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  חימו	 אוכל בשבת
  

  

  )ח�סעיפי	 ז, מ� שיחסי(ג מיח	  "מניחי	 מיח	 ע. 1
  

ג "וקדירה ע, ג קדירה"ומיח	 ע, ג קדירה"וקדירה ע, ג מיח	"מיח	 ע) אפילו בשבת(מניחי	  � :שבת נא
  .  אלא בשביל שיהו משומרי	, ולא בשביל שיחמו, וטח את פיה בבצק, מיח	

                   
  
ג "דהא דשרי להניח כלי שיש בו דבר ח	 ע יש מפרשי	 – ירוח	' פ ר"ז ע/ע שיח"שו

ואינו נראה , דכיו  שהקדירה מפסקת איכא היכרא טובא(אפילו כלי התחתו  על האש שרי , קדירה הטמונה

י קדירה המפסקת הוי כמו "ל דע"דס(לעול	 אסור , שא	 כלי התחתו  על האש ויש מפרשי	,     )כמבשל

  .  )להניח עליה לכתחילה כירה גרופה דאסור
  
 יש:     ג מח	 שעל האש"צ ע"להניח דבר קר שנתבשל כ – ירוח	' פ ר"ח ע/ע שיח"שו

ב "וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה במקו	 שהיס, שדינו כמניחו כנגד המדורה אומרי	
תחילה ג כירה לכ"דהוי כמניח ע ויש אומרי	,     ג האש"ג מח	 שע"כגו  שיֵבש מותר להניחו ע

,       ואפילו א	 נותנו ש	 לשמור חומו, ואפילו א	 מצטמק ורע לו, צ"אפילו א	 נתבשל כ, ואסור
  .וראשו� נראה עיקר

  
  
  
  

ג "מדוע בסעי$ ח פסק להקל להניח מעל הקדירה המונחת ע, ע"על דברי השו הקשה א"המג
  ?ובסעי$ ז לא הכריע בי  השיטות, האש

ע התיר רק "והשו, צונ  יבשובסעי$ ח מדובר על דבר , ח	 חלשבסעי$ ז מדובר על דבר  ותיר'
,   שמא ית  כשהוא קר. ב, שמא יחתה. א: כיו  שבדבר לח יש שתי גזירות(ביבש ולא בלח 

ובזה , שמא יחתה �א) בדבר יבש יש רק גזירה אחת , ע להכריע להקל"ובזה לא רצה השו
  ).לבושי שרד. היקל

ומותר לתת ג	 , דירה מפסקת עדי$ מכירה גרופהשכיו  שהק, עצמוא "המגאול	 דעת 
  ).כדיעה הראשונה בסעי$ ז(וג	 לח ח	  , תבשיל יבש צונ 

ע סעי$ ז וסעי$ ח עניי  אחד הוא "סוברי	 שלדעת השו )ר"א ומאמ"גר, ר"א(ב "המשנ
  . ע על סעי$ ח קאי ג	 על סעי$ ז"והכרעת השו, לגמרי

  
  

  
  
  

  )ה/רנג(מביא אד	 קיתו�  . 2
  
אלא בשביל , לא בשביל שיחמו, מביא אד	 קיתו  של מי	 ומניחו כנגד המדורה � :שבת מ

  .שתפיג צינת 
  

ג קדירה חמה "שמכא  משמע שמותר לשי	 בשבת ע  א"הרשב� בש	 "הרפ "ע ע"ופסק בשו
פ "ואע, כדי לחממו) ש"כפאנדי(צ "ש כ"תבשיל שנתבשל מע )אפילו היא עומדת על האש: ב"משנ(

  .)י הפסק קדירה לא נראה כמבשל"שע. (דר) בישול בכ) לפי שאי , ב"שהיס
  

ואפילו מצטמק (צ והוא דבר ח	 "ל שאסור לית  לכתחילה בשבת על הכירה אפילו נתבשל כ"ל דא$ דקי"ר(
אבל הכא אי  דר) , דדר) בישול בכ), הת	 הטע	 משו	 דנראה כמבשל בשבת,    ק"וג	 הכירה גרו, )ורע לו

  ].)ק"ועדיפא מכירה גרו[ואי  נראה כמבשל  , הי הפסק קדיר"בישול בכ) ע
  
  

דהיינו שהתיר שכל שאי  דרכו (מאותו טע	  ג הכירה ממש"עהתיר לעשות כ   א$  � עצמו"הר[  
שהדבר מוכיח שאינו נעשה אלא , ג כירה מותר לחמ	 על הכירה כל שהוא מצטמק ורע לו"לאפות ע

  .  ]דחה דבריו י"א$ הב,   )רק כדי שיתחמ	
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  )ג/רנג(ירה ריקנית  קד. 3
  

וירא פ  , שהמשכי	 בבוקר וראה שהקדיחה תבשילו  פ הגהות מרדכי"ע פסק ע"בשו
ובזה נחשבת הכירה , פ הכירה"יכול להסיר הקדירה ולהניח קדירה ריקנית ע, יקדיח יותר

ג הקדירה "ואז ישי	 הקדירה ע	 התבשיל ע, )שהרי הקדירה סותמת את פי הכירה(ק "לגרו
  )  כדיני החזרה(       .ושתהיה רותחת,  ג קרקע"ויזהר שלא ישי	 קדירתו ע.  הריקנית

  

  .ג קרקע"שא$ א	 נתנה ע)  "כר(שכבר נתבאר שנוהגי	 להקל   א"וכתב הרמ
  
  
  

ק לאחר שהניח עליה קדירה ריקנית "ר מגדיר את הכירה כגרו"שמכ) שהגמ  א"וכתב המג
כיו  שיש מעזיבה המפסיק , בתו) התנור האש' ג תנורי	 שלנו שרי לית  אפי"ל שע"כ י"א"

  ".בי  האש
  

ומשמע שסובר שצרי) שיניח דבר , התיר רק א	 מונח ד$ או ע' על התנור  ל"א$ במהרי
  .להיכרא

  

י הכר דבר המפסיק מותר אפילו לית  "א ע"שלמג ומשמע ש	, ל"כ כמהרי"העתיק ג 'א בסו$ סימ  רנט"במג
  .)א רק להחזיר"ולרעק. (לכתחילה בשבת

  
  
  
  
  :ע והתירוצי	"הסתירה בדברי השו. 4

  
  :ע"עמדו על סתירה בדברי השו האחרוני	

  
וכ  (כיו  שאי  דר) בישול בכ) , ג האש"ג קדירה שמונחת ע"מתיר לתת קדירה ע  ה/רנג�ב

אסר לתת לכתחילה   ג/רנג�א$ ב,     ואי  צור) בתנאי ההחזרה, )ח/שיח�משמעות פסקו ב
  ).פ דיני חזרה"ומה שהתיר הוא רק להחזיר ע(שמונחת על האש ג קדירה ריקנית "קדירה ע
  

  :ותירצו בזה
  
ג כירה לכ  יש "אי  דרכו להיאפות ע) ה"ס(ש "ופאנדי,  יש לחלק בי  סוגי התבשילי	 :מ"דגו

  .להקל בזה משו	 שאי  בזה מיחזי כמבשל
  
ומותר , ירהג כ"ולא נחשב כלל כעומד ע, מדובר בקדירה מלאה' בסעי$ ה   :ל"ג וביה"פמ

מדובר בקדירה ריקנית שעומדת רק ' א) בסעי$ ג.       דלא נראה כמבשל, לתת לכתחילה
ולכ  אסור לתת עליה תבשיל , ק"ז נעשית הכירה רק כגרו"ועי, לסתו	 את פי הכירה

  .)שכ  במקרה כזה ברור שכל החימו	 הוא לצור) העליו . (משו	 דמיחזי כמבשל, לכתחילה
  

גזירה שמא יניחנו צונ  , ג קדירה"ק בי  תבשיל לח רותח שאסור להניחו עחיל  )שיח( א"המג
ג קדירה אפילו ריקנית "לבי  תבשיל יבש אפילו צונ  שמותר להניחו ע, )ג"ובזה מדובר בס(
  .שאי  גזירה שמא יניח צונ ) ח/שיח�ובזה מדובר בסעי$ ה וב(
  

 �כיו  שרוצה להעמיד חמימותה , מהבקדירה ח): יבש(מחלק בי  קדירה חמה לצוננת   	 שיק"מהר
א) , וחוששי	 שמא יחתה כדי לשמור על חומה, ג קדירה ריקנית אי  היכר"אפילו א	 מניח ע

  .ואי  חשש חיתוי, יש היכר, ולא ישירות בתו) הכירה, ג קדירה"בקדירה צוננת כיו  שנותנה ע
  

ואגב שיטפיה כתב כל  ,	"ר בש	 מהר"ג הוא מהגמ"כתב שמקור הדי  בס  תפילה למשהת "בשו
ובסימ  שיח שש	 , אינו מוכרח כא ' ג קרקע"שלא יניח קדירתו ע'ולא ש	 לב לכ) שתנאי זה , לשונו

פ "ואע, ש ש	 עיקר"כ מ"וא, הכריע להקל �וש	 עיקר העניי  , כתב את דיני חימו	 אוכל כסדר
  . שסותרי	 ה	 זה לזה
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  ג פלטה בשבת"חימו	 תבשיל יבש קר ע. 5 
  

אפילו , ג פלטה חשמלית"כתב שאי  לית  לכתחילה בשבת קדירה שיש בה תבשיל ע  כ"בשש
ולא , כיו  שלא התירו אלא החזרה, אפילו א	 כוונתו רק להפיג צינתו, צ"א	 הוא מבושל כ

  . נתינה לכתחילה
  

ג אש "ג פלטה או ע"העלה להתיר להניח לכתחילה מאכל יבש צונ  ע  אול	 ביחוה דעת
  :הבאי	מהטעמי	 , מכוסה

, ל לסתירה"ג והביה"לפי תירו' הפמ. ע א	 מותר להניח על קדירה בשבת"יש סתירה בשו .א
	 "א והמהר"א) לפי תרוצי המג, יש לאסור �כיו  שפלטה דומה למניח על קדירה ריקנית 

  ).בגלל ההיכר(ואי  חשש שמא יחתה , כיו  שהפח מפסיק, שיק יש להתיר בדבר יבש צונ 

  :שאי  חשש שמא יחתהבפלטה יש סברא לומר  .ב
  .כיו  שאי  אפשרות להגביר חומה. 1
א) בדבר , יתכ  לומר שאי  חשש חיתוי אלא בגחלי	 שדרכ  לדעו) קמעא קמעא. 2

  .אי  חשש �שחומו שוה 

הרי  �" פלטה של שבת" �ונקראת כ) , כיו  שפלטה זו נעשית לכתחילה לש	 שימוש בשבת .ג
פלטה עדיפה מכיסוי שנית  , ואדרבה, ורזה סימ  שלא יבואו להשתמש בה שימוש האס

וכ  נעשית .  (בפלטה אי  דר) בישול כלל �וא	 כ) . שבה לעול	 לא יסור הכיסוי, להסירו
היא מעיקרא לחמ	 ולא לבשל וממילא לא יבוא להשתמש בה באיסור וכגו  לבשל דבר 

  .)שאינו מבושל
  
  

  

  ג האש"הורדת העליונה ע �ג חבירתה "שתי קדירות אחת ע. 6
  

אסור  �ורוצה להחזיר את העליונה לתו) הפח , שא	 נטל את שתי הקדירות  א"החזוכתב 
  .דחשיב כמשהה בתחילה בשבת, אפילו א	 יעמיד קדירה ריקנית להפסיק

אחרת ג קדירה "אלא ע, ג האש"להחמיר שלא לתת הקדירה העליונה ע כ "בששפ "וכ
ג קדירה ריקנית או צלחת "יעמידה ע �ורק א	 אי  לו קדירה אחרת , ג האש"העומדת ע

  .הפוכה
שהרי א	 נטל : טע	 למה שנהגו בהרבה מקומות להקל בזה א"הגרשזובהערה כתב בש	 

, )צ"שעה(=מותר להחזירה אפילו בשבת  �י על דעת להחזירה "את הקדירה מהכירה מבעו
מ "ג קדירה אחרת שעל האש ע"והעמידה ע, ג האש בשבת"מעכ א	 הוריד קדירה "וכמו

כיו  שלא עשה שו	 מעשה , ואפילו לאחר הרבה שעות, להחזירה נחשב כאילו עודה בידו
ל שא	 בהתחלה הסיר את הקדירה מהאש "ז י"ולפ.  שנראה ממנו שהסיח דעתו מלהחזיר

ויהיה , כשהיה לכתחילהולא , א	 יחזיר בשבת מוגדר כחזרה �ג קדירה "י והעמידה ע"מבעו
  .מותר

  
  

  
  העברת הקדירה ממקו	  למקו	 ח	 יותר בפלטה. 7

  
מכירה שהבלה מועט  אפילושמותר להחזיר מכירה לכירה   פ הירושלמי"	 כתב ע"הרמב

אבל : כתבו 'ובתוס,    ג הכירה לכתחילה בשבת"דהוי כנות  ע, אוסר בזה א) רבינו ירוח	(לכירה שהבלה מרובה    

  .אבל לא מכירה לטמינה ולא מטמינה לכירה,   )ק"מחזירי  בכל עני  מאחר שהיא גרוי "מבעו
  

  .	"פסק כרמב  )ב"ובמשנ(א /א רנג"וברמ
  

  
א) כל ,  שלא אסרו בירושלמי אלא מהטמנה לשהיה, מותר להעביר �פ זה  שאפילו מסמיכה לעל גבה "ע א"החזוכתב 

  .אחת היא �שיהוי 
שלא מעל (ש קדירות על הצד הבולט "והניח מע, הלהבה מכוסה בכיסוי הבולט מעבריה שא	 היתה כ"בששפ זה כתב "וע

ובתנאי שחו	 התבשיל במקו	 הקוד	 הוא כדי , שמותר להעביר בשבת את הקדירות הללו למקו	 הלהבה, )הלהבה
  .צ"ב והתבשיל מבושל כ"שהיס

  ).ג האש"אסור להוריד את העליונה ע א עצמו"שלחזו(ג קדירה "ובהערה כתב שמקרה זה קל יותר מאשר קדירה ע
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  ):לש	 חימו	 בשבת(י שעו� שבת "הפעלת פלטה ע.  8

  
ויחזור , יחמ	 את המאכלי	, הא	 מותר לכוו  את שעו  השבת כ) שיפעל במהל) יו	 השבת

  :שאלה זו מתייחסת לשני אופני	 �? ויכבה
  .כשמניח את התבשילי	 בשבת עצמה. א
  .ש"כשמניח את התבשילי	 מע. ב
  
  

  :כשמניח בשבת. א
  

שמי שנת  את ' אחד נת  את הקדירה ואחד נת  את האור'כתב שדינו כ  בצי, אליעזר
	 התנור בשבת "ה שכשמסיק העכו/א רנג"וכ  נפסק ברמ.    .)ביצה לד( הקדירה פטור אבל אסור

והוי יודע שכל : "א"ש המג"וכמ, א) לישראל אסור, 	 להניח עליו תבשילי "מותר לעכו �
, כ"וא".     אפילו לית  על הכירה או התנור קוד	 היסק אסור, יני	 דאוסרי	 משו	 בישולד

  .איסור דרבנ�לפי זה המניח בשבת תבשיל על הפלטה עובר על 
  

כ מעצמו "כיו  שבודאי יסיק אח, איסור תורהכתב שיתכ  לומר שיש בזה   אול	 בהר צבי
וכעי  שכתבו . (מאליו בשעה היעודהשהרי השעו  שבת נדלק , מבלי שיהא צור) בפעולה

ד אישו "חייב למ �והביאו במקו	 שסו$ חמה לבוא , בסנהדרי  שא	 כפת אד	 בפני	' התוס
  .)משו	 חציו

  
  
  
  
  :כשמניח מערב שבת. ב
  

  :ארבע שיטות עיקריות מצאנו בפוסקי	
  

וג	 , י שעו  שבת יכולי	 לעשות כל המלאכות בשבת"כיו  שע, פשוט לו לאסור מ"האג .1
וכמו שאסרו התנאי	 והאמוראי	 אמירה . ואי  ל) זלזול גדול מזה לשבת, במפעלי	

  .עובר על מצות כיבוד שבת �וא	 אינו עושה כ  . ה כא "ה, 	 מטע	 זילותא לשבת"לעכו
  

  :וטעמיו ה	. א) אוסר תבשיל, )או קפה ותה(ש מי	 "מתיר לתת בע  הצי, אליעזר .2
והיא הולכת ונגמרת , ש"עולה בעה שמותר להתחיל בפ"ל כב"ג דקיי"אע. א

  : מ לעתי	 חוששי	 שמא יבוא לידי עשיית מלאכה בשבת"מ, מאליה בשבת
מפני שהוא , מי	 לכלי שתחת הנר) ש"אפילו בע(נאמר שאסור לית  : בשבת מז

ותירצו )! ה"כב(ל מותר "וצ, ש"שהרי זו מלאכה שהתחיל בע' והקשו בתוס. מכבה
ויש לחוש שמא יעשה מעשה , כ דאסור"ה כשבכיבוי נר בצורה זאת אי  נרא

כיו  , א) בשאר דברי	 אי  לחוש, )קוד	 נפילת הניצוצות בשבתית  מי	 (בידיי	  
לפני זמ   ד יש לגזור שמא יבוא לשי	 הקדירה ג	 בשבת"וג	 בנ.  שהאיסור ברור

  .כ אסור"שאי  זה נראה כ, ההדלקה
שאינו מבושל יש לאסור עוד א) בתבשיל , ל הוא אפילו בתבשיל מבושל"כל הנ. ב

ה שמתירי  לתת צמר "על דברי ב: שהרי בשבת יח, שמא יגיס בהמטע	 גזירה 
, "בעקורה וטוחה"ותירצו , "וניחוש שמא יגיס בה"' הקשו בגמ, ש"ליורה בע

  . ויתחייב משו	 מבשל, ומשמע שבלי עקורה וטוחה גוזרי	 שמא יגיס
ש שחיוב  "ו לעשות מלאכות בעה התיר"ש מבאר בשיטת הירושלמי שב"האו. ג

שהחיוב אינו ע	 , א) בצליה ואפיה, )כמבעיר וצד(נגמר בשעת עשיית האד	 
בזה יש לחייב  �) נתבשל, נקרמו פניה, כשנצלה כגרוגרת(כ "אלא אח, פעולת האד	

כי זו עצ	 , בירושלמי לא מוזכרת הגזירה שמא יחתה(י "א$ כשהתחיל מבעו
  ).המלאכה האסורה



  חימו	 אוכל בשבת                                                                    www.smicha.co.il �הררי שבת 

  

  

130

כיו  שרצו , ק פרנקפורט דמיי "שבק ס"החתכתב בש	  מתא דירושלי	בספר עוד הביא ש
, )ש"בע(הניחו עצי	 והעמידו עליה	 קדירה ע	 קפה קר , לשתות קפה ח	 בשבת בבוקר

ולקראת הבוקר הפתיל הגיע לעצי	 והדליק , והדליקו פתיל שקצהו היה מתחת לעצי	
ל שחשש הגסה שיי) רק "וי ,וה	 לא חששו לא לשמא יניח בשבת ולא להגסה. אות	

, ש ובתנאי שיהיה הפסק טס"ומותר להניח בע,   )או קפה ותה(א) לא במי	 , בתבשיל
ועדי$ שיהיה בקומקו	 רק . שתזכיר שאי  לעשות באופ  אחר" שבת קדש"ויתלו פתקה 

שאלתו (ד מדובר ברבי	 "ובנ) שאז אפשר לצר$ דעת הסוברי	 שבמי	 אי  בישול(מי	 
כיו  , וברבי	 ליכא חשדא וחששא, )כ"מיח	 ע	 תה עבור קהל ביה היא על העמדת
  .ולא יבואו להיכשל, שיזכירו זה לזה

  

  )א שהתיר רק במי	"לעומת הצ.  (ש"מתיר לתת אוכל מבושל בע  כ"השש .3
  
כיו  שאינו עושה מעשה       , !)אפילו תבשיל שאינו מבושל(ש הכל "מותר לתת מע � הר צבי .4 

וכתב שבעיה זו נית  לפתור , א שחשש לגזירת מגיס"ר צבי דחה דברי הצבה.    בשבת כלל
וכ  דחה דבריו בעניי  הגזירה שמא ,   י שיהדק את המכסה באופ  שלא יהיה קל להסירו"ע

א "שא �בעניי  מגיס . א: א ענה על כ)"והצ.   (שאי  לנו לגזור גזירות מעצמנו, יניח בשבת
בעניי  . ב. ו) על כ) שכול	 יהדקו את המכסי	ולסמ, להתיר הדבר בתור היתר כללי

  .)ל"אלא דימוי מילתא למילתא בדבר שגזרו חז, אי  זו גזירה חדשה �הגזירה החדשה 


