבילת כלי חדש

. ובדרכי משה פסק לדינא שאסור כיש אוסרי�. משמע שמעיקר הדי� מותר –) ש�( משנה ברורה. ואז פטור מטבילה, כלי במתנה לגוי וישאילו ממנוה
נראה שיש לסמו  על דעה ראשונה ולהקל , וא� יש ספק א� טעו� טבילה או לא. כי יש מתירי�, א� עבר וטבל מותר להשתמש בו אפילו לכתחילהו

  .א לעשות את עצת הירא שמי�"ה לכתחילה כשאלהטביל
  

  )קב' ד סוף ס"יו פ"עגם ( הדין כשבישל בשבת במזיד והתערב המאכל באחרים
אי� , ש"ולאחרי� יהיה מותר למוצ, שלמבשל אסור לעול�, ב"כגו� המבשל בשבת במזיד וכיו, דבר שיש לו מתירי� שמותר לזה ואסור לזה – רבנו ירוח�

אסורה , פ שמותרת לכה�"כי אע, לגבי תרומה שאי� לה די� דבר שיש לו מתירי�. ולמד כ� מיבמות פב. למבשל ובטל בששי�, ו מתירי�לזה די� דבר שיש ל
  .לישראל לעול�

  )ולא כמג� אברה� דלקמ�. (פ החוות דעת"וכ, פסק את רבנו ירוח� – א"רמ
ואי� , פ שלאחר יהיה אסור לעול�"אע, די� דבר שיש לו מתירי� ולא בטל יש לו, כ"פסק שכל דבר שלאחד הוא אסור ויהיה מותר אח – מג� אברה�

א "שכוונת הרמ, א"המגוהוסי  . שהרי לכה� מותר תמיד ולישראל אסור תמיד, כי ש� לא� אחד לא היה די� דבר שיש לו מתירי� כלל, ראיה מתרומה
  .ורק לו אסור לעול� ואז בטל בששי�, כבר מותר כי זה, דבר שיש לו מתירי�שאצל כול� זה לא , היתה כשהתערב לאחר השבת

 מתבטל התבשיל ברוב ככל האיסורי� א שלמבשל עצמו"להקל כרמ, ב"המוכ� פסק , א"א וסובר כרמ"הביא שהחוות דעת חלק על המג – משנה ברורה
  .אבל לאחרי� ודאי שיש לו מתירי� ולא בטל ברוב .כי אי� לו מתירי�

  

  'סעי� ב
, )כי יש איסור מוקצה שבבי� השמשות לא היה חולה( בשבת אסור לבריא )שחלה בשבת( השוחט לחולה: חק בר אדא אמר רבאמר רבי יצ" – גמרא

בבי� ( והאי אינו ראוי לכוס, )בשר שאינו מבושל ראוי בבי� השמשות ואינו מוקצה( סהאי ראוי לכו? מאי טעמא. מותר לבריא, המבשל לחולה בשבת
  .)ויש כא� איסור מוקצה, כי לא היה חולה, שחטלהיהשמשות לא היתה ראויה 

, מבשל אסור, )כי היה ראוי להישחט בשבת, ואי� איסור מוקצה על הבשר שיישחט( כגו� שהיה לו חולה מבעוד יו�, פעמי� שהשוחט מותר: אמר רב פפא
  .)כי הדלעת היתה מחוברת בבי� השמשות( כגו� שקצ% לו דלעת

, כי קא שחיט, א לכזית בשר בלא שחיטה"כיו� שא? ט"מ. )חי בלא מליחה( באומצא שוחט לחולה בשבת מותר לבריאה: הלכתא, אמר רב דימי מנהרדעא
גזרה שמא , המבשל לחולה בשבת אסור לבריא .)כי ג� בשביל כזית צרי  לשחוט את הבהמה כולה, ואי� לומר שירבה לבריא( אדעתא דחולה קא שחיט

  :)חולי� טו". (ירבה בשבילו
  

  שוחט בהמה לחולה בשבתדין ה
, בי� חלה בשבת ובי� חלה לפני שבת ששוחט לחולה בשבת מותר לבריא לאוכלו חי, פסקו כרב דימי – טור, מ"פ המ"ע �"רמב, ש"פ הרא"  ע"רי
פוסק   "ריוה, חולה שחלה היו� משו� מוקצהשוחט ליצחק בר אדא אסר ב ירבזה מפני ש, מה שלא כתבו את רבי יצחק בר אדאש, ש"הסביר הראו

וכ� נר שהדליקו בשבת שהוא מוקצה מחמת איסור או , אלא גרוגרות וצימוקי� בלבד שדחיה בידיי� ולא חזו שמעו� שאי� מוקצה בשבת' הלכה כר
  .אגזרה שמא ירבה בשביל הברי, וכשבישל אסור .ולכ� מותר לאכול מהשחיטה חי בלא בישול ,אבל כא� לא דחאו בידיי�, מוקצה מחמת חסרו� כיס

שהבהמה לא , ה כא�"כ ה"וא, ש"שהיה מחובר בער, :)ביצה כד( והרי גוי שהביא דורו� לישראל שיש כמותו במחובר אסור משו� מוקצה, מ"ש ולמ"אי  אי� מוקצה לרא, הקשה הבית יוס 
  ?ש והרי היא מוקצה"נשחטה בער
ומזה שלא נהג , וא� הישראל היה רוצה את הדורו� הזה היה לוקטו בעצמו, שלקיטה היא דבר קל לכל אחד, תשיש הבדל בי� גוי שתלש מחובר והביאו לישראל לשחט בהמה בשב, י"ומתר� הב

אלא רק מומחה ואולי לא מצא מומחה בערב שבת שישחט לו או שלא היה לו  כ בשחיטה שלא כל אחד יכול לשחוט"משא, שמעו�' והרי זה מוקצה א� לשיטת ר סימ� שהקצה זאת בידיי�, כ 
  .שמעו�' והרי לא הקצה את הבהמה בידיי� ואי� היא מוקצה לר, בדוק או שהיה עסוק מאוד סכי�

שאינה ראויה לתשמיש , כ ג� בשוחט בהמה צרי  להיות אסור"וא, ש"ע שדבר שאינו ראוי לתשמיש התר הרי הוא מוקצה ג� לשיטת ר"שי פסק השו' שהרי בס, ז"א" על כל זה הקשה הט
  ?מ"ש והמ"וכא� כרא, �"ד וכר"שש� פסק כראב, י שלתר% שלא תקשה הלכתא אהלכתא"וש� נדחק הב, שמעו� מודה שיש בזה מוקצה' ר, י"ולשיטת הב, התר

י הסוכה כתלויי� בכל וכ� נוי, נחשב הדבר כאילו הנר דולק כל השבת כולה, ש"שמכיוו� שדלק בביה, שיש הבדל בי� נר שדלק בבי� השמשות או נויי סוכה שהיו תלויי� אז בסוכה, ז"ומחדש הט
על הבהמה ש� ולא היה , כ בבהמה שכל הזמ� היתה חיה"משא, המוקצה היה מוקצה מדי� חפצא בבי� השמשות, כלומר, כאילו מונחי� כל הזמ� על הכר, וכ� מעות שעל הכר, השבת כולה

� "ד והר"אמנ� הראב. (וזה מותר, "צאי לבי� השמשותמגו דאתק"בזה לא אומרי� ו, הגבראלשחוט אותה בשבת משו� פקוח נפש מצד עכשיו אלא שהותר  ,חפצא מוקצה מצד איסור
  )סוברי� שזה אסור משו� מוקצה כפי שיבואר להל�

  
 ע"וא� חלה מערב שבת מותר לכו ,יצחק בר אדא ובי� לרב דימי' בי� לר, שוחט לחולה שחלה בשבת אסור לבריא – פ הבית יוס "ע �"ר, ד"ראב, י"רש

יצחק מותר ולרב דימי אסור גזרה ' שלר, ומחלוקת� היא רק במבשל לחולה בשבת, יצחק בנוגע לשוחט' שלא חולק על ר כוונת רב דימיוזו  כרב פפא
  .בשבילו שמא ירבה

ו בו באותה שבת או חסרו� כיס שדחה שמעו� שאי� מוקצה אלא גרוגרות וצימוקי� בלבד או נר שהדליק' ש והמגיד משנה שהלכה כר"אי  לא הרגיש בדברי הרא, אמנ� הקשה הבית יוס 
  ?כ אי  פסקו שיש בבהמה הזו משו� מוקצה"וא, בידיי�

' שמעו� אלא כר' ל כר"ובזה לא קי זה מפני שהבהמה נחשבת כמוקצה מחמת איסור, סברת הראשוני� שמותר לבריא רק בנשחט מבעוד יו� –.) חולי� ד( '� במלחמת ה"פ הרמב"� ע"באור הר
  .ב שדחאו בידיי�"יהודה אוסרי� במוקצה מחמת איסור רק מה שנכתב בפרוש כמו נר שהדליקו בו באותה שבת וכיו' מאיר ור' � סובר שר"והרי. שאסור יהודה' מאיר וכר

, כמו גוי שהביא דורו� לישראל, שמעו�' ואסור משו� מוקצה א� לר, י שהסיח דעתו ממנה"עכאילו דחאו בידיי� , שמכיוו� שלא שחטה בערב שבת, � היא"סברת הר – הבית יוס  �"הר באור
וכתב במסכת ביצה שכל מוקצה מחמת איסור , י"יע לטע� רשגשלא צרי  לה ה הוסי "והרז .הסיח דעתו ממנו ואסור משו� מוקצה, שמכיוו� שתלשו בשבת, שא� יש כמותו מחובר אסור

  .מחמת קדושתו ואיסורו שמוקצה, שמעו� שאסור לטלטלו' מודה ר', שאי� דעתו עליו כמו עששית וכד
שמעו� חלק במתה ' פ שר"ולכ� אע, י אד� יושב ומצפה מתי תמות בהמתוכ, כ במתה בהמתו שאינה מוקצה"משא, זה דבר רחוק שאד� ישב ויצפה אימתי תישחט בהמתו – א"באור הרשב

  .מודה בשוחט בהמתו בשבת שאסורה משו� מוקצה:) ביצה כז(בהמתו 

  
ק "ש פ"תוספות ורא( חי מותר לבריא לאכול ממנו, בי� חלה בשבת ובי� בערב שבתבשבת לחולה  שוחטשה, �"� וכרמב"ריוכפסק כרב דימי  – מחבר
  .נאסר מדי� מוקצה, בידיי� שדחהוכי רק בנר הדולק בבי� השמשות , ואי� היא נחשבת מוקצת מחמת איסור). דחולי�

שש� זה אסור גזרה שמא , ותר�? א שזה אסור"ואילו לקמ� ראינו ברמ, נשרו הפירותכ יהיה מותר כשי"ג, מוקצה מטע� מחובר, כ"א, א"הקשה המג
  .יעלה ויתלוש
  .ב"פ המ"וכ .אבל להדיחו היטב צרי . משו� מעבד, בלא מליחהמותר לאוכלו חי  – מג� אברה�

  .משו� ריבוי בשיעורי�, אסור – רב פעלי� .אי� הבדל בי� נשמה לנשמה ומותר – אור שמח ?הא� צרי" לשחוט דוקא בהמה קטנה או אפשר ג� גדולה
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  דין המבשל לחולה בשבת או עשה מלאכה אחרת
ר תש מו"אבל במוצ. (ד"� והראב"וכ� הסכימו הר .ה בשבילוהמבשל אסור גזרה שמא ירבפסקו כרב דימי ש – מ"פ המ"ע �"רמב, ש"פ הרא"  ע"רי

  )א"וכמו שנפסק בס, צ להמתי� בכדי שייעשו"מיד וא
אבל לתת עוד חתיכות קוד� . שנת� אותה על האש ויעבור איסור סקילה לאחרשמא יוסי� חתיכות לקדרה  – א"רשב ?"שמא ירבה בשבילו" מה הכוונה

  .שנת� אותה על האש הרי זה איסור דרבנ�
גזרה , בשבת )א"ש� רשבב אגור(אסור לבריא או לחולה שאי� בו סכנה ) או עשה שאר מלאכות לחולה(פסק כרב דימי שהמבשל לחולה בשבת  – מחבר

  .היינו שית� בשר לתו  הקדרה, שמא ירבה בשבילו
  .ש שבת מותר מיד ולא צרי  להמתי� בכדי שייעשה"אבל במוצ – ג"בש� הפמ ב"מ

, אגב אמו ומה שהתירו בערובי� לחמ� מי� בשבת לתינוק. איסור תורה אפילו מרבה בפע� אחת קוד� שית� על האש – �"ר: גדר איסור ריבוי בשיעורי�
ונאסר כי גזרו בה משו� חומר איסור שבת שהוא . כי זה בפע� אחת, איסור דרבנ� – א"שבר, י"ר. ב שעיקר להלכה"כ המ"וכ, י גוי"הוא דווקא ע

  .בסקילה
  א"רמ

  ).ורק לצור  מילה מותר(לבריא  בשבתשאפילו בישל גוי לחולה אסור , �"ור:) גטי� ח(פסק כתוספות  .1
ולא גזרו , כי בישל בהתר, ש מותר מיד לבריא ולא צרי  להמתי� בכדי שייעשה"במוצ – א"גר, )קכג' ד ס"יו(" "פ הש"ע מג� אברה�, ג"פמ

  .�"בישולי עכו בזה משו�
 .�"ש לבריא משו� איסור בישולי עכו"ש אפילו לחולה אסור וכ"במוצ –) קיג' ד ס"יו( ז"ט

כי גדל  ,אסור לבריא, אפילו היה חולה מבעוד יו�, מחובר לחולה בשבת) ישולושלא נגמר ב(שא� קצ% פרי , ה"פסק כארחות חיי� בש� הרא .2
  .ואי� הכנה מבעוד יו� שפרי שגדל והול  בשבת והרי הוא מוקצה, והול  בשבת ויש בו מוקצה

וכל זה בחולה . חוברפ שהוא מ"אע, כי מועילה לו הכנה מבעוד יו� לקצו% אותו בשבת, נגמר בישולו ואינו גדל יותר מותרא�  – מג� אברה�
  .כי הפרי היה מחובר בבי� השמשות והרי הוא מוקצה, מ אסור"בכ, אבל א� נחלה היו�, שהיה מבעוד יו� וכבר חשבו לקצו% לו בשבת

פ שיש לו "ואע, ויהיה מותר לבריא כשנחלה מבעוד יו�, שיתבטלו הגידולי� בעיקר שהוא רוב ההתר, א"א על הרמ"אמנ� הקשה המג
  .ה להתירא צידד כ� להלכ"ג� הגרו? ב גבי יי� בגיגית שהענבי� בתוכה"שכ ס' ו בסכמ, מתירי�

  

  'סעי� ג
ותיצלה מחו� , בחמה ש"סודר שהוח� מער( ולא יפקיענה בסודרי� ,)שתיצלה ותהיה מגולגלת( אי� נותני� ביצה בצד המיח� בשביל שתתגלגל" – משנה
  :)שבת לח". (בשביל שתצלה) בחמהשהתחממו (דרכי�  ולא יטמיננה בחול ובאבק .יוסי מתיר' ור, )הסודר
  ...אמר רב יוס� גלגל חייב חטאת? גלגל מאי: איבעיא להו" – גמרא

לימא רבי יוסי  ,ואת הצונ� בחמה בשביל שיחמו ,ואת המי� היפי� ברעי� בשביל שיצננו ,והא דתנ� נותני� תבשיל לתו  הבור בשביל שיהא שמור) קושיה(
  ?רבנ� היא ולא

כי פליגי בתולדות  ,ע לא פליגי דאסיר"בתולדות האור כ ,)שאי� דר  בישולו בכ  וחמה באור לא מיחלפא( ע לא פליגי דשרי"בחמה דכ :ר רב נחמ�אמ
ומר סבר  ,)כי מי שרואה חושב שזה תולדות האור( האור גזרינ� תולדות החמה אטו תולדות )ק"ת( מר סבר ,)כשהוח� הסודר בחמה מערב שבת( החמה

  .לא גזרינ�) יוסי' ר(
מפני שמזיז עפר  :רב יוס� אמר, גזרה שמא יטמי� ברמ% :רבה אמר? )שהרי זה תולדות חמה, יטמיננה בחול ובאבק דרכי�(יוסי בהא ' וליפלוג נמי ר

  )ש�". (איכא בינייהו עפר תיחוח? מאי בינייהו. ממקומו
הביאה הגמרא הסברי� , יוסי שבתולדות החמה מותר' ולר, משו� תולדות החמהק זה אסור "לדעת ת, לגבי הטמנה בחול ובאבק דרכי� – א"רשב[

  ]והוי כחופר תולדה דחורש, שמא יטמי� ברמ% או שמא יזיז עפר ממקומו, נוספי� למה לא חלק ג� בזה
  .ק שבישול בתולדות החמה אסור כמו בישול בתולדות האור"הלכה כת – �"רמב,  "רי
  

כגו� לית� ביצה בצד קדרה או לשוברה על סודר שהוח� , כ  אסור לבשל בתולדת האש, שכש� שאסור לבשל באש, �"מב� וכר"ק וכרי"פסק כת – מחבר
 או אבק דרכי�) א מותר"ולרעק, אפילו מבעוד יו�(בחול הטמנה כמו בסודר שהונח בחמה או  ואפילו בתולדת החמה אסור לבשל, באש כדי שתיצלה

  .כמו ביצה בחמה או לתת מי� בחמה כדי צרכו, אבל בחמה עצמה מותר. גזרה אטו תולדות האש, )ש�טמנו וואפילו גולגלו באבק ולא ה(
  .לאחר השבת מותר ג� למבשל עצמו, א� בישל בתולדת חמה – א"רעק

  .אסור – א"רעק, מג� אברה�, טורי אב�, א בש� ירושלמי"רשב. ולא מיחל� בתולדת האור, מותר – ל"רש :הדי� בלצלות על גג רותח מחמה
מצטנ� לגמרי , ש"פ שהתחמ� בער"כי אע, מותר – א"א בש� הרשב"רעק. ג"רנג ס' ע ס"ע, כי חול מוסי� הבל, אסור – ש"רא :הטמנה בחול מבעוד יו�

  .בליל שבת
הכונה שיש " איגלגל מ"שפרשו ש, לדת מבשלנחשב כתו – � והיראי�"הר, א"פ הרשב"ע) מלאכת אופה(אגלי טל  ?בישול בתולדת האור אב או תולדה

כי , נחשב כאב מלאכה – �"פ הרמב"אגלי טל ע. מ לא נחשב יותר מתולדה"מ, פ שיש איסור בזה"ואע, ספק הא� בתולדת האור יש בכלל איסור תורה
  .קוד� שהתחיל להחשיב את התולדות, הביא את תולדת האור

כי דר  העול� לבשל , ז א� המבשל בחשמל ובמיקרוגל"ולפ, בשל בו חייבכל שדר  ל –) נב' ג ס"ח( מ"אג ?הא� המבשל בחשמל בשבת עבר איסור תורה
אמנ� . א להתחייב בבישול על ידו"א, ז א� חשמל אינו כאש"ולפ, )שבח עצי�(התורה חייבה רק בתבשיל הבא מכח אש  –) ק מד ד"ס( אגלי טל. בה�

  .לכל דברדינה כאש , שפשוט שגחלת של מתכת מכח חשמל) יב' א ס"ח(כתב במנחת שלמה 
  

  בעיות השימוש בדוד שמש בשבת
זהו . א� פתיחת זר� המי� החמי� נכנסי� קרי� לדוד ומתחממי� ע� החמי�. 1: מכמה סיבות, מתיר את השימוש בדוד שמש –) לד' ד ס"ח( יביע אומר

פושרת בי� הקרי� לחמי� ואי� כא� פסיק  אפשר שיש שכבת מי�. 2. פסיק רישיה באיסור דרבנ� ויש מקלי� בזה ובמקו� הצור  יש לסמו  על המקלי�
יש לצר� דעת . 4. כי אי� דר  להשתמש במי� החמי� בברז לצור  קפה או תה מבלי להרתיח� קוד�, מלאכה שאינה צריכה לגופה. 3. רישיה כלל

נ בדוד שמש כול� יודעי� "וה, ג רותחל שמתיר לצלות על ג"יש לצר� סברת מהרש. 5. האומרי� שאי� בישול מי� אסור מהתורה א� שאי� זו דעת ההלכה
  .שהוא ח� מכח החמה ושמו מעיד עליו ולא מיחל� באור

  .י דוד שמש מטע� גר� בישול תבוא עליו הברכה"מ הרוצה להחמיר ולא להשתמש במי� שהוחמו ע"ומ
שהמי� מתחממי� בצינורות ולא מהמי� החמי� ועוד הביא בש� הרב קאפח , י החמה"שהחימו� בצינורות הוא ע, ד� להתיר –) יט' ז ס"ח( צי� אליעזר

  .שמעליה� ואי� כא� שו� חשש איסור בישול
מ נראה שבדוד שמש יש "מ, ב חולק עליו"וא� שהמ, ל שמתיר לגלגל ביצה על גג רותח"פ שיטת הרש"התיר ע –) כט' א ס"פ( כ מהדורה ראשונה"שש

  .מעשה בידיי� אלא גרמא וכל בנייתו של הדוד הוא לצור  השמש ועוד יש להתיר שאי� כא�, שאפילו לא הוי פסיק רישיה, להקל
וכתב שטוב להימנע מלהוציא מי� חמי� בשבת מדוד השמש א� נכנסי� במקומ� לדוד מי� קרי� וה� , חזר בו –) מה' א ס"פ( כ מהדורה בתרא"שש

ומסתברא שכיו� שכל דודי . שג� אז יוציא ממנו מי� י חשמל בימי� קרי� וחוששי�"שיש מקומות שהמתק� מופעל ע, ועוד. י החמי�"מתחממי� ע
יש לחשוש כא� ג� לאיסור , ועוד. ל שהרואה יחשוב שזו תולדת האור ולא תולדת החמה"ודאי שייכת גזרת חז, השמש מורכבי� ג� ממערכת חשמלית

  .תורה א� זו דר  לבשל כ 
  

  'ה- 'ד פי�סעי
מדיחי� אותו בערב שבת חו% מ� המליח וקולייס , וכל שלא בא בחמי� מערב שבת, � בשבתשורי� אותו בחמי, כל שבא בחמי� מערב שבת" – גמרא

שמבשל (אבא ' כגו� תרנגולתא דר, אמר רב ספרא? )שחוזרי� ושורי� אותו בחמי� בשבת( כגו� מאי. שהדחת� היא גמר מלאכת�, )דג טונה( האיספני�
  :)שבת קמה(".  )ושורה אותה ימי� רבי� למחות מאליה ואוכלה לרפואה
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  דין מאכל לח שהתבשל בערב שבת
  :)שבת מ". (גזרה שמא ירתיח, מפני מה אמרו אי� טומני� בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכה: אמר רבא" – גמרא
  .וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת, גזירה שמא ימצא קדרתו שהצטננה כשירצה להטמינה – י"רש
  ".חתה בגחלי�שמא י"היא " שמא ירתיח"הכונה ב – ש"רא
  

אבל . כיו� שיש בו משקה, יש בו משו� בישול בשבת ואסור להרתיחו, תבשיל לח שהתבשל כל צרכו והצטנ� – רבנו ירוח�, ק"סמ, טור, ש"רא, י"רש
  .כי אי� בישול אחר בישול, מותר לשרותו שוב ברותחי�, א� נשאר רותח
  .אבא' הכונה לתבשיל שהתבשל והוא יבש לגמרי כגו� תרנגולתא דר" בשבתשורי� אותו בחמי� , כל שבא בחמי� בערב שבת"ומה שכתוב ש

משמע , "כול� חייבי�...אחד הביא את האור ואחד הביא את העצי�", כי כשכתוב במשנה, )כדלקמ�( ש"שהטור לא רצה לפסוק כרא, והסביר הבית יוס�
סת� קדרה שמטמיני� אותה בדבר שאינו מוסי� כי , רה שהתבשלה כל צרכהשמ� הסת� הגמרא מדברת בקד, ועוד. בי� הגיע למאכל ב� דרוסאי ובי� לא

  ).� מחייב מדי� מבעיר"וש� הרמב. עיי� לד(י משו� מבשל א� הצטננה "מחייב רש ה"ואפ, )ולא רק כמאכל ב� דרוסאי( כל צרכההתבשלה , הבל
  .שרותח הכונה כל שיד סולדת בו, והדגיש הבית יוס�

ולכ� לא מניחי� אותו בסמו" למדורה איפה שיגיע , שהכוונה בדבר לח שנאסר משו� בישול זה שיש בו רוטב ומצטנ� ויפה לו, אמנ� רבנו ירוח� הוסי 
  )מותר, משמע שא� מצטנ� ורע לו( .ב"לחו� שיס

כפשט המשנה . (בחמי�אסור מהתורה לשרותו , התבשל כל צרכו וא� לא, תבשיל שהתבשל כל צרכו מותר לשרותו בחמי� בשבת – �"ר, א"רשב, �"רמב
  .כי לא נזכר במשנה חילוק זה, ואי� חילוק בי� א� יש בו רוטב לח או שכולו יבש )]:קמה[ב
  

  ?הא� מאכל לח שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי יש בו משו� בישול אחר בישול א� הצטנ�
מחייבי� משו� בישול אחר  – טור, ז"פ הט"ש ע"רא ,א"ריב, אור זרוע, מ"הגה,ק "סמ, ג"סמ, ספר התרומה") כל"ה "ד. לט(תוספות , י"רש, �"רמב

  .ז כתב שזה יהיה אסור מדרבנ�"והט .ורק כאשר התבשל כל צרכו ועודו רותח אי� בו משו� בישול אחר בישול, בישול ג� א� התבשל כמאכל ב� דרוסאי
א� התבשל כמאכל ב� דרוסאי אי� בו  – מאירי, �"ר, וס פ הבית י"ע ש"רא, )"חמי� ותבשיל"ה "תוספות ריש כירה ד(י "ר, א"רשב, רבנו יונה, �"רמב

  .מותר ליתנו ברותחי� בשבת אפילו א� התבשל רק כמאכל ב� דרוסאי עודו רותחולכ� א� התבשיל הלח  משו� בישול אחר בישול יותר
  .שליש בישול – י"רש. חצי בישול – �"רמב :מאכל ב� דרוסאי

  
  מחבר

כי הוא לח ויש בו , יש בו משו� איסור בישול )א� שהוא עדי� קצת ח�, ב"היינו לפחות מיס( והצטנ� שתבשיל שהתבשל כל צרכו, י"פסק כרש .1
  .משו� בישול אחר בישול

  .דינו כאילו הצטנ�, א� הורק לכלי שני – באור הלכה בש� הפרי מגדי�
דהוי כהדחה , ג דבר לח וצונ� מותר"מכלי שני ע וכ� לערות. כי הוא מבושל כבר, לערב תבשיל זה בכלי שני שיש בו דבר רותח יש להקל – ב"מ

  ]כ בדבר שלא התבשל כלל אפילו יבש אסור לתת אותו בכלי שני כדלקמ� משו� מיחזי כמבשל או מקלי הבישול"משא[ .בעלמא
מצטמק מ ג� ב"מ – ז"ט. (רק א� מצטמק ויפה לו) א� הצטנ�(שבמבושל לגמרי יש בו איסור בישול , הביא את רבנו ירוח� – א"רמ

  )ב"אסור להניחו בסמו  למדורה בחו� שיס, ורע לו
מה לי רע לו מה לי טוב , ש שכא� שהאיסור הוא משו� בישול"והסביר במחה, פסק כמחבר שאפילו א� מצטמק ורע לו אסור – ח"ב
  .ב"א והמ"כ הגר"וכ. לו
אי� , כלומר רע לו, זה לא ניחא ליהכ כשהמאכל מצטמק ו"וא, וכתב שבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, ח"חלק על הב – ז"ט

  .שאי� זה נקרא מלאכת בישול מה שמניחו כדי להפיג צינתו, כ בבישול"לאסור אח
אבל החמיר , � שג� בדבר לח אי� בישול אחר בישול"א והר"הרשב, �"פסק כרמבו "א לקמ� בסט"הרמאבל , כל זה לדעת המחבר – ב"מ

ורק כשהצטנ�  ,ואי� הוא נחשב כצונ� מותר לשרותו בחמי�, ב"תבשל ח� קצת אפילו אי� היסכל עוד שהתבשיל שהולכ� , שלא יצטנ� לגמרי
  .לגמרי אסור
כ סתמו להתיר בכל "וכ� השש) 'כ' ו ס"ח(אמנ� במנחת יצחק  .א שטוב יותר לנהוג כמחבר"פ המג"ק פד כתב ע"רנג סס' ב בס"אמנ� המ

  .א"עני� כדעת הרמ

י גוי "ואפילו ע, אפילו בעודו רותח יש בו משו� איסור בישול, אפילו התבשל כמאכל ב� דרוסאי ,צרכוא� לא התבשל כל ש, � וכטור"כרמבו .2
  )ו"ע לקמ� בס"וע. ()ב"מ(אסור לגמור בישולו 

א "על השיטה של הרשבאת התבשיל כי יש לסמו  אי� לאסור , לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאיבדיעבד א� בושל התבשיל  – ל"באה, ב"מ
 .קלי� לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי שנחשב כמבושל� שמ"והר

  
  די� מאכל שהתבשל והצטנ� ויש בו מיעוט רוטב

, והסיק הבית יוס . ג כירה ומצטמק נחשב כמבשל גמור בשבת"מחזירו עשכ, ומצטמק ויפה לו והוא צונ� כל שרובו רוטב – רבנו ירוח� בש� רבנו יונה
  .אי� בזה משו� מבשל, ק ורע לו ליבששאז מצטמ, משמע שא� יש בו מיעוט רוטבש

וכל שהצטנ� בלח ומרתיחו להצטמק ויפה לו הרי זה בישול מ� , מלאכת מחשבת אסרה תורה – ז"פ הט"ע) במשבצות זהב' ק יג"רנג ס' ס( ג"הסבר הפמ
  .ולכ� דינו כיבש, אז מצטמק ורע לו ואי� דעתו לכ" שיצטמק, וא� רובו יבש, התורה

שיש בה� מיעוט מרק אסור לערות עליה� רוטב של  מ כיו�"מ, פ שה� דבר יבש"אע, קטניות –) ק פד"רנג ס' ס( משנה ברורהה פ"א וכ"פ המג"ג ע"פמ
שדוקא במצטמק ויפה שלנו שלא הביאו כלל את הדי� של רבנו ירוח� ' בס ב"א והמ"ובשיטה זו הלכו המג .)כ עדי� נשאר ח� קצת"אא( וזהו בישול, בשר

ג הוא "כי יסוד ההתר של הפמ, ולכ� אי� מקו� להתיר במיעוט לח, לו יש בישול אחר בישול אלא פסקו שג� במצטמק ורע, בישוללו יש בישול אחר 
  .מצטמק ורע לו ליבש, שבמיעוט רוטב

, ול אחר בישולא שרק כשמצטמק ויפה לו יש ביש"וכתב שזה מבוסס על דברי הרמ, ז"פ הט"ג ע"כתב את הסבר הפמ –) עד' ד ס"ח ח"או( אגרות משה
ובשעת דחק גדולה , יש להחמיר ג� במיעוט רוטב שיש בו בישול אחר בישולולכ� , ודי� זה לא הוברר, ומכיו� שרבי� חולקי� על זה, לא, אבל א� רע לו
  .יש להקל בזה
אלא שהוא נגוב , בו לחלוחית כללשיבש הכונה שאי� , כלומר, כ להחמיר בזה"ע הרב ג"כתב בש� שו –) קכד' הגהות בדי השולח� ס( קצות השולח�

א� התבשיל קצת לח עד שאי� בו טופח , ע"ונשאר בצ. ע הרב"אוסר בשו, אלא שהמוהל שעליו יהא נמחה כשיחממו אותו, ואפילו ביבש לגמרי, לגמרי
  .שאפשר שלחלוחית כזו אי� בה ממש ומותר, מ להטפיח"ע

  .� מתי מצטמק ורע לו ומתי יפה לוכי אי� אנו בקיאי, ע"נשאר על הדי� הזה בצ – מנחת כה�
שמעיקר הדי� אי� בישול , ב"ח� קצת אפילו א� פחות מיסהוא כל עוד שצונ� שבושל מתיר לחמ� שא "הרמ ר את דבריביסה –) 'ק יג"לז ס' ס( א"חזו

ומה שהתיר רק כשהוא עדי� , לגמריולכ� לא צרי  כלל להיות הבדל בי� ח� קצת להצטנ� , �"א והר"רשבה, �"רמבכבר כל צרכו כדעת ה בלח שהתבשל
א "יש מקו� להקל לדעת הרמש, נראה לומר לפי דבריו .ה כא�"אז ה, ושלא יתבלבלו בזה דיני חזרה צרי  שיהיה ח� קצתשברק משו� ח� קצת זה 
  .א"רה ג� לרמב שפסקו שלח שהצטנ� לגמרי איסורו בבישול הוא מהתו"א והמ"ולא כמג, שיהיה מותר אפילו בצונ� לגמריבמיעוט לח 
שא� הרוב הוא , )כ"מבשל סק(כ בשביתת השבת "וכ .א"ע ובי� לדעת הרמ"יש להתיר בלח מועט בי� לדעת השו –) ה והנה דעת"מה ד' ב ס"ח( יחוה דעת
  .א� שיש בו קצת רוטב לא שיי  בו בישול עוד א� התבשל מערב שבת א� א� הצטנ�, דבר יבש

  

  שהתבשל בערב שבתדין מאכל יבש 
הא� מספיק שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי או צרי  שיתבשל , י"יש להסתפק לפי רש. מאכל יבש שהתבשל בערב שבת מותר לשרותו בשבת בחמי� – י"רש

  .כל צרכו
שמדובר בתרנגולתא : וזה נלמד מהגמרא בקמה. לשרותו בחמי� בשבת א� א� הצטנ�ואז מותר , מדובר שהתבשל לגמרי – רבנו ירוח�, .)לט( תוספות

  .ומותר לשרותו אפילו בכלי ראשו� .אבא שהיא מבושלת לגמרי' רד
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ומדויק מלשו�  .ומותר לשרותו בשבת שוב בחמי�, כיו� שנשרה ברותחי� נחשב כמבושל, אפילו לא התבשל כמאכל ב� דרוסאי – פ הבית יוס "� ע"רמב

  .הובאה בתבשיל לח� ש"פ שיטת הרמב"דברי� אלו קשי� ע. לאו דוקא מבושל, "בחמי� שבאכל : "המשנה
אסור , פ שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי"אע, וא� לא התבשל כל צרכו, תבשיל שהתבשל כל צרכו מותר לשרותו בחמי� בשבת – פ דרכי משה"� ע"רמב

  )כי לא נזכר במשנה חילוק זה, ואי� חילוק בי� א� יש בו רוטב לח או שכולו יבש, :]קמה[כפשט המשנה ב. (מהתורה לשרותו בחמי�
  
ג "כלי שעשלא לשרותו ב בש� האליה רבה ב"והדגיש המ .בחמי� בשבתבערב שבת מותר לשרותו  )כל צרכו( פסק כמשנה שדבר יבש שהתבשל – חברמ

  .משו� חשש חזרה ויש מחמירי� על האש משו� בישול אחר בישול, האש ממש
  )פשוט לכל הראשוני�. (מותר אפילו בכלי ראשו� – מג� אברה�

  )בגלל ספק בהגה מרדכי. (בכלי שני מחמיר שרק – ח"ב
שג� למקלי�  ,ג"והסביר הפמ. ויש מקלי� בזה. כי מתווס� קצת בישול, אסור – ב"מ :ש בחמי� א" לא התבשל"הדי� כשהמאכל היבש נשרה בער

  .ע"מותר לכו נישי א  לשרותו בכל, ב להחמיר"והכריע המ. ר שהוסר מהאש"מדובר בדבר שדרכו לגמור להתבשל א� בכל
  

  שלא התבשל כלל לפני שבתיבש דין מאכל 
  .י ערוי מכלי ראשו�"אבל מותר להדיח אותו ע, לכ� מאכל כזה אסור לשרותו בכלי ראשו�, עירוי נחשב ככלי שני – א"פ רשב"תוספות ע
אי  תוסבר המשנה שכל שלא , תאמנ� שאל על כ" תוספו .מדובר שמדיחי� אותו מכלי שניו, נחשב ככלי ראשו�מכלי ראשו� עירוי  – ת"פ ר"תוספות ע

  ?הרי מותר לשרות אותו בכלי שני, בא בחמי� מדיחי� אותו
ומה שמותר לתת תבלי� לתו  הקדרה או , מיחזי כמבשל, כי מכיו� שהמי� חמי� בו, ואסור לשרות אותו בכלי שני, מערי� עליו מכלי שניש ,י"ומתר� ר

זה להראות שאסור אפילו להדיח , ומה שכתוב מדיחי�, באמת מותר לשרות מאכל כזה בכלי שניש, ועוד תר� תוספות .הקערה זה כדי למתק את הקדרה
  .מליח יש� וקולייס האיספני� שזהו גמר מלאכת�

  מחבר

  .אבל מדיחי� אותו בחמי�, שבתב) ב"שיס(חמי� אי� שורי� אותו ב, פסק כמשנה שכל מאכל יבש שלא התבשל מלפני שבת .1
ט התירו תבלי� "ומה שבס .)ת"י שעירוי ככלי ראשו� כר"בסע לקמ� "וע( שנראה כמבשל, ותו אפילו בכלי שניאסור לשר – ב"מ, מג� אברה�

ב "אמנ� המ( .ה בצל דינו כתבלי� שמותר לשרותו בכלי שני"וה. משו� שתבלי� עשוי למתק את הקדרה ולא מיחזי כמבשל, לשרות בכלי שני
  )ע לקמ�"חלק לגבי בצל וע

אבל עירוי מכלי שני הינו כמדיח בעלמא , כי עירוי מכלי ראשו� מבשל, הכוונה מדיחי� אותו מכלי שני ,יחי� אותומדמה שכתוב ש – ב"מ
  .ואפילו על דבר לח וצונ� מותר

אפילו בכלי ( שאסור לשרותו בשבת, בלא שריהשלא ראוי למאכל ) אלא שהוא קשה, שיכול להיאכל חי בלא בישול(וכ� כל דבר קשה  – א"רמ
 .דהוי כגמר מלאכה, )שני

אסור אפילו , שהדחת� זו היא גמר מלאכת�, )ל"באה – וה� נקראי� מקלי הבישול, וכל דבר אחר שר  ביותר(מליח יש� ודג קולייס האיספני�  .2
  .להדיח� בערוי מכלי שני

סור להדיח� בחמי� כי זהו שא, ב שאי� יכולי� לאכל� כלל בלא הדחה"וכיו כמו דג מלוח הרינג ה שאר דברי� מלוחי�"ה – ל"באה, ב"מ
ז ועוד אחרוני� אסרו "אמנ� הט .אי� איסור להדיח� בחמי� מכלי שני, י הדחת מי� צונני�"אבל א� יכולי� לאכל� ע, בישול� וגמר מלאכת�

   .וכ� יש לנהוג למעשה, )הרינג(כמו דג הטונינא , י הבישול"כי משתבחי� קצת ע, ז להדיחו בחמי� אפילו מכלי שני"בכ
 )ג שאסר"ולא כפמ ל"באה(  .כי אי� מכה בפטיש בדבר אוכל, שזו מכשיר את המאכל לאכילהפ "אע, הדחה בצונ� מותר בכל גוונאאבל 

  

  ?האם מאכל יבש שנאפה או נצלה דינו כהתבשל מלפני השבת
מלתת פת אפויה או צלי יש להיזהר , לכ�ו, פיה וצליהאבל יש בישול אחר א, )יבשדבר ב(פ שאי� בישול אחר בישול "אע – ר אליעזר ממי�"ג בש� הר"סמ

זה כי יש דברי� שקלי� להתבשל ג� , ומה שמחמירי� בכלי שני. וא� עשה כ  יש חשש שמא חייב סקילה או חטאת, ב"במקו� שיס אפילו בכלי שני
  .ואי� אנו בקיאי� בה� ולכ� יש להחמיר בכול�, כמו מלח, בכלי שני

  !לא נראה לאוסרו, כי הוא מקלי הבישול ,שבחד לישנא בגמרא מתבשל אפילו בכלי שני, פ שדימו זאת למלח"ואע, הטור תמה למה יש לאסור בכלי שני
  .מותראבל בכלי שני כלי ראשו� אסור לתת את הפת האפויה שב, �"ק והגהות מיימוניות בש� רא"כ ג� הסמ"וכ, לכ� פסק הטור

רואי� שיש דברי� שמתבשלי� , שמלח לא מתבשל אפילו בכלי ראשו�, עיקר כלישנא קמאפ שה"כי אע, תבוא עליו ברכההמחמיר ש, ק"מ הסיק הסמ"מ
  .ולכ� יש להיזהר בפת, אפילו בכלי שני

  .� וסובר שאי� בישול אחר אפיה או צליה"דחה את ראייתו של הרא, לפי שהמבואר לקמ� – ה"ראבי
  

  ?מני� שיש בישול אחר אפיה וצליה
כי הבישול , "ג שלא נימוח"אבל לא במבושל אחר אפיה אע, יוצאי� בפסח במצות רקיק שרוי: "שאמר ,.בפסחי� מא יוסי' ל כר"קי – �"ג בש� רא"סמ

  .וכאילו אוכל קרב� פסח מבושל, שאחר האפיה מבטל את האפיה
סי ש� שבישול מבטל יו' כל מה שאמר רמבארת ש: הגמרא בברכות לחפני שמ ,�"ה שדחה את ההוכחה הזו של הרא"המרדכי הביא את דברי הראבי

כ מבטלו מתורת "שהבישול אח, י ש� בפסחי�"וכפי שכתב רש. יוסי יודה' אפילו ר, אבל כא� לגבי שבת, אפיה זה רק לגבי מצה שבעינ� טע� מצה וליכא
זה רק לעני� פסח , יותריוסי אמר שבישול מבטל אפיה שאינו שלוק ' ומה שר, דמההארי פורא ע מברכי� על שלקות ב"שלכו, ובברכות ש� מבואר .לח�

  .שצרי  טע� מצה
שזה די� מיוחד , אמנ� ג� את זה אפשר לדחות. משמע שבישול מבטל צליה". כ בשלו חייב"צלאו ואח: "כתוב ש� בגמרא בפסחי� – �"ק בש� רא"סמ

  ".מ"מ –ובשל מבושל "בקרב� פסח שכתוב בו 
אבל קצת מהטע� הראשו� , יוסי שבעינ� טע� מצה וליכא' שה הגמרא שבמצה אמר רכמו שפר ל"שלגבי ברכות י, והסביר, דחה את כל הדחיות – ז"ט

כ "כ  ג� בשבת כשבישלו אח, כי כמו שבעינ� טע� מצה וליכא, אבל כא� בשבת לא שייכת דחיה זו, ולא תיגרע הברכה בגלל זה, נשאר והשתנה למעליותא
  .שיש בזה איסור בישול, ק ויפה לווהוי כמו הצטמ, השתנה טע� המאכל עקב הבישול והוא נהנה מזה

  

  וכלי שלישי קלי הבישול, שאר דיני כלי שני, בבישול אחר אפיה הלכה
. )מדי� קלי הבישול( ב"אסור לית� פת אפילו בכלי שני שהיסוכ� . כ"ש בו איסור בישול בשבת אח� שדבר שנאפה או נצלה י"א את הרא"הביא כי – מחבר

  .כיש מתירי� ומשמע שפוסק .והביא שיש מתירי�
והדעה , אבל בראשו� אסור, פ הבנת הטור שבישול אחר אפיה מותר בכלי שני"הדעה הראשונה היא ע – באר הגולה והאור לציו�פ "המחבר עהבנת 

  .ולכ� אסור לתת קפה קלוי בכלי ראשו�, ונהגו להחמיר כדעה ראשונה. ה שמתיר לגמרי"השניה היא דעת ראבי
והדעה השניה , וכאילו לא בושל כלל, ג שבישול אחר אפיה אסור אפילו בכלי שני"פ הבנת הסמ"דעה הראשונה היא עה – א"הרמ פ"המחבר ע הבנת

  .היא הבנת הטור, מתירה רק בכלי שני
נ� אמ .להחמיר א"פ ג� המג"וכ, ב"ז שיס"ש כ"להיזהר לכתחילה לא לתת אפילו בכל ונהגו ).ה"ראבי(הביא שיש מתירי� ג� בכלי ראשו�  – א"רמ

  .ע ודאי מבשל ודינו ככלי ראשו�"לכו, וא� זהו כלי שני שיד נכוית בו .ב שבדיעבד אי� לאסור ויש לסמו" על מקלי� ולא לאסור את הפת"הדגיש המ
  .ו"ע לקמ� בסט"וע .ה שיש לאסור צליה אחר בישול ולכ� אסור לתת דבר שהתבשל אצל האש בלא רוטב"ה – מג� אברה�

  
  .כי כלי שני לא מבשל, אבל בכלי שני מותר ולא ראה מי שהחמיר בזה, בכלי ראשו� שיש בו בישול אחר צליה ואפיה פסק להחמיר – מנחת כה�

מפני שיש דברי� רכי� שמתבשלי� אפילו , סיבה אחת, מכא� מסיקי� להלכה שאסור לתת שו� מאכל שלא התבשל אפילו בכלי שני – כ"שש, ב"מ
) יג'יב' ס(אמנ� מי� ושמ� . ה שיש להחמיר אפילו בשאר דברי� שלא התבשלו להניח� בכלי שני"וה, )הבישולקלי ( בכלי שני ואי� אנו בקיאי� בה�

אפילו , משו� דמיחזי כמבשל, שג� בלא טע� זה אסור כפי שכתבנו לעיל, וסיבה נוספת. ודאי אינ� מקלי הבישול ומותר לית� אות� בכלי שניותבלי� 
  .א� אינו מקלי הבישול
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מזה שהתיר לשפו" את תמצית התה  – ב"מ. דינ� כמי� ושמ� שמותר ליתנ� בכלי שני רותח – ע הרב"שו :שאר משקי� שאינ� מי� ושמ�הדי� לגבי 

אמנ� התיר חלב ותמצית שבושלה , והוא מחמיר בשאר משקי�, משמע שבלא טע� זה אסור, ש מטע� שהתמצית בושלה"למי� רותחי� בכל
  .מותר לתת אפילו שאר משקי� בכלי שנימוכח ש� ש – ג"ע סי"שו. )כדלעיל

כי לא היה , אבל לימו� לא, חומ� ויי�, )א"מהמג( בצל, הוסי  ג� שו� – ע"קצוש. זנגביל ושמ�, קנמו�: שלמה זלמ� אויערב"' ר :הדי� בשאר תבליני�
שירד מחו� בצלי� במרק רותח אלא לאחר  ולכ� אסור לתת, בצל אינו נחשב כתבלי� – ב"מ, ז"ט .ג� לימו� נחשב כתבלי� – א"חזו. בזמ� המשנה

  .ב"שיס
  .דוקא בצלי הדי� כ  ולא במבושל – אגלי טל. דינו ככלי ראשו� אפילו א� הוא נמצא בלי שני – מג� אברה� :ב"די� דבר גוש שיס

  
לא מצאנו  – א"חזו. אי לא מבשלכי כלי שלישי וד, כלי שלישי יש להקל ולתת ש� את הפת א� א� אינה מבושלת – ג"ב בש� הפמ"מ :די� כלי שלישי

 .ולכ� הקלו, ב"כי זו חומרא ועל פי רוב אי� כלי שלישי יס, בזהונהגו להקל . ב או לא"א� יס אלא הכל תלוי, שו� מקור לחלק בי� כלי שני לכלי שלישי
  .ת כדלקמ�וכ� לעשות כ  תה בשב, לי הבישולאפילו לק, התיר כלי שלישי לכל דבר –) עד' ד ס"ח ח"או( גרות משהא
  

  וצליה אחר אפיה אפיה אחר אפיה ,צליה אחר צליה
מותר להניח צלי ליד האש כדי , לפיכ ) א שג� בזה הוא אוסר"וי. (� מודה בזה"אי� אפיה אחר אפיה ולא צליה אחר צליה וג� רא – ק"סמ, רבנו פר�

  .ב"לחמ� אותו אפילו היס
  .וכ� דבר אפוי ליד האש שיתחמ�, לכ� מותר לתת צלי ליד האש שיתחמ�, צליה או אפיה וכ� להיפ  חרהלכה שאי� צליה א – א"מג

י הפסק כלי ריק "וכ� לא יעמידנו על קרקעית התנור אלא ע, אבל כתב שלא יקרבנו ביותר לאש כדי שלא יבוא לחתות, א"הסכי� ע� המג – משנה ברורה
וכתב שיש להחמיר ולא להניח בתו  תנור אפילו א� יש , א חלק על זה"ש� החזו, טו' ועיי� עוד בזה לקמ� בסע[ .כדי שלא יהיה נראה כמבשל, מתחתיה

  ]ש"ע, קדרה ריקנית מפסקת
משו� תיקו� ומלאכת , שהרי הוא משתנה ומתקשה בכ , אי� להניחו ש� כדי להצנימו –) סב' א ס"פ( כ"שש :הנחת פרוסת לח� קפוא סמו" לאש

ויקפיד . מותר, אבל להניחו כדי שיפשיר במקו� שלא יכול להצנימו וכ� להניחו על מיח� המי� החמי�, )וזהו כצליה אחר אפיה ומחמירי� בזה( מחשבת
  .שאי� בזה משו� מכה בפטיש, פ בילקוט יוס "וכ. לנער את גושי הקרח שעליו תחילה

  

  האם דינה כמו הכלי, דין מצקת ששאבו ממנה מכלי
, א מחמיר בזה כמו קלי הבישול"כי ראינו שהרמ, אותה למרק שנשפ  לקערה שהיא כלי שניאי� לתת , כתב שא� רוצה לתת פת במרק ק מה"בס – ב"מ

. וכלי שלישי ודאי לא מבשל, ואז הכ� תהיה כלי שני והקערה תהיה כלי שלישי, י כ� מהכלי הראשו�"או שישאב ע, ס במרק"אלא ימתי� עד שלא תהיה י
דינו ג� , אבל א� שואב בכלי ריק� מהכלי הראשו�, שזה רק לאחר שעירו מהכלי הראשו�, לי שניכתב לגבי ההתר של נתינת מי� קרי� בכ ק פז"אמנ� בס

  .ולכאורה דבריו סותרי� זה את זה. ובמיוחד א� שהה ש� עד שמעלה רתיחה, ככלי ראשו�
לכ� להלכה מצקת ששהתה . וג� א� כ� שמא מצקת דינה ככלי שני, ל אחר אפיהשמא אי� בישו, שלגבי פת במרק יש להתיר מדי� ספק ספיקא ויש לתר�

כ יש לצר� ספק "יש להחמיר לכתחילה לדו� אותה ככלי ראשו� אא, א� לא שהתה זמ� זהאבל , בכלי ראשו� עד שהעלתה רתיחה ודאי דינה ככלי ראשו�
  ).נט' א ס"פ(כ "פ השש"וכ, אחר

והכלי שעירו , לעירוי ממצקת שיש להקל בזה שהמצקת דינה ככלי שני, שנמצא במצקת הוא ככלי ראשו� לחומראתר% לחלק בי� תבשיל  – ילקוט יוס 
  .לתוכו דינו ככלי שלישי

דינו , י מצקת"אבל א� הקדרה על האש והוציא ממנה ע, אז מה שבכ� דינו כאילו הוא בכלי שני, י מצקת"א� הוריד את הקדרה מהאש ושאב ע – א"חזו
  .�ככלי ראשו

  

  תה בשבתקפה והכנת 
  .ויש כא� חשש איסור סקילה, א ערוי מבשל בכדי קליפה"י י"כי לקמ� בס, אסור – ערוי על שקית התה מכלי ראשו�

שדבר שלא התבשל , ע"פ מה שאמרנו בשו"ע, כ אסור"ג – ואז המי� נחשבי� ככלי שני, הנחת שקית התה לכלי אחר שית� בכלי מי� מכלי ראשו�
ש לפי מה שאמרנו שיש דברי� שה� מקלי הבישול כגו� מליח יש� וקולייס האיספני� שבהדחה מועטת "וכ, ורי� אותו בשבת אפילו בכלי שניאי� ש, ש"מער

  .שיש לחשוש שג� העלי� ה� מקלי הבישול ואסור, כבר מתבשלי�
ערוי מבשל בכדי קליפה ויערבב היטב את העלי� ע� ש, יערה על העלי� מי� מכלי ראשו� בערב שבת כדי שיהיו מבושלי� קצת – ב"מב הצעה ראשונה

שאי� בו , כדי� דבר יבש מבושל, וירוק� את התמצית לכלי אחר ואז העלי� נחשבי� כמבושלי� ומותר לערות עליה� מי� מכלי ראשו� בשבת, המי�
שיש בזה בישול , ע"ר בשבת כפי שנפסק בשו"ו מכלכי דבר לח שהצטנ� אסור לערות עלי, אבל לא ישאיר את התמצית ע� העלי� בכלי. בישול אחר בישול

  .אי� למחות בידו, והנוהג כ�. ה בקפה"וה. אחר בישול א� אינו רותח יותר
פ ספק "ובדוחק יש להתיר ע. ועכשיו כשמערה עליה� מכלי ראשו� גומר בישול�, שמא לא נגמר בישול עלי התה בערב שבת, ב פקפק בהתר זה"אמנ� המ

ספק הלכה שמה שמבושל כמאכל ב� דרוסאי אי� בו משו� , וא� א� לא כ , � שדבר שנשרה מערב שבת מותר לשרותו בשבת"רמבספק הלכה כ, ספיקא
ולכ� כתב שישהה את המי� , ובערו" השולח� כתב עצה זו .ודאי זהו כמאכל ב� דרוסאי לכל הפחות, וכא� שהתבשל בכדי קליפה, בישול אחר בישול יותר
  .כי ברגע אחד לא יתבשלו, � מעט זמ� כדי שיתבשל ולא תכ  לאחר שעירה את החמי� ישפו" החמי� לחו�החמי� והתה מבעוד יו

ללא (כ יערה את התמצית "ואח, וישאיר את התמצית ע� העלי� ובשבת יערה מכלי ראשו� מי� לכלי ריק כדי שיהיו ככלי שני, ל"כנ – ב"הכרעת המ
וא� יוכל לשמור את ). ואי� בזה בעיה של מיחזי כמבשל(ואז מותר ג� לתת ש� חלב קר . ר זה מותרשכיו� שהתבשלה כב, לכלי השני הרותח) העלי�

 שחושש י"דעת רשוא� התמצית שלו חמה קצת אפילו עדי� לשפו  את המי� על התמצית כדי לצאת ג� ידי . התמצית רותחת זה הכי טוב לכל הדעות
  .משו� צביעה באוכלי�

  .א  ערו  השולח� חלק על זה .ועיי� לעיל בדי� כלי שלישי באריכות בזה, רגיל אפילו בעלי� שלא התבשלו בכלי שלישי התיר לעשות תה – אגרות משה
  

  הכנת מנה חמה בשבת
ד אסור בכל אופ� כמו כל דבר ששרייתו זוהי גמר מלאכתו "א בס"פ הרמ"ואולי ע, ויש רק בכלי שלישי, יש מתירי� בכלי שני א� לא נגמר בישול המנה

  ).כ בישול בכלי שני שודאי אינו מהתורה"משא( וקולייס האיספני� כמו הדחת מליח יש� מבשלוחייב משו� 
  .כי תבלי� אינו מקלי הבישול, אבל בכלי שני יש להתיר, אסור לערות עליה� מכלי ראשו� א� רק התבליני� לא מבושלי�

ל הארי  "אול� הבאה, יש לאסור מדי� מכה בפטישוללבוש ג "מדי� מכה בפטיש שלפמיש לדו� , ורק מטע� הייבוש לא ראוי לאכילה וא� הכל עבר בישול
  .לדחות דבריו שלא מצאנו שו� חידוש בדבר מכה בפטיש באוכלי�

כי� וא� נית� לה, יש לאסור כמו לח שהתבשל והצטנ� ונתבטל הבישול, אולי בנידו� דיד� מכיו� שא� אחד לא אוכל את המנה החמה יבשה, ויש עוד לדו�
  .ודאי אי� לחוש לזה, י מי� קרי�"אותה ע

  .כה שאסר אפילו א� זה בלילה רכה' ח ס"כ פ"עיי� בשש, � מדי� לשיש לדו, כגו� פירה תפוחי אדמה וא� המנה חמה עשויה מאבקה
  

  )רנח' סב יי� ג�עו( 'ח-'ז-'ו פי�סעי
ולא בשביל שיחמו , וטח את פיה בבצק, ג קדרה"ומיח� ע, ג מיח�"קדרה ע) אבל לא(, ג קדרה"ג מיח� וקדרה ע"מיח� ע) אפילו בשבת(מניחי� " – גמרא

המילי� , :שבת נא) ". (היינו שהעליו� והתחתו� חמי� ומניחו כדי שיהיה חומו משתמר(אלא בשביל שיהיו משומרי� ) היינו כשהעליו� צונ� ובא לחממו(
  )ש"� והרא"הרמב, �"פ גירסת הרי"מחוקות ע' אבל לא'
  

זה כשיש בתחתו� חו� בעני� , משו� שמוליד בו חו� ")כדי שיחמו"ובלשו� הגמרא ( מה שאסור להניח תבשיל קר על קדרה חמה כדי שיתחמ� כל – טור
, כ מרתיח"שאי� זה נקרא מוליד אא, י"והסביר הב. מותר, )ב"בעני� שיס(אבל א� אי� בו חו� בעניי� שיכול לבשל את העליו� , שיכול לבשל את העליו�

מ "ש� והמ �"כ התוספות והר"וכ. ב"יסלא יכול להגיע לחו� שצונ� במקו� ש שאי� הבדל בי� התר זה להתר שמותר להניח כנגד המדורה קיתו� של, דועו
  .�"שלמד כ  מלשו� הרמב
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אחרת אסור , ב"בחו� שיס היינו שהוא ח�, )כשיש בתחתו� כדי לבשל(ג קדרה כדי להעמיד את חומו "שמה שמותר להניח תבשיל ח� ע ,י"ולכ� מסיק הב

  .משו� שיש בישול אחר בישול בלח
אול� זה סותר למה , ג הקדרה בי� א� התבשל כבר כל צרכו או אפילו כמאכל ב� דרוסאי"שבכל דבר ח� מותר להניחו ע, מהטור בסימ� רנחשלכאורה נית� ללמוד , י ב� חביב"והקשה מהר
  !יש בו משו� איסור בישול אפילו בעודו רותחאפילו הוא ח� , ובפחות מזה, והיינו שהתבשל כל צרכו, ישולשמותר רק א� אי� בו בעית ב, הזה' בסשפסק הטור 
תו פ שכוונ"אלא רק העני� שלא להניח צונ� אע, � התבשל כל צרכו להתבשל כמאכל ב� דרוסאיבי, קולכ� אי� סיבה להארי  בזה ולחל, לא דברו כלל בהלכות בישול רנח' שבס, י"ומסביר מהר

  .יש בו משו� בישול ואסור, אבל בלא זה, ה מותר רק בתבשיל שהתבשל כל צרכושעוסק בהלכות בישול מרחיבי� שז שלנו' ובס, לפשר

  
  חברמ

כי עיקר ההטמנה היה לקדרה ( בבגדי� מבעוד יו�קדרה טמונה ג "מותר להניחו בשבת ע, ב"שיס) לח(פסק כגמרא שכלי שיש בו דבר ח�  .1
כדי שישמור חומו ולא ) א� נתגלתה לחזור ולכסותה ואגב זה מותר להכניס ג� מאכל שלא יבוא לידי בישול כי הוא רותחומותר , מבעוד יו�

  .יו בבצקפיצטנ� או לטוח 
כי , אפילו לא התבשל כל צרכו מותר כל עוד שהוא רותח – ז"ט ?במאכל מבושל או אפילו לא מבושלמדובר  ג הקדרה הטמונה"להניח עהא� 

, שאיסור בישול מאכל אחר ב� דרוסאי הוא מדרבנ�, וטע� הדבר שהזכרנו לעיל .ד אלא ישתמר חומו בתוכו"לידי בישול גמור כמו בסלא יבוא 
 .כי יש לחשוש שמא יתווס� מעט בישול, מדובר כא� רק במאכל מבושל כל צרכו – ב"מ, א"גר, ג"פמ, ח"ב .ולא גזרו כאשר זה רק לשמור חומו

  .מותר, אפילו מצטמק ויפה לו ,וא� מבושל כל צרכו
, כל עוד שח� קצת, א"ולכ� לרמ, ב"אפילו א� ח� פחות מחו� שיס, כל עוד שח� קצת אי� בו משו� איסור בישול, ו"א בסט"פ הרמ"ע – ב"מ

 .ד"וכדלעיל בס, ג קדרה רותחת לשמור חומו"להניחו ע רמות
וישכח להורידו ויתבשל  ב"כי העליו� יכול להתחמ� עד שיס, כ"א חמה כג קדרה שהי"כ אסור להניחו ע"אבל כלי שיש בו מאכל שלא ח� כ .2

  לגבי ' יד' ויעבור איסור כמו שראינו בסע
יש בו משו� בישול אחר בישול ולכ� אסור אפילו ) א לגמרי"ולרמ, למחבר פסקה רתיחתו(שהצטנ� לח שבתבשיל , הסיבה היא – משנה ברורה

  .ג קדרה לקמ�"ביבש שהתקרר מותר כמו בקדרה עאבל , וכל זה בלח. בלא שו� הטמנה כלל
כי המאכל , � קצתממותר להניח אפילו הוא קר לגמרי אפילו שיתח, ב"אבל א� לא יוכל המאכל לעול� לבוא לידי שיעור שיס – ל"באה

 .והקדרה לא טמוני�
  

  :פ רבנו ירוחם"ש עהדין כאשר הכלי התחתון נמצא על הא
 ויש, כי משו� שהקדרה מפסיקה הרי זה הכר מספק ולא נראה כמבשל, ותר להניחו אפילו התחתו� על האשיש מפרשי� שמ – נתינת מאכל רותח

  .אוסרי� כשהתחתו� על האש בכל מצב כי אסור להניח על כירה גרופה וקטומה לכתחילה
, ב"שמותר להניח כנגד המדורה במקו� שיסומה , שדינו כדי� מניח כנגד המדורה יש מהגדולי� – שעל האשמבושל כל צרכו על קדרה נתינת מאכל קר 

ואפילו א� התבשל כל צרכו ואפילו א� מצטמק ורע לו ואפילו א� , ג כירה לכתחילה"כמו מניח ע, ויש שכתבו שזה אסור, כגו� דבר יבש מותר ג� כא�
� שאי� דר  בישול "והסביר הר, �"� דעת הרוכ, א כסברה ראשונה"מ בש� הרשב"וכ� כתב המ, רבנו ירוח� פסק כסברה ראשונה. נותנו ש� לשמור חו�

  .בכ 
, המאכל צרי  להיות יבש לגמרי, אבל להלכה כפי שנכתוב לקמ�, זו שיטת רבנו ירוח�(ע "אסור לכו, רוטב ומצטמק ויפה לומ א� הוא תבשיל שיש בו "מ

  )אחרת ג� במצטמק ורע לו יש לאסור
  
  חברמ

ויש , שיש מפרשי� שמותר ג� כ  להניח על גביה מאכל ח�, ג האש"דרה התחתונה היא עכאשר הק רבנו ירוח�הביא את שני הדעות שמביא  .1
  .שזה אסור, גרופה בשבתג כירה "שנראה כמניח ע, ויש מפרשי� שאסור ,הכר ואינו נראה כמבשל

, ה"רנג ס' וכ  משמע בס, שמותר להניח אותו ישירות על כירה גרופה וקטומה, כתב שיש לחלק בי� מאכל יבש ומבושל כמו צלי – מג� אברה�
ז כדעה שניה שאסור להניחו "למאכל לח שפסק כא� המחבר בס, שהקדרה שעליה מניחי� את המאכל היבש הופכת את הכירה לגרופה וקטומה

שהקדרה , כ"מ פסק להקל בזה ג"מ. גזרה שמא ית� אותו כשהוא קר ויעבור על איסור בישול, ג קדרה אפילו הוא ח�"אפילו בקדרה ע
  .ולכ� יכול להניחו כשהוא ח�) מבושל(סיקה בי� הכירה למאכל הלח הרותח מפ
שהקדרה המפסיקה בי� האש למאכל הלח והרותח עדיפה מכירה גרופה , א"ולא כחילוקו של המג, הלכה כדעה ראשונה – ב"מ, א"גר, ר"א

ומדובר שהמאכל בקדרה התחתונה מבושל כל  .רבהבאריכות ה "וכ� בס, ש"ג ע"רנג ס' פ בס"וכ. ולכ� מותר להניח כ  לכתחילה, וקטומה
 .כי אחרת כמניח את העליונה מקרב את בישולו, צרכו

ויש , וזה מותר כי המאכל יבש ומבושל, הביא שיש אומרי� שדינו שמניח כנגד המדורה, קר מבושל על קדרה שעל האש יבשבעני� הנחת מאכל  .2
כ "אא, כי הקדרה מפסקת ,כה כדעה הראשונהוהל .ק ורע לו או נותנו כדי לשמור חומוואפילו א� מצטמ, ג כירה ממש"אוסרי� דהוי כמניח ע

  .ע"יש רוטב בתבשיל שמצטמק ויפה לו שאסור לכו
ב לחלוק על רבנו ירוח� "ועוד כתב המ. כמו שפסקו כ  לגבי מאכל רותח קוד�, כ שהלכה כדעה ראשונה ג� כא�"פסקו ג – ב"מ, א"גר, ר"א

א  ג� , ולשו� המחבר היא לשו� רבנו ירוח� שסובר את הסעי� הזה. (כאשר יש רוטב יהיה אסור כא� משו� בישולשג� במצטמק ורע לו 
 )ג האש"ג קדרה שע"המחבר יודה שהמאכל צרי  להיות יבש לגמרי ואז מותר להניחו בקדרה ע

  
  :י�הניח בערב שבת קדרה על הפלטה שיאכל בערב שבת ועליה קדרה ע� מאכל שיאכל בשבת בצהר

כי הנחתו , כי נחשב כהחזרה ולא פעולה מחודשת, להוריד את העליונה על הפלטה כשמוריד את הקדרה הראשונה מותר – ל"שלמה זלמ� אויערב" זצ' ר
אמנ� יש להדגיש שכשהניח את  .ומכיו� שכל תנאי ההחזרה מתקיימי� ולכ� מותר להחזירה, ג קרקע או שולח�"ג קדרה אחרת איננה כהנחה ע"ע

  .ליונה היא כבר היתה חמה מחו� האש ממשהע
אלא נחשבת כסומ  וכשמוריד אותה הרי הוא משהה על , ע"כפי שראינו בשו, כי הקדרה העליונה לא נחשבת כאילו היא על האש ממש, אוסר – חזו� איש

א יהיה "אמנ� לרב יוס� שליט(. החזרה הרי היא כקביעת מקו� והנחה ממש ולא השהיה לפני, וסמיכה על יד האש. כירה גרופה וקטומה וזה אסור
  .כ למעשה"פ השש"וכ )כי לשיטתו פלטה אינה גרופה וקטומה ומותר להניח עליה לכתחילה מאכל מבושל כל צרכו, מותר

  

  'ט �סעי
אבל נות� הוא לתו  , )בשלמ, כי כלי ראשו� כל זמ� שרותח( לא ית� לתוכו תבלי�, )בי� השמשות( מרותחי� )מ� האור( האילפס והקדרה שהעביר�" – שנהמ

חו% , לכל הוא נות�: רבי יהודה אומר. )כי כלי שני אינו מבשל, ומה� מעבירי� מקערה לקערה, ששופכי� לתוכ�, מיני כלי שני( הקערה או לתו  התמחוי
  ."מדבר שיש בו חומ% וציר

לכל  ,לכל אילפסי� הוא נות� ,רבי יהודה אומר :דתניא ,ש"ת ?רבי יהודה ארישא קאי ולקולא או דילמא אסיפא קאי ולחומרא :יבעיא להוא" – גמרא
  .חו% מדבר שיש בו חומ% וציר ,הוא נות� הקדירות רותחות

 .דבכלי שני נמי בשלה ,אינה כתבלי� תני רבי חייא מלח :ל אביי"א ,דבכלי ראשו� בשלה ובכלי שני לא בשלה ,סבר רב יוס� למימר מלח הרי הוא כתבלי�
דבכלי ראשו� בשלה  ,כתבלי� סבר רב יוס� למימר מלח הרי הוא :ואיכא דאמרי .דאמר רב נחמ� צריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא ,ופליגא דרב נחמ�

והיינו דאמר רב נחמ� צריכא מילחא בישולא כבישרא , דבכלי ראשו� נמי לא בשלה, מלח אינה כתבלי�: רבי חייאתני  :ל אביי"א .בכלי שני לא בשלה
  :)ת מבשב". (דתורא
מי שמחמיר לא לתת מלח בקערה ש, וסיימו תוספות. כי מלח לא מתבשל, שהעבירוהו מהאש שמותר לתת מלח אפילו בכלי ראשו� כלישנא בתראהלכה 

וכל . ומותר לתת בשר חי לתו  כלי ראשו� שהורד מהאש, שבשר חי לא מתבשל בכלי ראשו�, ש הסיק עוד מכא�"והרא .תבוא עליו ברכה, ב"כל זמ� שיס
כי ודאי , לתת אפילו מלח או בשר חי אבל כשהכלי הראשו� עומד על האש אסור, מה שהתרנו במלח הוא דוקא לאחר שהכלי הראשו� הורד מהאש

  .מתבשלי�
  ?עד מתי נחשב כלי ראשו�

  .נחשב ככלי שני, אבל א� הניחו לעמוד להפיג רתיחתו, כלי ראשו� נקרא מיד כשהורד מהאש – הגהת מרדכי
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מ שונה כלי ראשו� שהתחמ� מחו� "מ, ב"פ שג� כלי שני יס"ואע .ג� לאחר שעבר זמ� מאז שירד מהאש, ב נחשב ככלי ראשו�"כל זמ� שיס – ס בית יו
  .והול  ומתקרר, שכלי שני אי� דפונתיו חמי�, ")שמע מינה"ה "ד, :מ(וכמו שכתבו תוספות , האש

פ שירד מזמ� "אע, כל זמ� שהוא רותח, והיינו. לא ית� לתוכ� תבלי�, רה שהעביר� מרותחי�האילפס והקד"א  למד זאת מהמשנה , י"הסכי� לב – ז"ט
  .מבשל, מהאש

  

  בנתינת בשר בקר לא מבושל בכלי ראשון שהעבירוהו מהאש הלכהה
אבל בכלי שני ( ו תבלי�לפיכ  אסור לית� לתוכ, ב"מבשל כל זמ� שיס, אפילו לאחר שהעבירוהו מעל האש, שכלי ראשו�, פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

. כי הלחלוחית מתבשלת, שאסור לתת לתו  כלי זה בשר מלוח אפילו של שור, א"והביא כי ,)ותבלי� אינו מקלי הבישול כי לא מבשל, מותר לתת תבלי�
  .א"ח והמג"וכ" פסקו הב .שאפילו אינו מלוח אסור א הדגיש"והרמ

  
  :י�נחלקו האחרונשנמלח והודח ע בבשר "אמנ� בדעת השו

שא� נמלח , ש"מ המחבר עדי� סובר כדעת הרא"מ, א אסר לתת בכלי ראשו� שהועבר מהאש בשר אפילו לא נמלח ולא בושל"פ שהרמ"אע – א"מג, ח"ב
  .כי אי� סיכוי שיתבשל ש�, מותר לתת אותו בכלי ראשו� שהועבר מהאש, ואי� בעיה של בישול ע� הד� והודח

  .שאסור כל בשר לתת בכלי ראשו� אפילו לא נמלח כלל משו� הלחלוחית ,ע"א בהבנת השו"הסכי� ע� הרמ – ז"ט
  

  ההלכה בנתינת מלח או סוכר בכלי ראשון שהעבירוהו מהאש
  .כי מלח לא מתבשל כ  כמו בשר בקר, שמלח מותר לית� בכלי כזה, פסק כלישנא בתרא וכאביי – מחבר

וא� עבר ונת� . והמחמיר תבוא עליו ברכה, ב"ת מלח אפילו בכלי שני כל זמ� שיסשיש אוסרי� לת, הביא את חומרת התוספות כלישנא קמא – א"רמ
וא� המלח בושל קוד� . אסור, וא� מרגישי� את טעמו, ג שעביד לטעמא"אע( .כי המלח בטל לגבי המאכל, מותר המאכל, מלח אפילו בקדרה שעל האש

  )כי אי� בישול אחר בישול, מותר המאכל, כדלקמ�
יש מתירי� ליתנו בכלי ראשו� לאחר שהורידוהו , אבל מלח שעושי� ממי� שמבשלי� אות� וכ� סוכר שבושל, ובר במלח שחופרי� בוכל זה מד – ב"מ

ואי� בישול , כי הוא בושל כבר, ע לתת סוכר או מלח זה"אבל בכלי שני מותר לכו. וטוב להיזהר בזה לכתחילה בכלי ראשו�, ויש מפקפקי� בזה, מהאש
אבקת קקאו או חלב , ה בקפה נמס"וה. כ"פ השש"וכ, ש"הו המלח והסוכר שנקני� היו� שמבושלי� ה� ומותר לכתחילה ליתנ� בכלוז. אחר בישול

  .ותמצית מרק לעני� זה שמותר
  

  ב"הדי� כשהכלי הראשו� אינו ח� בחו� שיס
ע לא "מ לכו"מ, א שכלי ראשו� מבליע ומפליט"ר והתר יפ שלעני� איסו"אע(מותר , ב"מעיקר הדי� א� הכלי הראשו� אינו ח� בחו� שיס – מג� אברה�

  .ב"אפילו אי� היס, אלא בירושלמי כתוב שעשו הרחקה לכלי ראשו�, )מבשל
 )א לא הבי� כונת הירושלמי"א כתב שהמג"הגר. (אינו מבשל כלל, ב"כלי ראשו� שאי� יס – ב בש� אחרוני�"מ, א"גר

 
  'סעי� י

שעירוי מכלי ראשו� , אבל לתת את התבלי� בכלי שני ולערות עליה� מכלי ראשו�, תת תבלי� לתו  כלי ראשו�מה שאסור זה ל – �"תוספות בש� רשב
ועוד ראיה מדי� תתאה . והיינו עירוי מכלי ראשו�, ..."כל שלא בא בחמי� מדיחי� אותו בחמי� בשבת"וזה מה שכתוב  .אלא ככלי שני, אינו ככלי ראשו�

  .ל"גבר ואכמ
 .כמו תתאה גבר ויש מחלוקת הא� מבשל הכל או בכדי קליפה .הרי הוא ככלי ראשו�, שעירוי מכלי ראשו�, אוסר – ת"בש� ר� "ש ור"רא, י"ר

אמנ� נית� לדחות שזה מדבר על בליעה ולא על ". ישבר בווכלי חרס אשר תבושל "שג� כלי חרס שעירה לתוכו ישבר מזה שכתוב : והוכחתו מזבחי� צה
  .בישול
  .שעירוי מכלי ראשו� אינו ככלי ראשו�, �"הלכה כרשב – �"ר ,א"רשב, �"רמב
  .ת שעירוי מכלי ראשו� הרי הוא ככלי ראשו� ואסור"הלכה כר – מגיד משנה, ש"רא, �"רמב

  
  .ולכ� אסור לערות מכלי ראשו� על תבלי� שבקערה, ככלי ראשו�דינו ת שפוסקי� שעירוי "י וכר"פסק כרש – מחבר

  .אלא צרי  לשקע את כולו בכלי הראשו�, י עירוי מכלי ראשו�"א להגעיל כלי ע"ולכ� א, הקללא  לא , לי ראשו� רק להחמיראומרי� שעירוי ככ – ז"ט
ולכ� א� קול  את  .ב"פ המ"וכ .שהתבשלה בשבת, אפילו בדיעבד הקליפה אסורהאזי , )ולא נפסק הקלוח( וא� עירה מכלי ראשו� – מג� אברה�

  .הקליפה מותר
  .מותר, אבל לשפו  בצד�, לערות על התבלי� אסור – א"רעק
, )א  למחבר פשוט שמותר, א לעיל"פ שיטת הרמ"ע( קפה או אבקת חלב או קקאו, טוב להימנע מלערות מי� מכלי ראשו� על סוכר – ב"פ מ"כ ע"שש

 .אלא ית� קוד� את המי� בכלי שני וישפו  עליה� את הסוכר או האבקה
  

  יב-יא פי�סעי
  לתת בו מים קרים לחממם ולהיפךר אם מותדין מיחם 

  ".אבל נות� הוא לתוכו או לתו  הכוס כדי להפשיר�, לא ית� לתוכו צונ� בשביל שיחמו, המיח� שפינהו" – משנה
 אבל נות� לתוכו מי�, המיח� שפינה ממנו מי� חמי� לא ית� לתוכו מי� מועטי� כדי שיחמו :אמר רב אדא בר מתנה הכי קאמר? מאי קאמר" – גמרא

מיח� שפינהו ? מידי מיח� שפינה ממנו מי� קתני: מתקי� לה אביי .דאמר דבר שאי� מתכוו� מותר, שמעו� היא' ר? והלא מצר�. מרובי� כדי להפשיר�
  !קתני

לתוכו מי�  אבל נות�, לא ית� לתוכו מי� מועטי� בשביל שיחומו, ויש בו מי� חמי�, )הורידו כולו מהאש(המיח� שפינהו  :אלא אמר אביי הכי קאמר
, יהודה היא' ור, )מחזק את דפנות המתכת והווה כמכה בפטיש(לא ית� לתוכו מי� כל עיקר מפני שמצר� , ומיח� שפינה ממנו מי�, מרובי� כדי להפשיר�

  .דאמר דבר שאי� מתכוו� אסור
: ושמואל אמר, אסור, )היינו שמלאהו כולו(צר� אבל שיעור ל, )ולושכ מלאהושלא (אלא שיעור להפשיר ) שמותר לתת מי� מרובי�(לא שנו : אמר רב

 .שאמר שדבר שאי� מתכוו� מותר, שמעו�' ושמואל סובר כר ". )כי יש ג� מי� חמי� ולא מתכוו� לצר� אלא מתכוו� להפשיר(אפילו שיעור לצר� מותר 
  :)מא -.שבת מא(

 ובכל גוונא מותר לתת לתו  הכלי מי� קרי� מרובי� כדי להפשיר�, אביי גרסתפ "ע לכ� כא� הלכה כשמואל, שמעו�' מכיוו� שהלכה כר – בית יוס 
 .אלא ייעשו כפושרי� בלבד, כ"וכא� יש תהלי  של קרור ולא יתחממו הקרי� כ, כי כדי לצר� צרי  לחמ� ביותר ,ואי� זה פסיק רישיה, כשפינהו מהאור

' שמעו� שהלכה כמותו ולא כר' כדי להעמיד את המשנה כר הלכה כרב אדאסובר ש, שכתב שצונ� לתו  ח� אסור בכל אופ� בכלי ראשו� ,�"אמנ� הרמב
  .כ הוציא ממנו מי� חמי�"אא, אסור להכניס מי� קרי� אפילו קצת לכלי ראשו�, לכ� .יהודה

  
רי� כדי אסור לתת לתוכו קצת מי� ק, שמיח� שפינה ממנו קצת מי� חמי�, �"וכהבנת הרמבוכרב אדא בר אהבה  פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

  .ולאו פסיק רישיה הוא, ומותר, דבר שאי� מתכוו� הואש, ואינו כמצר� הכלי( .אבל מי� קרי� מרובי� מותר כדי להפשיר�, לחממ�
  

  דין נתינת מים חמים לתוך צונן וצונן לתוך חמים בכוס שתיה או לאמבטיה לרחיצה
ובי� צונ� לתו  החמי� , צונ� בי� חמי� לתו : בית הלל אומרי�, דברי בית שמאי, החמי�הצונ� לתו  ולא , חמי� לתו  הצונ�) מי�(נות� אד� : ר"ת" – גמרא
אמר רב . ורבי שמעו� ב� מנסיא אוסר, חמי� לתו  הצונ� ולא צונ� לתו  החמי� האבל באמבטי, )שרוצה לשתותה והרי היא כלי שני( בכוס, א"בד. מותר

  .שמעו� ב� מנסיא' נחמ� הלכה כר
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ובית הלל מתירי� בי� חמי� לתו  צונ� ובי� צונ� לתו  , )לגבי מי� לשתיה(ארישא קאי , )מי� לרחיצה ואוסר לגמרי(מעו� אסיפא קאי ש' מי סברת ר...

  .לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה: הכי קאמר? לימא רבי שמעו� ב� מנסיא דאמר כבית שמאי. ורבי שמעו� ב� מנסיא אוסר צונ� לתו  חמי�, חמי�
מערה אד� קיתו� לתו" ספל של מי� בי� חמי� לתו" צונ� ...מדתני רבי חייא, )כלי שני(חזינא לרבא דלא קפיד אמנא , רב הונא בריה דרב יהושעאמר 

  .)שבת מב( ."ובי� צונ� לתו" חמי�
  

  חמי� לתו" צונ�  צונ� לתו" חמי� באמבטיה  שתיהכוס צונ� לתו" חמי� ל  
י� אסור בי� בכלי ראשו� וב  בית שמאי

גזרה אטו כלי  ,בכלי שני
  .ראשו�

ועדי� אסור , האמבטיה היא כלי שני – �"ז ברמב"ט, הבנת תוספות
  .לתת ש� צונ� לתו  חמי�

הרואה וגזרה שמא  ,כי חמי� הרבה – �"פ הרמב"ז ע"ט, תוספות
  .יחשוב שזה כלי ראשו� ויתבלבל

, כי אמבטיה עשויה לרחיצה – בית יוס  בפרוש הטורומגיד משנה 
  .סתמ� חמי� הרבה ויבשלו את הצונ� וזהו איסור תורהו

ספל  שלתוספות, בדי� ספל שהוא לרחיצה – לפי הבית יוס  מ"נפק
ספל אסור ככל  ולטור, לשתיה שבכלי שני מותר לבית הלל ככלי נידו�

  .שאנו לא בקיאי� להבדיל ביניה� ,אפילו הוא כלי שני, כלי לרחיצה
ת הטור כשכתב שספל דינו לא ייתכ� שזו כוונ –ז "דחית הט
כי היה צרי  להזכיר את הדי� המקורי של הגמרא ואז , הכאמבטי

מני� שאנו לא , ועוד! לסייגו ולא להשמיט את הדי� המקורי לגמרי
  ?הלמה השמיט הטור די� אמבטי, ועוד ?בקיאי�

אבל ספל שיש בו "יש לגרוס בטור  – מ"ודחית הנפק ז"הסבר הט
. או אמבטיה אפילו היא כלי שני, לי ראשו�י� לרחיצה והוא כמי� חמ

 כ ספל דינו ככל כלי שתיה שבכלי ראשו� אסור צונ� לח� ובכלי שני"א
  .אסור הורק באמבטי, מותר
ואסור ) כרב אדא( האמבטיה היא כלי ראשו� – י"� לב"ורמב �"הבנת הר

 ככל כלי ראשו� לצור" הפשרהמרובי� אפילו  לית� בה צונ� לתו  חמי�
כי , )וס לשתיה שלצור  הפשרה מותר במי� קרי� מרובי�שלא ככ(

מותר לית� צונ� לתו" חמי�  ,אבל בכלי שני, מקפידי� יותר על חומה
  .לפי בית הלל, אפילו יותר מלצור" הפשרה

בי� בכלי ראשו� מותר 
בי� , בכלי שניבי� 

לשתיה ובי� לרחיצה 
� "ע וג� לרמב"לכו
  .י"פ הב"ע

כי תתאה גבר  – י"רש
יקרר את  והצונ�
  .החמי�

כי מ�  – תוספות
הסת� הצונ� הוא 

ולכ� הוא יקרר , הרוב
  .את חמי� ולא יתבשל

א� הקרי� , ולכ�
התחתוני� ה� 

אסור לתת , המיעוט
  .רוב חמי� שלמעלה

  
 �"ז בהבנת הרמב"ט
לצונ� אסור  חמי� –

ומותר  בכלי ראשו�
אי� מחלוקת (בכלי שני 

, )בי� רב אדא לאביי
י� כ הצונני� מרוב"אא

שאז מותר ג� בכלי 
  .ראשו�

אסור בכלי ראשו� ומותר   בית הלל
  .בכלי שני

כי תתאה גבר  – טור, י"רש
כלי שני לא . והקרי� יתבשלו

  .ולא נח לו שיתחממו, מבשל
כי  – רבנו ירוח�, תוספות

ולכ� � התתאה הוא הרוב ימ
הקרי� יתבשלו מחמת 

   1.החמי�
רבי שמעו� 
ב� מנסיא 

לפי מסקנת (
  )הגמרא

למסקנת רב הונא בריה דרב 
שמעו� ב� מנסיא ' ר, יהושע

סובר שאסור בי� בכלי 
ראשו� ובי� בכלי שני בי� 

  .ה"ש ובי� לב"לב

  
 השבכלי שני מותר הכל לצור  שתיה ולאמבטי, הלכה כבית הלל וכמסקנת הגמרא לפי רב הונא בריה דרב יהושע – רבנו ירוח�, ש"רא, �"רמב,  "רי

  .כי תתאה גבר,   צונ�ח� לתורק מותר 
  .אסור, בי� ח� לצונ� ובי� צונ� לח�, לאמבטיה לרחיצהמי� ולכ� הוספת , שרב נחמ� פסק כמותו ואסיפא קאי, הלכה כרבי שמעו� ב� מנסיא – �"ר
  
  לכה באמבטיההה

אי� נותני� לה מי� קרי� כי ] לי שניבי� שהיא כלי ראשו� ובי� שהיא כ[שאמבטיה של מרח% שהיא מלאה מי� חמי� , �"פסק כמשנה וכרמב – מחבר
כשהקרי� ה� , )ש לכלי שיש בו צונ�"וכ(שבאמבטיה זו למי� קרי� שבאמבטיה אחרת אבל נות� הוא ממי� חמי� , מחממ� הרבה והרי הוא כמבשל

  .הרוב ולא יתבשלו
בטיה כלי ראשו� יש אול� א� האמ. לחמי� לתת את הקרי� כ  שכל המי� ייעשו לפושרי� מותר, א� המי� הקרי� רבי� מאוד ע� החמי� – ב"מ

  .� ורבנו ירוח�"פ דעת הר"להחמיר ג� כשהצונ� מרובי� ע
  
פ שאסור לערות על "ואע. זה אפילו א� האמבטיה כלי ראשו� בעירויכשהצונ� מרובי�  מאמבטיה אחת לאחרת חמי� לצונ�מה שמותר לתת  – א"מג

כי לא מתערבב ומתבשל , לכ� אסור לתת חתיכת בשר רותח לרוטב צונ�. כי הצונני� מרובי�ררי� כא� זה שונה כי המי� מיד מתערבבי� ומתק, תבלי�
  .בכדי קליפה

  
  ההלכה בכוס לשתיה

והוא שלא יהיו בכלי . כי הוא כלי שני, אפילו הצונני� מועטי�, מותראו צונ� לתו  חמי� לצוק חמי� לתו  צונ� , ולכ�, פסק כגמרא וכבית הלל – מחבר
  .מפני שמתחממי� הרבה, ראשו�

ומותר בשני המקרי� כשהצונני� מרובי� כדלקמ� , בכלי ראשו� אסור בי� צונ� לחמי� ובי� חמי� לצונ� כשהצונני� מועטי� – פרי מגדי�, מג� אברה�
  .א"ברמ
  .� מחמיר בזה"והרמב, משו� תתאה גבר דעת הטור להקל בחמי� לתו  צונ� ג� כשהצונני� מועטי� – ז"ט
  

 בי� חמי� לצונ� ובי� צונ� לחמי� מותר, כ מרובה על החמי� עד שיוכלו רק להיות פושרי� ולא להתבשל"לכ� א� הצונ� כ, תב כהבנת התוספותכ – א"רמ
  .שמא ישכח והכל יתבשל, אסור בכל גוונא) ב"מ –או סמו  לו (אבל א� הכלי עומד על האש . ג� בכלי ראשו�) א"ב בש� ח"מ –בשפיכה אחת גדולה (
  

  '� יגסעי
שמע  .טול בכלי שני ות�: ואמר לי, ובקשתי להניח לו פ  של שמ� באמבטי, פע� אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרח%, אמר רבי יצחק בר אבדימי" – גמרא

יצנ� אות� , יהיינו שידלה מהמי� בכלי שנ, "מ הפשרו זהו בישולו"וש, מ כלי שני אינו מבשל"וש, מ שמ� יש בו משו� בישול"ש: מינה תלת שמע מינה
  :)שבת מ). (י"רש(וית� הפ  לתו  אותו כלי שני , כי כלי שני לא מבשל, קצת

  .שאי� דפנותיו חמות והול  ומתקרר, פ שיד סולדת בו לא מבשל"אע, כלי שני – תוספות
, הסיבה לכ ש, ז"והסביר הט .ורכלי ראשו� אסבאבל , פסק כגמרא שמותר לית� קיתו� של מי� או שאר משקי� בכלי שני שיש בו מי� חמי� – מחבר
  .ז"ל ובט"ש בדברי מהרי"ע, יש לאותו כלי די� כלי ראשו� לחומרא, ששאיבת מי� מכלי ראשו�, צב הוסבר' ד ס"שביו

  .אלא צרי  שיהיה מגולה מלמעלה, רנח' אסור להטמי� את הפ  כולו במי� כפי שבואר לעיל בס – ז"ט
ל "ואצ, מ נכתב כא� סעי� זה להדגיש שלכלי ראשו� אסור אפילו לתת מי� בתו  כלי"מ, אפילו בלא כליותר מפ שלשפו  מי� קרי� לכלי שני "אע – ב"מ

  .שבלא זה
שלא גרע היכ� שמפסיק כלי ממקרה שהתערבו ממש כבסעי� , מותר, א שיתבשלו כלל"כ מרובי� עד שא"וא� הצונני� בכלי העליו� כ – באור הלכה

  .הקוד�
  
  

                                            
1
הרי מודה שמבשל , ד תתאה גבר"שלמ, ועוד. מותר לתת חמי� לתו  צונ� ואסור צונ� לתו  חמי� ד עילאה גבר למה"יקשה למ, א� הסיבה היא משו� תתאה גבר, י"תוספות הקשה על רש 

  !בכדי קליפה
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  'טו-'יד פי�סעי
מביאה אשה של שמ� : יהודה אומר' ר .אלא בשביל שתפוג צינת�, לא בשביל שיחמו, מביא אד� קיתו� של מי� ומניחו כנגד המדורה: תנו רבנ�" – גמרא

וסכה לבנה קט� ואינה  אשה סכה ידה בשמ� ומחממתה כנגד המדורה: ג אומר"רשב. לא בשביל שיבשל אלא בשביל שיפשר, ומניחתו כנגד המדורה
  .חוששת

' ואתא ר, ק שמ� אי� בו משו� בישול"קסבר ת, מותר, ב"פ שיס"שמ� אע. רבה ורב יוס� דאמרי תרוויהו להתירא... ?שמ� מהו לתנא קמא: בעיא להואי
  .ג למימר שמ� יש בו משו� בישול והפשרו זהו בישולו"רשב ואתא. והפשרו לא זה בישולו, יהודה למימר שמ� יש בו משו� בישול

הפשרו לא , יהודה למימר' ואתא ר. קסבר שמ� יש בו משו� בישול והפשרו זהו בישולו, ב אסור"פ שאי� יס"שמ� אע, אמר לאיסורארב נחמ� בר יצחק 
ג "ק אסור ולרשב"שלת( איכא בינייהו כלאחר יד? ק"ג היינו ת"רשב. שמ� יש בו משו� בישול והפשרו זהו בישולו, ג למימר"ואתא רשב, זהו בישולו

  ).מותר
  :)שבת מ". (כל שכרסו של תינוק נכוית, אמר רחבא? ב"והיכי דמי יס. ב מותר"אי� יס, ב אסור"אחד שמ� ואחד מי� יס: יהודה אמר שמואלאמר רב 

  
 כ כדי שיתבשלו ממש"הה אות� ככל עוד שלא ש, במקו� שראוי לבשל מותר לקרב את קיתו� המי� אפילו קרוב ממש למדורה – י"פ רש"� ע"ר, �"רמב

שנראה , ג האש ממש אסור אפילו בשביל שיפשיר"אבל ע .מותר, וא� לא, ב אסור"מרא של שמואל יתפרשו א� נית� זמ� שיגיעו למצב שיסודברי הג
  .כמבשל

  .ג המדורה ממש"מ להפשיר מותר להניח אפילו ע"ע – �"רמב
שמא ישכח , אחרת אסור, ב"סיכוי שיגיע לחו� שיסמה שמותר לקרב למדורה זה רק במקו� שאי�  – פ מגיד משנה"א ע"רשב, ש"רא, .)מח(תוספות 

  .ויבשל בשבת
  

  הדי� במאכל שהתבשל
אבל מאכל , זה רק במאכל שלא התבשל, )פ הפרושי� לעיל"ע(ב "כל מה שאסרנו לתת מי� כנגד המדורה כשיס – ש"רא, �"ר, א"מגיד משנה בש� הרשב

כי המרחק הקט� הזה הוא הכר מספיק שימנע , ב"כנגד המדורה אפילו יגיע לחו� שיס מותר להניחו, ]א א� במאכל ב� דרוסאי"לרשב[ שהתבשל כל צרכו
  .שנראה כמבשל, אבל על האש ממש אסור. שאי� זו דר  בני אד� לבשל כ , ועוד, ממנו לחתות בגחלי�

, אפילו התבשל כבר, והצטנ�ש בו מרק אבל תבשיל שי, ד שהרבה פוסקי� סוברי� שכל זה רק במאכל יבש ומבושל כל צרכו"התבאר בסכבר  – בית יוס 
  .עיי� לעיל, אסור ליתנו כנגד המדורה אפילו בעודו רותח, כמאכל ב� דרוסאירק שהתבשל אפילו יבש וכ� מאכל . ב"אסור ליתנו כנגד המדורה במקו� שיס

ומותר להניחו כנגד המדורה בשבת , תורהאי� בו איסור בישול בשבת יותר מה, מאכל שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי – א"הרשבמגיד משנה בש� שיטת 
  )ד באריכות רבה מאוד"ע לעיל בס"וע. (אבל לא על האש עצמה או על הכירה עצמה שאינה גרופה וקטומה שנאסר מדרבנ�, ב"אפילו במקו� שיס

  
  מחבר

שמותר לקרב רק , וספותוכת, )או להפשיר�( לכ� מותר לתת קיתו� של מי� או שאר משקי� כנגד האש כדי שתפוג צינת�, פסק כגמרא .1
ויש בישול אחר (שמא ישכח ויתבשל ש� , ילו קצת זמ�אבל יותר מזה אסור אפ, )היינו נכוית בו(ב "למקומות שבה� אי� סיכוי שיגיע לחו� שיס

  )בישול בלח
  .שמא ישכח עד שייצלו, אסור ליתנ� קרוב מידי לאש, חיי� ה פרות או שאר דברי� הנאכלי�"ה – א"רמ
ודאי שמותר אפילו דבר שלא , אבל ליתנ� רחוק מהאש, י זה"כי משתבחי� ע, כשנאכלי� כמות שה� חיי� שיי  בה� ש� בישולוא�  – ב"מ

י "כי ה� משתבחי� ע, כא� בפרות יחייב, � פוטר דבר שמבושל כל צרכו או שלא צרי  בישול כלל"שא� שהרמב, וכתב בשער הציו�. נאכל חי
 .ומשמע מהאחרוני� שיש בזה איסור תורה. � כמות שה� וחייב א� מרתיח�והוכחה ממי� ששותה אות. הבישול

 ואפילו הצטנ� )ב"כי א� לא התבשל כל צרכו אסור להעמידו במקו� שיס( שהתבשל כל צרכו שדבר יבש, � וכדבריו"א והר"פ הרשב"עפסק  .2
  .)שנראה כמבשל( שאבל לא על האש ממ, ב"אפילו במקו� שיגיע לחו� שיס מדורהה כנגדמותר להניחו , כבר
להניח קרוב לאש אפילו הצטנ�  והביא שיש מקלי�. ורק כשהצטנ� אסור, מותר אפילו בדבר שיש בו מרק, )ב"יס( רותחא� המאכל  – א"רמ
רנו וכבר בא. (ונהגו להקל בזה כל עוד שח� קצת ולא הצטנ� לגמרי. כי אי� בישול אחר בישול אפילו ברוטב, כל עוד שהתבשל קוד� השבת, כבר

  .ז"וכ� יש להקל בזה א� הרוטב קרוש כדלקמ� בסט .להקל כל עוד שלא הצטנ� לגמרי, ב"פ המ"וכ )ש באריכות"ע, ד"א הזו בס"שיטת הרמ
  .כל זה כי סמיכה למדורה דומה לסמיכה לכירה – מג� אברה�

אבל כשמדורת עצי� נמצאת , במדורה עצמהוכל זה . צרי" להרחיק קצתש משו� הכר "אבל לרא, א כנגד המדורה מותר"לרשב – משנה ברורה
. יש להקל, וא� לא מעמיד על הקרקעית אלא על כלי מסוי�. ב"כיו� שהוא מקו� שיס, אסור להכניס ש� קדרה אפילו א� מרחיק קצת, בתנור
אבל בתו  אויר התנור  ,ג התנור"שכל ההתר בכלי המפסיק הוא כשהוא מונח ע, להחמיר) ק ט"לז ס' ס( א"פ החזו"וכ. מפקפק ג� בזה א"והח

  .אי� הפסק בי� קרקעיתו לקדרה מתיר כלו� כי כל האויר ש� ח�
  

? ואי  התיר פה לתת דבר יבש מבושל ליד האש, ש"ע, ה פסק המג� אברה� בדעת המחבר שיש צליה אחר בישול"הרי בס, והקשה הבאור הלכה
א "ב הבי� שהרמ"שהמ, כ"אלא ע? ל"ומדוע תמה הבאה, ה"ראביהרי המחבר ש� פסק כמתירי� והיא שיטת , ולכאורה קשה. ע"ונשאר בצ

  .ה שאסור"אבל בכלי ראשו� ה, מפרש את המחבר שמתירי� ש� רק בכלי שני
ולכ� , � שיש צליה אחר בישול ולהיפ "מ ראוי לבעל נפש לחוש לדעת הרא"מ, ה"פ שעיקר לדעת המחבר כראבי"אע – פ הכ  החיי�"תרו� ע

  .זה מעיקר הדי� פסק לאסור בסעי� זה כי
  .ולכ� לא קשה כלו�, ה"המחבר פסק להתיר כדעת ראבי –) מד' ב ס"ח( פ יחווה דעת"תרו� ע

 .כא� טע� צליה ומותראי� , אבל כא� שרק מחמ� את התבשיל, באמת ג� למחבר אסור צליה אחר בישול –) לז יד( א"תרו� החזו
  

  'סעי� טז
  :)שבת נא( ."אבל נות� הוא לתו  הכוס או לתו  הקערה ואינו חושש, הברד בשבת בשביל שיזובו מימיוואי� מרסקי� לא את השלג ולא את "... – גמרא

  .גזרה שמא יסחט פרות העומדי� למשקי� – �"ר .ודומה למלאכה שבורא מי� אלו, נחשב כמוליד בשבת – י"רש ?למה אסור
  

וזה דומה , ונחשב כמוליד בשבתכי השומ� שעליה נימוח , ה פשטידה בשבתאסור להניח ליד המדור – והטור המרדכי, ש בש� ספר התרומה"ראשיטת 
  .ומשמע שא  להניח בחמה אסור. וכ� אסור לית� קדרה שקרש שמנוניתה כנגד המדורה .לזה שלא מרסקי� את הברד

שומ� כל זמ� ש ,�"הר� תרו !כתחילהונפסק שפרות שלאו בני סחיטה נינהו מותר לסוחט� ל, הרי שומ� הוא כאוכלש, � על ספר התרומה"הרמב והקשה
  .ונידו� כמשקי� העומדי� לסחיטה ,שלא קרש הוא כזב וצלול ודרכו בכ 

אבל , בשומ� שנמצא בעי� לבדו ולא מתערב ע� שו� דברכל מה שאמר ספר התרומה הוא ש, שייתכ� לומר, מסתפק לדעת ספר התרומה – בית יוס 
ומה שהתכוו� ספר התרומה לאסור פה זה בבשר שמ� שאי�  .כי אינו ניכר, מותר לחממו ליד המדורה, שומ� הנמצא במרק שלאחר שנימוח מתערב במרק

כי שומ� צ� למעלה , ה לקדרה אסור לית� ליד המדורה"שלספר התרומה לאו דוקא פשטידה אלא ה, אול� מצד שני נית� לומר .בה מרק אלא דבר מועט
  .י אינו ניכר כללכ, כ כשנות� קרח לכוס יי� שמותר"משא, וניכר

כי זהו דבר מועט שלא , פ שזב ממנו קצת"מותר לחמ� בשבת חתיכת בשר שמ� אע, בתשב א� שפ" את השומ� מער, ג� לבעל התרומה, מ למסקנה"מ
  .ב"ומה שאסור לפי דעת ספר התרומה אסור אפילו א� אי� יס .נחשב ושרי

  
 ואי� זה. שרו מאליה�פאו בחמה כדי שיפשטידה ליד המדורה מותר להניח ש וכתב – י"פ רש"ע �"ר� וה"הרמב, �"הרמב, א"הרשב, ק"שיטת הסמ

העומדי� במי� יש גזרה שמא יסחט פרות , ועוד. וכא� לא, ומשו� סר  מלאכה נגעו בה, כי במי� נראה כאילו בורא את המי� האלו, דומה להפשרת קרח
  .אבל בפשטידה לא שייכת חששה זו ).שכתב די� זה בהלכות איסור סחיטה( �"וכ� משמע מהרמב, למשקי�
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והוסי   .פ שהשומ� שבה חוזר ונימוח"אע ,ב"במקו� שיס )ג כלי שמפסיק"היינו ע( שמותר לית� פשטידה כנגד האש, פסק כרוב הראשוני� – מחבר
  .שמותר, )אלא מתערבב(שכשהשומ� נימוח אינו בעי� , ש קדרה שיש בה רוטב שנקרש"שכ, א"הרמ

מדובר , ב"ומה שהתיר המחבר ליתנו במקו� שיס, חשוב כלח ויש בזה בישול אחר בישול � המחבר לגבי השומ� הקרוש בפשטידהבדי – לבוש, ז"ט
  .במקו� שלא יכול להתבשל ש�

  .מ נקרא יבש שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדי�"מ, פ שהשומ� חוזר ונימוח"אעש, ז"חלקו על הלבוש והט – ועוד אחרוני� ב"מ, א"מג
הלח הוא ח� , פ שנהיה לח"ואע, כ� אי� איסור לערות עליו מכלי ראשו�, פ שנימוח"ב אע"כש� שאי� איסור להניח שומ� במקו� שיס –) סו� רנג( א"רעק

  .כבר ואי� בו בישול
כדי שלא יתבשל , ב"סולכ� מותר להניחו רק במקו� שאי� הי, עדיי� יש לאוסרו משו� בישול, א משו� נולד"שהתיר הרמ רוטבבתבשיל שיש בו  – ב"מ

  .אלא רק יפשיר
  

אלא  כ בקרח לתו  כוס שאינו ניכר כלל"משא, ג המרק והרי הוא ניכר"ששומ� שנמחה צ� ע ,ספר התרומה שיש מחמירי�ו� "הביא את דעת הר – א"רמ
  .שיטת המחברהיינו  ונהגו להחמיר אלא שבמקו� צור" מרובה יש לסמו" על הסברא הראשונה .מתערב ומתבטל במשקה של הכוס

כ אלא מעט "אבל א� אי� שומ� רב כ, וכל זה כאשר יש שומ� רב על הפשטידה. לפי הדעה הזו יהיה אסור להניחו אפילו בחמה כדי שיפשיר מאליו – ב"מ
  .ע"ודבר מועט הוא ושרי לכו, מותר א  לדעה זו לחמ� את הפשטידה, מאוד
והסיק שמותר לתת את הפשטידה ליד  .ויש להקל בזה בדיעבד, פ שהשומ� נאסר ונבלע"ר אעמותר לאכול את חתיכת הבש, מ א� א� עשה כ "מ – א"מג

  .ב"פ המ"וכ .ואי� לעשות כ� בפני ע� האר� .כי מצרפי� לזה את אלו שמתירי�, )י גוי או שעו� שבת"ע( התנור קוד� שהוסק
  .אי� לאסור בכל גווני ובמקו� צור" יש להתיר א  לכתחילה ובדיעבד, א"ב להחמיר כרמ"ולהלכה פסק המ

  
שהקרח כשימס מיד יתערבב במי� , ב"ע להעמידו במקו� שאי� יס"מותר לכו, כד של מי� או משקי� שקפא מלמעלה – ב"מ :די� מי� שקפאו מלמעלה

  .ואינו ניכר
  

  'סעי� יז
 .תפוג צינת�אלא בשביל ש, לא בשביל שיחמו, מביא אד� קיתו� של מי� ומניחו כנגד המדורה: תנו רבנ�" – גמרא
כ כדי שיתבשלו ממש "כל עוד שלא שהה אות� כ, מותר לקרב את קיתו� המי� אפילו קרוב ממש למדורה במקו� שראוי לבשל – י"פ רש"� ע"ר, �"רמב

שנראה  ,ג האש ממש אסור אפילו בשביל שיפשיר"אבל ע. מותר, וא� לא, ב אסור"ודברי הגמרא של שמואל יתפרשו א� נית� זמ� שיגיעו למצב שיס
  .כמבשל

  .ג המדורה ממש"מ להפשיר מותר להניח אפילו ע"ע – �"רמב
שמא ישכח , אחרת אסור, ב"מה שמותר לקרב למדורה זה רק במקו� שאי� סיכוי שיגיע לחו� שיס – פ מגיד משנה"א ע"רשב, ש"רא, .)מח(תוספות 

היינו , א� המיח� ח� ברמת חו� כזו שהיה יכול לבשל את הצונ�, ו להפשירכ אסור לית� צונ� אפיל"ג מיח� ג"עש, �"וכתבו התוספות והר. ויבשל בשבת
  .)אפילו הצונ� לא התבשל מעול�( מותר, כ"וא� אינו ח� כ .ג מיח� כדי� מניח ליד המדורה"כי די� מיח� ע, ב"שיס

  
  .ב"� שמותר להפשיר רק רחוק מהאש בעני� שאינו יכול להתחמ� כחו� שיס"פסק כתוספות ור – מחבר

  .אבל לח שהצטנ� לגמרי אסור שמא ישכח ויתבשל .ג� פה מותר יהיה להניח על המיח� דבר שלא הצטנ� לגמרי, א"לפי מסקנת הרמ – ב"מ
: משו� ספק ספיקא, ובלבד שיעמוד על המשמר שמיד לאחר שיפשיר יסירנו מש�, ב"התיר לית� לח שהצטנ� לגמרי ג� א� יכול להגיע ליס – לוית ח�

  .ספק לח שהצטנ� אי� בו עוד משו� בישול, וג� א� לא, י"כרשספק הלכה כא� 
שנראה , ג האש"פ שהמיח� עומד ע"א שמותר אע"י, ד הביא שתי דעות בש� רבנו ירוח� בזה"המחבר בס – ב"מ :ג האש"הדי� כשהמיח� עומד ע

  .ב"סכל עוד שלא יגיע לחו� שי, האחרוני� ש� הכריעו כדעה ראשונה להקל. ש"כסומ  ויש שאסרו ע
  

  'סעי� יח
מנער (אחד מביא את האור ואחד מביא את העצי� ואחד שופת את הקדרה ואחד מביא את המי� ואחד נות� בתוכו תבלי� ואחד מגיס : תניא" – גמרא
  .)ביצה לד". (כול� חייבי�, )בכ�
כי נמצא מגיס והרי , אסור להוציא מה� בכ� ,א� לא התבשלה הקדרה כשיעור מאכל ב� דרוסאי, ג האש"מע שהעביר� מרותחי�אילפס וקדרה  – �"ר

אבל צמר ליורה אסור , וכל זה בקדרה .אי� לחשוש יותר, אבל א� התבשל כשיעור מאכל ב� דרוסאי, וכל זה כשלא התבשל כמאכל ב� דרוסאי .הוא מבשל
  .דר  הצבעי� להגיס בה� תמיד כדי שלא יחרכו, פ שקלטו העי�"שאע, לעול� להגיס בו

מתבשל , אבל כשהגיס פע� אחת, כי אז ממהר להתבשל, אלא בהגסה ראשונה, אינו חיב משו� מבשל כשמגיס – פ המגיד משנה"א ע"רשב, �"רמב
  .פטור כי לא עשה כלו�, כ ג� בלא ההגסה"אח
מר שמדובר שלא יש לו, מ"פ הסבר המ"ע וכתב הבית יוס . כי מגיס בה והיא מתבשלת, ג האש"כתב שאסור להכניס מגריפה לקדרה שע – �"רמב

נקראת , רותחת מהאשהאש זה לאו דוקא אלא כל שהעבירה ג "וכ� מה שכתב שהקדרה ע. לא עושה כלו�, כי א� התבשל כל צרכו, כל צרכוהתבשל 
  .כאילו היא על האש ממש

  
  .� דרוסאי ובי� לאבי� התבשל כמאכל ב, ג האש"יש להקפיד לא להוציא בכ� בכל עני� שהוא מקדרה שע – י וויל"דרכי משה בש� מהר

  
 �ואפילו להוציא בכ� אסור כל עוד שח� בחו, א� לא התבשל כל צרכו שאסור להגיס בקדרה שהעבירה מהאש והיא כלי ראשו�, �"פסק כר – מחבר
  )משו� צובע. (וצמר ליורה אסור. )ג האש"רק כשלא ע –ר "א, ג האש"אפילו א� עומד ע –י "ב( אבל א� התבשל כל צרכו מותר .ב"שיס
  .אפילו לא להוציא בכ�, לה יש להיזהר א� בקדרה בעל עניי�לכתחי – א"רמ
  .העול� נהגו התר במיני קטניות שמוציאי� אות� בכ� ואי� אפשרות אחרת – א"מג
י שרוצה שג� מ, ב"המ פ"וכ .ואי� צרי  להחמיר בזה, חתיכה מהקדרה בלא להפו  תקחמותר ל, בקדרה התבשל כל צרכו כברמ א� המאכל ש"מ – ז"ט

  .ע"יחמיר רק בהגסה אבל להוציא בכ  כשהתבשל כל צרכו וירד מהאש מותר לכו, להחמיר
  

  ?מה דינו בשבת, הגיס בתבשיל שלא מבושל כל צרכו
 שג� א� זה אסור מדרבנ� לאחר, ועוד, יש סוברי� שמה שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי נקרא מבושל כבר – ל"באה. אסר אותו כדי� המבשל בשבת – ג"פמ

, אי� להחמיר בזה והתבשיל מותר, ולכ� א� הגיס לאחר שהתבשל כמאכל ב� דרוסאי. א כתב שבדרבנ� מותר התבשיל לבו ביו�"מ הגר"מ, ב� דרוסאי
  .ג האש"אפילו א� הקדרה היתה ע

מותר לבו ביו� אפילו  שכל שהתבשל בשוגג, מ"א שפסק כר"פ הגר"יש להתיר א  כשהגיס בפחות ממאכל ב� דרוסאי ע, ב במקו� הצור""פ המ"ע
  .א ג� שלא במקו� צור" אפילו בפחות ממאכל ב� דרוסאי"ואפשר להקל כדעת הגר, אבל הוצאה בכ  היא ודאי דרבנ�, וכל זה במגיס. בדאורייתא

  

  'סעי� יט
  .�מ יתבשל השו� והשמ"שמ, אפילו נצלה הצלי מבעוד יו�, בעודו כנגד המדורהאסור לטוח שמ� ושו� על הצלי  – כל בו
  .פסק ככל בו – מחבר

 א"מגה .שנחשב אז ככלי ראשו�, ב אסור"כל עוד שהוא רותח בחו� שיס, אלא אפילו א� אינו על האש, לאו דוקא בעוד הצלי על האש – א"מג, ז"ט
ג "אמנ� הפמ .שני מבשלשאפילו בכלי  א"כי דבר גוש י, אסור לטוחו בשמ� או שו�לכלי שני ולכ� אפילו א� הוציאו מהקערה , החשיבו כדבר גוש ח�

  .קה בדבר גושי שאינו מבשל' ד בס"שמתירי� ביו, א וסיעתו"פ הרמ"ע, כתב שבדיעבד אי� לאסור א� הוא דבר גוש בכלי שני



 12
שיש  ,מותרבכלי שני ובדיעבד א� הניח המאכל , א ואסור להניח את השמ� והשו� אפילו בכלי שני"ב הכריע להלכה שלכתחילה יש לחשוש למג"המ

נולד כי נבלע בבשר וכדלעיל ואי� איסור מצד ( .מותר, אבל בשומ� שנקפא ובושל כבר קוד�, וכל זה בשמ� ושו� שלא בושלו מעול� .ו" על המקלי�לסמ
  )אלא שיהיה נימוח מאליו, ובלבד שלא ירסקנו בידי�, ז"בסט


