
  סימ� רנד                              www.smicha.co.il �הררי שבת 

  131

  סימ� רנד
  
  

  דיני� נוספי� בהשהיה
  

    
צ ומצטמק ורע לו לדיעה "כ התבשיל כבר מבושל כ"י אא"אי� להשהות מבעו    בבישול

שאי� , ע"מותר לכו –וא� נות� תבשיל חי ,     ד לדיעה המקילה"המחמירה או כמאב
  .   חוששי� שמא יחתה

        
הצליה הוא מהיר יותר ויכול להיגמר י כיו� שתהלי� "אי� לית� צלי חי מבעו  ואילו בצליה

ובמקרי� שאי� לחשוש .  [ש ויש חשש שיזרז את התהלי� באמצעות חיתוי"במהל� ע
  ] .:)יח' וכ� בגמ(   מותר –) כגו� שהרוח מזיקה לבשר(לחיתוי 

: פ המשנה יט"ע(ד לכל הדיעות  "וג� שיעור הבישול הראוי לצלי במקרה הנצר� הוא כמאב
  ).ד"דהיינו כמאב.  כ' וביארה הגמ,  י"בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעואי� צולי� בשר   &
  
  

הני מילי , )ק"ג כירה ותנור אפילו א� אינ� גרו"ע(פ שבשר חי מותר להשהותו "אע – א/ע רנד"שו
שממהר להתבשל ואתי , אבל בצלי שאצל האש אסור להניחו סמו� לחשיכה, בקדירה
  ...לחתויי

  
י משני צדדיו "אלא כדי שיצלה מבעו... בצל וביצה או בשר אי� צולי� – ב/ע רנד"שו

  .)כ חיישינ� שמא יחתה"דאל...   (ד"כמאב
  
  
  
  
  

פ "אע, מותר ליתנ� סביב הקדירה, פירות שנאכלי� חיי� – �"פ הרשב"ד ע/ע רנד"שו
י "כ נצולו מבעו"ולא דמי לבשר בצל וביצה דאסור ליתנ� אא[.   שאי אפשר שיצלו קוד� חשכה

דיותר ה� טובי� בלא בישול כלל ,   ד"דהכא כיו� שנאכלי� חיי� הרי הוא כתבשיל שנתבשל כמאב,  ד"כמאב
ומיהו צרי� להיזהר שלא יחזיר הכיסוי          .]ולא אתי לחתויי,  ד"משאר תבשיל שנתבשל כמאב

  .מפני שממהר לגמור בישול� בשבת, א� נתגלה משחשכה ושלא להוסי' עליו עד שיצולו
   
  

אי� נותני� סמו� לחשיכה פת לתנור אלא כדי שיקרמו פניה המודבקי�  – ה/ע רנד"שו
  .)דתו לא חיישני� שמא יחתה בגחלי�,  י"מבעו(בתנור 

או שאינו אופה לצור� , אבל א� הוא טוח בטיט,  וכל זה בתנור שאינו טוח בטיט – א"רמ
ג שמא "דלא גזרינ� בכה, מותר & ,)ק"או שהכירה גרו(, דיש לו זמ� לאפותו, ש"שבת רק למוצ

  .  יחתה
  
  

ה לשאר מיני קטניות "וה(לא ימלא אד� קדירה עססיות ותורמוסי�  – :פ שבת יח"עח  /ע רנד"שו

מפני שדברי� אלו אינ� צריכי� , ש סמו� לחשיכה"וית� לתו� התנור ע)  וירקות ודברי� רכי�
פ שלא נתבשלו כל "ומפני כ� אע, )וחיישינ� שמא יחתה(  בישול רב ודעתו עליה� לאוכל� לאלתר

  .צ שאסור להשהותו"עיקר הרי ה� כשאר תבשיל שהתחיל להתבשל ולא נתבשל כ
  
  

. ש ע� חשיכה"לא ימלא חבית של מי� וית� לתו� התנור ע – :פ שבת יח"עט  /ע רנד"שו
נ� טובי� כל כ� מ אי"מ,    והיה ראוי להיות דינ� כפירות הנאכלי� חיי�, ג דמי� ראויי� לשתות חיי�"אע(

ל דהכא איירי דקא בעי לה להדחה ואז "או י,     ויש בה� גזירת חיתוי, כפירות ומהני לה� החימו� הרבה
  .)צריכי� להיות חמי�


