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çéù ïîéñ
zaya leyia ipic
`dcleze a

.1 íäá òåáöì íéðîîñ íéìùáî åéä ïëùîá ïëù ,úåëàìî úåáàî àåä ìùáîä .à
ììëá ïä ¯ 3 äééìöäå äééôàäå 2 ïåâéèä óà àìà ,ãáìá íéîá ìåùéá àìå
.4 ìåùéá
íîçîä åà ,úåëúî éðéîî ãçà êéúîä ïåâë ,ùàá äù÷ óåâ äôéøù éî ìë ïëå .á
úôæä åà áìçä åà äåòùä ññîîä ïëå ,5 úìçâ äùòðù ãò úëúîä úà
åùòðù ãò ùàá äîãà éìë çéðîä ïåâë ,øåàá êø óåâ äù÷äù åà .øåàá úéøôâäå
.6 ìùáî íåùî áééç ¯ ñøç éìë
 .1שוע"ר ס"ז .וראה שוע"ר סי' רנב ס"ב.
 .2היינו בשאר משקי ..וראה ג .לשו,
רבנו סי' קסח סט"ו" :בישלו במי .או טגנו
במשקה".
 .3בי ,צלי אש בי ,צלי קדר.
 .4שוע"ר ס"ז.
שיעור הבישול לעני ,להתחייב עליו
מהתורה ,א .ה .דברי .שאינ .ראויי.
לאכל .כשה .חיי – .השיעור בה .הוא
כשיתבשלו כמאכל ב ,דרוסאי )שוע"ר סי'
שיח ס"ז( ,שהוא חצי בישולו או שליש
בישולו )שוע"ר סי' רנג סי"ג( .ולעני,
אפיית פת שיעורו כדי שיקרמו פניה )ראה
שוע"ר סי' רנד ס"ו( .ודברי .מבושלי.
שנצטננו ,וכ ,מי .חיי .ופירות שראויי,
לשתות ,ולאכל ,כשה ,חיי 9 .השיעור
להתחייב בה .לכשיגיעו לחו .שהיד
סולדת בו )שוע"ר סי' שיח סכ"ד( .והיינו
לא רק שהמקו .שש .מניחי .אות .צרי:
להיות ח .כדי שיעור שהיד סולדת בו ,אלא

ג .שהדבר המתבשל עצמו צרי :שיגיע
לחו .שהיד סולדת )שוע"ר סי' רנג סכ"א
וקו"א סק"ג( .ושיעורו במידת מעלות החו.
שבימינו הוא כ 45מעלות.
 .5ולעני ,מבעיר – ראה שוע"ר סי' שלד
סכ"ט וסי' תקי ס"ח דבגחלת של מתכת לא
שיי :הבערה וכיבוי .אבל ראה סי' תצה
קו"א סק"ב שהביא את דברי הרמב" .הל'
שבת רפי"ב שהמחמ .את הברזל חייב
משו .מבעיר ואת דברי המגיד משנה ש.
ש"כל דבר שהוא עצמו נעשה אור ושור;
 ..מבעיר" .וראה בדה"ש סי' קלד סקי"ח
ובשוה"ג.
אבל כל זמ ,שלא נעשית גחלת  9אי ,בזה
איסור משו .מבשל ,לפיכ :מותר להניח
בשבת מכסה פח על האש בשבת ,כדי
להניח עליו את התבשיל ,ואי ,חשש שמא
יתחמ .הפח כ"כ עד שיעשה גחלת  9ראה
בדה"ש ש..
 .6שוע"ר ש..
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ãöá äöéá ïúéì ïåâë ,ùàä úãìåúá ìùáì øåñà êë ùàá ìùáì øåñàù íùë .â
÷íàå .7 èòî äìöúù éãë ùàá íçåäù éìëá äøáùì åà ùàá äîçåäù äøã
.9 ìùáî íåùî áééç ¯ 8 éàñåøã ïá ìëàîë íù úéìöð
leyia yyg

íå÷îá ùàì êåîñ íéøáã øàù åà ïé÷ùî øàù åà íéî ìù ïåúé÷ ïúéì øåñà .ã
äòù íù íçéðäì åìéôà ,åá úãìåñ ãéä àäúù ãò íù íîçúäì ïéìåëéù
úãìåñ ãéä àäúù ãò íù åäùéå íçëùé àîù äøæâ ,ïúðéö âéôúù éãë úèòåî
.10 åá
íà ,11 ùàì êåîñ åáâðì øåñà ¯ úèòåî äééøù åìéôà íéîá éåøùä ãâá ïëå .ä
,12 åá úãìåñ ãéäù ãò íù íîçúäì ìåëé ãâáäù ãò êë ìë ùàì êåîñ àåä
.13 íù íéìùáúî íéòåìáä íéîäù ,ìåùéá íåùî
 .7וראה חידושי צ"צ )לט ,ב ד"ה אי(,
שאפשר שג .בחו .כלי שני חייב .וראה
לקמ ,בהערה.
 .8היינו כשליש או חצי בישולו  9ראה
שוע"ר סי' רנג סי"ג ובקו"א ש..
 .9שוע"ר ש..
 .10שוע"ר סכ"ד .וכ ,אסור ליתנו ע"ג
מיח .כל שהמיח .ח .כ"כ שאילו היה
הצונ ,מונח עליו הרבה היה בא לידי בישול
)שוע"ר סכ"ט( .וראה ג .לקמ ,סעי; כו
לעני ,כלי ראשו.,
והנה בדברי אדה"ז כא ,מפורש שג .א.
בכוונתו רק להפיג צינת) .ולא להפשיר(.
 9אסור .וכ"כ רבנו במהדורא בתרא לסי'
רנט "שאי ,חילוק בי ,להפיג צינת .ובי,
פושרי .",אבל בשו"ת צ"צ או"ח סי' לז
מחלק בי" ,להפיג צינת ".שבשעת הצור:
מותר להניחו לזמ ,קצר סמו :לאש )א;
שא .היה מניח זמ ,הרבה היתה יס"ב(,
לבי" ,להפשיר ".שזה אסור אפילו לזמ,
קצר ,ועפ"ז כותב ש .למעשה "במקו.

שיש צור :גדול כגו ,מי שמשקה קר מזיק
לבריאותו וצמא לשתות וא .יעמיד רחוק
מהאש לא יתחמ .עד זמ ,רב  ..יש להקל
אפילו בקרוב להמדורה ,ושכר עונג שבת
בידו" ,והביאו דבריו בבדה"ש סי' קכד
סקל"ו ובתהלה לדוד סי' שיח סקכ"ט.
וראה ג .שבת כהלכה פ"ד סכ"ג.
 .11א; באופ ,שאי ,בזה איסור משו.
מראית העי ,,כדלעיל סי' שב.
 .12ואז אפילו שעה מועטת אסור ,כדלעיל
גבי מי..
 .13שוע"ר סי' שא סנ"ח .אבל בבגד עצמו
אי ,חשש בישול ומותר לחממו בשבת
)ראה שוע"ר סי' שכו ס"ה(.
והוא הדי ,כשידיו לחי .ממי 9 .אסור
לחממ .ליד התנור או האש במקו.
שהיס"ב משו .בישול .אלא שבזה אסור ג.
במקו .שאי ,היס"ב ,מפני שנמצא שרוח<
בחמי ,שהוחמו בשבת  9ראה שוע"ר סי'
שכו.
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øåñà ìáà ,øåèô ïåùàøä ¯ äéúçú ùàä úà ïúð ãçàå äøã÷ä úà çéðä ãçà .å
ìöà [15 ïðåöå çì ìéùáú äëåúáù] äøã÷ êåîñì øåñà ïëìå .14 íéøôåñ éøáãî
úà êë øçà ÷éñé éøëðäù òãåé íà ,øåðúä ÷ñåäù íãå÷ óøåçä úéá øåðú
.16 øåðúä
éøáãî øåñà ìáà .øåèô ¯ äîçá íçåäù éìëá ïåâë äîç úãìåúá ìùáîä .æ
.ùàá éìëä íçåäù øåáñ äàåøäù ùàä úãìåú íåùî äøæâ ,íéøôåñ
.17 äîç çëî íçåäù ìåç éáâ ìò äöéá ìâìâì øåñà ïëå .ç
éøáãî øåñà ìáà .äîç úãìåúë ïäù éðôî ,øåèô ¯ àéøáè éîçá ìùáîä .è
.18 íéøôåñ
xzend ote`a

éðôî ,åîçåéù éãë äîçá íéî ïúéì åà ,äìöúù éãë äîçá äöéá ïúéì øúåî .é
äðéà äîçù éðôî ,ùà íåùî äîç ìò øåæâì ïéàå .êëá ìåùéá êøã ïéàù
.19 ùàá úôìçúî

 .14שוע"ר סי' רנג סכ"ז .וזה שנת ,את
האש תחת הקדרה – חייב משו .מבעיר
)ביצה לד ,א(.
 .15שוע"ר הל' שהיה והטמנה בקצרה.
 .16שוע"ר ש ..הל' שהיה והטמנה
בקצרה .המדובר כא ,להניח בשבת ,אבל
להניח בערב שבת משמע שמותר .ולפי זה
לכאורה מותר להניח בערב שבת תבשיל חי
או תבשיל לח צונ ,על פלטה חשמלית
שפועלת בשבת על ידי שעו ,שבת ,ואי,
בזה חשש מצד בישול אפילו לא מדרבנ,
)וג .לא משו .שהיה ,א .הפלטה
החשמלית היא במצב אחד בלבד( .וג .אי,
לאסרו מדי ,מלאכה הנעשית מאליה

בשבת ,והוא ע"פ הסברא שכתב רבינו
במהדו"ב לסי' רנט קרוב לסופו
שכ"ששופת קדרה זו בידי .מבעוד יו.
והבישול יהיה ממילא"  9לא נקרא
שהמלאכה נעשית מאליה כפירות הנושרי,
וכיו"ב שכל המלאכה נעשית מאליה
בשבת .וכ ,כתבו כמה מגדולי האחרוני..
א .כי כמה מפוסקי זמנינו כתבו לאסור
לכתחילה משו" .זילותא דשבת" .וראה
באריכות בזה בספר שבת כהלכה פ"ו
ביאורי .אות ג.
 .17שוע"ר ש..
 .18שוע"ר ס"ב.
 .19שוע"ר ס"א.
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ïéðòá ùàäî ÷åçø íéøáã øàù åà ïé÷ùî øàù åà íéî ìù ïåúé÷ ïúéì øúåî .àé
ääùé íà óà åá úãìåñ ãéä àäúù ãò íå÷î åúåàá íîçúäì ïéìåëé ïðéàù
.20 äáåøî ïîæ íù
leyiad milydl

éàñåøã ïá ìëàîëî øúåé øáë ìùáúð åìéôà åëøö ìë ìùáúð àìù ìéùáú .áé
ìò úáùá åøéæçäì øåñà ,êëéôì .çúåø åãåòá åìéôà ìåùéá íåùî åá ùé ¯
.21 ùîî ìùáî àåäù éðôî ,äøåúä ïî äøéëä
åá úãìåñ ãéä àäúù ãò íç åðéàå åëøö ìë ìùáúð àìù øáã åá ùéù éìë .âé
ìåëé ïåéìòäù ãò êë ìë äîç àéäù äøã÷ éáâ ìò äúåà ïéçéðî ïéà ¯
.23 åá úãìåñ ãéä àäúù ãò äîåçî íîçúäì
22

åîåç øåîùéù éãë íéãâáá äðåîèä äøã÷ éáâ ìò úáùá åçéðäì øúåî ìáà .ãé
úôñåä éãéì åìéôà àìå ìåùéá éãéì àáì åì øùôà éà ïàë éë ,ïðèöé àìå
.24 ãáìá åîåç ãéîòäì àìà ,ìåùéá
leyiad fxfl

íåùî åá ùé ¯ 25 åìåùéá áø÷îù øáã äùåòå åëøö ìë ìùáúð àìù ìéùáú .åè
.26 ìåùéá
,28 éåñéëä ìò ó éñåäì øåñà ¯ 27 íéìçâ äá ùéù äøéë éáâ ìò äðåîèä äøã÷ .æè
 אפילו כשהתבשיל היה מתבשל מאליו.25
.(בלאו הכי )שוע"ר ס"י
.. שוע"ר ש.26
 שלא, ובמציאות ימינו קדרת חמי.27
התבשלה כל צרכה המונחת ע"ג אש )להבת
,(גז מכוסה בפח או ע"ג פלטה חשמלית
..והיא מכוסה בבגדי
 אסור9  נפל הכיסוי בשבת. א, וכ.28
'להחזירו הכיסוי על התבשיל )שוע"ר סי
 נפל המכסה של. א, וכל שכ.(רנד ס"ד
 שעי"ז,הקדרה שאסור להחזירו בשבת
' ומקרב הבישול )בדה"ש סי.מרבה החו

 וראה שבת כהלכה פ"ד. שוע"ר סכ"ד.20
 שבת. אות כא )מתוס' ישני.סי"ט ובציוני
.. ב ד"ה אמר( דהיינו כל היו,לז
. ע"פ שוע"ר ס"י וסי' רנג סי"ח.21
 בכדי שהיד סולדת. הוא ח. אבל א.22
 מותר להניחו על גבי קדרה חמה9 בו
, כיו,)שאינה על האש( שהיד סולדת בו
 בקדרה העליונה ורק.שאינה מוסיפה חו
.שומרת חומה וכבסעי; שלאח"ז
. שוע"ר סט"ו.23
 אבל אסור להטמינו תחת. שוע"ר סי"ד.24
. ראה שוע"ר סי' רנז9 .הבגדי
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.29 íéìçâäî ìåùéáä øäîì íøåâ äæ úôñåúù
ìë ïééãò åìùáúð àì àîù ÷ôúñäì ùéå úáùì ïéîçä åá íéçéðîù øåðú .æé
ãáòéãá åìéôàå .31 íìåùéá øäîì íøåâù éðôî øåðúä íåúñì øåñà ¯ 30 ïëøö
.32 ìéùáúä øåñà
qibdl

ìùáî íåùî áééç ¯ [33 äëøö ìë äìùáúð àìù] úçúåø äøã÷á ñéâîä .çé
.34 ìåùéáä øäîì úîøåâ äñâääù ,ùàä ìò äðéà åìéôà
.37 ìåùéá íåùî äæá ùéå ¯ 36 ñéâî àöîðù ,35 óëá äðîî àéöåé àìå
éáâ ìòî ïøéáòäù øçàì äá ñéâäì øúåî ¯ äëøö ìë äìùáúð íà ìáà .èé
.38 øåàä
קכד סק"י( .וראה בסעי; שלאח"ז שג.
במקו .שיש לו ספק א .התבשיל נתבשל
כל צרכו אסור .ולכ ,צרי :ליזהר שלא
לגלות המכסה של קדרת חמי ,ולחזור
ולכסותה א .אינו יודע בבירור שכבר
התבשלה כל צרכה.
 .29שוע"ר סי' רנז סוס"ח .וראה ג.
שוע"ר סי' רנד סוס"ד.
 .30כגו ,בלילה סמו :להטמנת) ,שוע"ר
סי' רנט ס"ח(.
 .31אלא א .כ ,ידוע בבירור שכבר
נתבשלו הקדרות כל צרכ) ,ש.(.
ובמציאות ימינו תנור שיש בו מצב שבת,
והכניס בו בע"ש חמי ,ואינו יודע בודאות
שכבר נתבשל כל צרכו ופתח את דלת
התנור בשבת  9אסור לסגור את דלת
התנור ,משו .שעי"ז גור .למהר הבישול.
 .32שוע"ר סי' רנט ס"ח.
 .33שוע"ר ס"ל.
 .34שוע"ר סי' רנב ס"ב .וראה ג .שוע"ר
ס"י וס"ל.

 .35א .לא נתבשלה כל צרכה ,אפילו אינה
על האש )ע"פ שוע"ר ס"ל( ,והיינו כל זמ,
שהיד סולדת בו )בדה"ש סי' קכד סק"ח(.
 .36כלומר האיסור להוציא בכ; הוא א;
שאינו מתכוי ,להגיס בזה ,כיו ,שהוצאת
התבשיל מהקדרה בכ; הוי הגסה וממהרת
הבישול.
 .37שוע"ר ס"י.
 .38משמע שא .היא עדיי ,על האש אסור
להגיס בה ,והוא הדי ,שלא להוציא ממנה
בכ; ,שהרי הוצאה בכ; ג .היא נקראת
הגסה .וראה ג .צ"צ )חידושי .שבת פ"ג
מ"ב ד"ה ובכלבו( ש"בעודה על האש יש
חיוב בהגסה ראשונה אפילו נתבשלה כל
צרכה".
וראה בדה"ש ש .סק"י שכיו ,שלא נתבאר
כל צרכו טע .האיסור להגיס בנתבשלה כל
צרכה כשהיא על האש  9יש לאסור הגסה
ג .במי .חמי .בלבד .אבל להוציא מי.
ע"י הכ; יש מתירי) ,שו"ת אבנ"ז ח"א סי'
נט .וראה שבת כהלכה פ"ה ס"ט(.
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.óëá àéöåäì åìéôà ïéøéîçî ùéå
àéöåäì ìáà ,ùîî äñâäá øéîçé ¯ øéîçäì äöåøäå .äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå
.39 ùàä ìò äðéàå äëøö ìë äìùáúðá ììë øéîçäì ïéà ¯ óëá
leyia mikixv mpi`y mixac

,ìåùéá íéëéøö ïðéàù óàù ,ïééç ïäù úåîë ïéìëàðä íéøáã øàù åà úåøéô .ë
.40 áééç ¯ åìùáúð íà íå÷î ìëî
oey`x ilk

ãéäù ïîæ ìë ,41 øåàä ìòî åäåøéáòäù øçàì åìéôà ìùáî ïåùàø éìë .àë
.43 ïéìáú åëåúì ïúéì øåñà êëéôì .42 åá úãìåñ
êéøö çìîäù ,ùàä ìòî åäåøéáòäù øçàì åëåúá çìî ïúéì øúåî ìáà .áë
êéøö åðéà çìîäù íéøîåà ùéå .44 ùàä ìò àìà ìùáúî åðéàå áø ìåùéá
øéîçîäå .åá úãìåñ ãéäù ïîæ ìë éðù éìëá óà åðúéì øåñàå èòî àìà ìåùéá
.45 äëøá åéìò àåáú
 .39שוע"ר ס"ל.
ומותר לית ,מי .חמי) .כל שלא נצטננו
לגמרי( בתו :תבשיל שנתבשל כ"צ שעומד
על האש ,ואי ,בזה איסור משו .בישול
)שוע"ר סי' רנג קו"א סקי"א בסופו( ,וכ,
אי ,בזה איסור משו .מגיס )בדה"ש ש.(.
ובלבד שיקפידו על תנאי חזרה.
ונראה שאי ,לאסור משו .מגיס כיסוי
הקדרה במכסה שלה )ראה בדה"ש ש.(.
וכ ,משמע מלשו ,הצ"צ ש..
 .40שוע"ר סכ"ד .ואסורי .באכילה
)שוע"ר סי' תה ס"ט(.
 .41ראה ג .שוע"ר סי' תנא סי"ד .ש.
סכ"ה.
 .42שוע"ר סי"ז וסי"ט .וראה ג .סי' תנא
סכ"ח בסוגריי ..והטע ,.מתו :שעומד על
האש דפנותיו חמי ,ומחזיק חומו הרבה

)שוע"ר סי"ט( .וראה שבת כהלכה פ"א
)ביאורי .אות א( שטע .זה שיי :ג .בכלי
ראשו ,שמתחמ .ע"י גו; חימו ,.עיי ,ש..
 .43שוע"ר סי"ז .וכ ,אסור לית ,לתוכו כל
דבר שאינו מבושל ,וא .שרה  9חייב
)שוע"ר סי"א( .ומותר לשרות בתוכו דבר
מבושל יבש )ש (.א .אינו נימוח ש.
)סידור הלכתא רבתי לשבתא( .ולעני ,לית,
לתוכו דבר אפוי וצלוי – ראה לקמ ,סעי;
נ.
 .44וראה חידושי צ"צ )מא ,ב( ד"קיי"ל
מלח ג .בכלי ראשו ,לא מבשל" ,ו"א;
שעינינו רואות שא; בכלי שני נמס המלח
ויהפ :טע .התבשיל למלח ,ע .כל זה אינו
חשוב בישול".
 .45שוע"ר סי"ז .וראה בסידור רבנו
)הלכתא רבתי לשבתא( שאי ,להקל במלח
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éôì ,øúåî ìëàîä ¯ ïúðå øáò íàå .åðúéì øåñà ¯ ùàä ìòù ïåùàø éìëá ìáà
.46 úáù éàöåî ãò íéøñåàå íé÷ìåç ùéå .ìëàîä ãâð ìèá çìîäù
úåùòì éãë ,åá úãìåñ ãéä ïéà åìéôà ïåùàø éìëá ïéìáú úúìî òðîäì áåè .âë
.47 øáãì âééñå ä÷çøä
ìùáúé éë ,åá úãìåñ ãéäù íç åãåòá éìöä éáâ ìò íåùå ïîù çåèì øåñà .ãë
.48 ïîùäå íåùä
éìëáù íäá úãìåñ ãéäù ïéîç íéî êåúì íéèòåî íéððåö íéî úåøòì øåñà .äë
ãéä àäúù ãò åîîçúéù øùôà éàù êë ìë íéáåøî íéððåöä íàå .ïåùàø
äéäé àìù ãáìáå ,ïåùàø éìë êåúì åìéôà øúåî ¯ ïúðéö åâéôéù ÷ø åá úãìåñ
.49 ùàä ìò
.ïåùàø éìë êåúá íéððåö íé÷ùî øàù ìù åà íéî ìù ïåúé÷ ãéîòäì øåñà .åë
ãò íù ãò ääúùéå çëùé àîù äøæâ ,øåñà ãáìá åúðéö âéôäì åìéôàå
.50 åá úãìåñ ãéä àäúù
ïéìåëéù ïéèòåî íéððåö íéî åëåúì ïúéì øåñà ¯ ïéîç íéî åðîî äðéôù íçéî .æë
íéáåøî íéððåö íéî åëåúì ïúéì øúåî ìáà .åá úãìåñ ãéäù ãò íù íîçúäì
.51 ïøéùôäì éãë

 לאחר שהעבירוהו. ג,דינו ככלי ראשו
 דבר. סעי; לט א, וראה לקמ.מעל האש
.גוש מבשל בכלי שני
. שוע"ר סכ"ב.49
 וראה בדה"ש סי' קכד. שוע"ר סכ"ג.50
 היד סולדת, אי, הכלי ראשו.סקל"ד שא
בו )ואינו על האש( – מותר להעמיד בו
. להפיג צינתו, של צונ,קתו
. שוע"ר סכ"א.51

 )דלא כמ"ש.שלנו יותר מבמלח שבימיה
, שנמס בכלי שני, כיו,(בשו"ע שלו סי"ח
 המחמיר שלא ליתנו א; בכלי שני,ולכ
.שהיד סולדת בו – תבוא עליו ברכה
. סעי; ל, ראה לקמ9 ובנוגע לסוכר
. שוע"ר סי"ז.46
. סי"ז. ש.47
 וראה שו"ת צ"צ יו"ד. שוע"ר סל"א.48
, כלי ראשו, מדי,סי' סה שהמדובר כא
 שנצלה על האש הרי, דכיו,( גוש,)ולא מדי
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øåñà ,êëéôì .52 äôéì÷ éãë ìùáî ¯ åá úãìåñ ãéäù ïåùàø éìëî éåøéò .çë
.53 åá úãìåñ ãéäù ïåùàø éìëî íäéìò úåøòìå äøò÷á ïéìáú ïúéì
.54 úáùá ìùáúðù éðôî ,äøåñà äôéì÷ä éæà äøéò íàå
ïåéëù ,55 ïðåö áèåø êåúì åá úãìåñ ãéäù íç øùá úëéúç ïúéì øåñà .èë
íøè åáéáñ äôéì÷ éãë ìùáî àåä éøä ¯ áèåøá ùîî áøòúî åðéàù
.56 åððöéå áèåøä åéìò øáâúéù

 .52וראה שוע"ר סי' קסח סי"ח לעני,
ברכת המוציא על לח .שעירו עליו מכלי
ראשו" ,תלוי במחלוקת שנחלקו בעירוי א.
מבשל ככלי ראשו ,א .לאו" .ועד"ז כתב
בסידור סדר ברה"נ פ"ב הי"ד בעני ,זה
ש"עירוי מכ"ר ספק א .נדו ,ככ"ר או ככלי
שני" .וכא ,לעני ,בישול בשבת כתב
שעירוי מבשל כדי קליפה .וה ,שלש שיטות
בתוס' שבת מב ,ב ד"ה אבל ,וכתב
בחידושי הצ"צ )מ ,א ד"ה האלפס(
ש"הכרעת התוס' דעירוי מבשל כדי
קליפה" ,ועפ"ז נקט רבינו כא ,כהכרעת
התוס'.
ולהעיר ,שמסתימת לשו ,אדה"ז כא ,משמע
שעירוי מבשל כדי קליפה אפילו א .נפסק
הקילוח )היינו שנפסק הקילוח "מ ,הכ"ר
קוד .שנגע הקילוח בגו; הקערה" ]ובנדו"ד
התבלי ,שבקערה[ )שוע"ר סי' תנא סכ"ט(.
אבל ראה שוע"ר ש" .שכל קילוח שנפסק
ואינו מחובר לכ"ר  9הרי נתקרר ונתמעט
חומו מחו .קילוח שהוא מחובר לכ"ר".
ואפשר שלעני ,שבת החמיר רבינו וחשש
לדעה האומרת )תוס' זבחי .צו ,א  9ראה
חידושי הצ"צ ש .ד"ה ודי (,שעירוי מבשל
כדי קליפה ג .כשנפסק הקילוח .וראה

שו"ת צ"צ יו"ד סי' עד.
 .53וכ ,אסור לית ,עלי תה )או שקית תה(
בתו :הכוס ולערות עליו מכלי ראשו .,וא.
עירה אסור לשתותו .ולעני ,ליתנו בכלי שני
– ראה לקמ ,בהערה.
וראה בחידושי צ"צ ש .שא .המי .שבכלי
ראשו ,אינ .רותחי .כ"כ אלא שהיס"ב א;
שלעני ,מעשה אי ,להקל בזה ,אבל לעני,
שאי ,צרי :למחות בהעושה כ ,,אפשר
לסמו :על דעת המקילי ,שעירוי מכ"ר אינו
מבשל כלל ,ע"ש .ועפ"ז לכאורה לעני,
דיעבד אי ,לאסור לשתות התה.
 .54שוע"ר סי"ט.
 .55שוע"ר ס"כ .והוא הדי ,שאסור לית,
ביצה מבושלת חמה בתו :מי .צונני.
)שבת כהלכה פ"ב סט"ו(.
וראה לקמ ,בהערה לעני ,להניחו ברוטב
ח .שבכלי שני מדי ,גוש ומדי ,בישול אחר
בישול.
 .56שוע"ר סוס"כ .לכאורה המדובר כא,
הוא מדי ,עירוי מכלי ראשו ,ולדברי הכל.
אבל מלשו ,אדה"ז "אסור לית ",משמע
שא; ע"י מזלג אסור לית ,ואז הוא מדי,
גוש .וצ"ע.
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éë ,øëåñ ìò åá úãìåñ ãéäù ïåùàø éìëî êåôùì àìù ãàîá øäæéì êéøö .ì
.57 ìåùéá íåùî åá ùé ¯ äçîð øëåñäù øçàî
éìëî éåøéòù åøîà àìù ,58 íéððåö íéî êåúì ïåùàø éìëî úåøòì øúåî ìáà .àì
ïéîçä ïéàù ,ïäá àöåéëå ïéìáú éáâ ìò ïéîç äøòîá àìà ìùáî ïåùàø
íéîá íéî ìáà ,ïìùáîå ïçåìé÷á ïäéìò ïéëî àìà ïëåúá ùîî ïéáøòúî
íéøáåâ íéðåúçúä àìà ,íéðåúçúä íéî ìùáì çåìé÷á çë ïéà ¯ ùîî íéáøòúîù
.59 íéðåéìòä úà íéððöîå
éìëä êåúì íéîä åáàùðù øçàå ,çúåø ïåùàø éìë êåúì ï÷éø éìë ñéðëä íà .áì
åáàùðù íéîäù ãò ïåùàø éìëä êåúá ï÷éøä éìëä úà èòî ääùä ï÷éø
äøò÷ä ìò åðîî äøéòå ïåùàø éìëä êåúî åàéöåä êë øçàå ,äçéúø åìòä åëåúì
¯ .åîöò ïåùàø éìë éåøéòë äæ éåøéò ïéã
åðéã íà åá ÷ôúñäì ùé ¯ äæä øåòéùá ïåùàø éìëä êåúá ääù àì íà ìáà
.60 øéîçäì åá ïéëìåäå ,åàì åà åîöò ïåùàø éìëë
 .57סידור רבינו הלכתא רבתא לשבתא
בסופו.
ובודאי שאסור ליתנו בכלי ראשו ,אפילו
אינו על האש .אבל משמע שבכלי שני
מותר לית ,סוכר ,כמו שאר תבלי ,שמותר
לית ,בכלי שני ,כדלקמ ,סעי; לג ,ודלא
כמלח.
וראה בדה"ש סי' קכד סקמ"ד שמבאר
מדוע יש בסוכר הנמחה משו .בישול ,והרי
אי ,עירוי מבשל דבר לח )כדלקמ ,סעי;
לא( ,כי :א( מוהל הנמחה מהסוכר הוא
מעט מאד בכמות ,בזה העירוי מבשל אפילו
בדבר לח ,ב( מוהל הנמחה מהסוכר הוא
עב קצת ואינו מתערב מיד ע .המי.
החמי ,.אלא המי .החמי .מכי ,עליו
ומבשלו .וראה שבת כהלכה פ"ג ביאורי.
אות ח שמבאר באופ ,אחר.
 .58משמע אפילו א .הצונני .מועטי.
)אלא א .כ ,ה .מועטי .מאד ,כדלעיל
הערה שלפני זה( ,שהרי לא חילק כא ,בזה

כמו שחילק לעיל )סעי; כה( גבי מי .חמי.
שבכ"ר .וכ ,משמע מהטע .של די ,זה
ש"מי .במי .מתערבי ,".והרי כ ,הוא ג.
במי .מועטי ..וכ ,כתב התהלה לדוד סי'
שיח סקכ"ח .וכ ,כתב הצ"צ )חידושי .לט,
ד ד"ה שטה( שלדעת השו"ע מותר לערות
חמי .מרובי ,לצונ ,מועטי .,אבל בנוגע
למעשה כתב ש .ש"טוב להחמיר לשפו:
תחלה מהלאייק לכלי אחר ואח"כ לערות
מהכלי האחר על משקה הטייא".
והכוס צריכה להיות נגובה לגמרי בשעה
שמערה עליו מכלי ראשו .,וראה שבת
כהלכה פ"ב סעי' ח9ט.
 .59שוע"ר ס"כ.
 .60שוע"ר סי' תנא סכ"ח .ובשו"ת הצ"צ
)יו"ד סי' עד( וכ ,בפס"ד )יו"ד סי' צב ס"ט
)ב(( כתב שנראה לו שא .לא שהה כלל 9
דינו ככלי שני .אבל בפס"ד )ש (.מסיי.
"ומ"מ למעשה צ"ע ,מאחר שסתמו
הפוסקי .דהוי ספק" .וראה בדה"ש סי'
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åéúåðôã ïéàù ïåéë ,61 åá úãìåñ ãéäù éô ìò óà ìùáì çë åá ïéà ¯ éðù éìë .âì
.62 øø÷úîå êìåäå ïéîç
ùéù éðôî ,åá úãìåñ ãéäù éðù éìëá íâ úàèç áåéçî ùùåçå ÷ôúñîù éî ùéå
.ïäá íéàé÷á åðà ïéàå éðù éìëá íâ íéìùáúîù íéëø íéøáã
,64 éðù éìëá íðúéì ùåøéôá íéîëç åøéúäù ïéìáúáî ãáì ,63 ïìåëá øéîçäì ùéå
ïåâë äøã÷á íòè ïúéì éåùòä øáã ìë ïëå .65 äøã÷ä ÷úîì ïééåùò ïéìáúäù éðôî
àåäå ,ïîùå 67 íéî ïëå .66 éðù éìëá íðúéì øúåîå ïéìáúë íä éøä ¯ ìöáå íåù
.68 ïé÷ùî øàùì ïéãä
åðéàù éðôî ,åá úãìåñ ãéäù ïîæ ìë éðù éìëá çìî ïúéì øåñàù íéøîåà ùé .ãì
.69 äëøá åéìò àåáú øéîçîäå .èòî àìà ìåùéá êéøö

קכד סקל"ט .שבת כהלכה פ"א ציוני.
והערות אות קא.
 .61אפילו להמחמירי .בכלי שני לעני,
איסור והיתר שסוברי .שיש בו כל להבליע
ולהפליט כל זמ ,שהיס"ב )ראה שוע"ר סי'
תנא סל"ב9ד( ,מ"מ אי ,בו כח לבשל
)שוע"ר סי"ט(.
 .62שוע"ר סי"ט .ואינו דומה לכלי ראשו,
)ש.(.
 .63בנוס; לכ ,:מדברי סופרי .אסור
לשרות בכלי שני שהיד סולדת בו דבר יבש
שלא נתבשל מלפני השבת אפילו אינו
נימוח ש .כלל ,מפני שנראה כמבשל
)שוע"ר סי"א(,
 .64הגדרת תבלי ,לעני ,ליתנו בכלי שני 9
ראה באריכות שבת כהלכה פ"א סעי; כד.
וראה עוד ש .סעי; כז )ובביאורי .אות יד(
שאי ,בזה הבדל בי ,תבלי ,של .לתבלי,
שחוק )כפי שנוהגי .להשתמש בזה כיו.(.
 .65ומטע .זה ג .אינו נראה כמבשל

)שוע"ר סי"א(.
 .66ועפ"ז לכאורה ג .לימו ,דינו כתבלי.,
וכ"כ בספר שבת כהלכה פ"ז סט"ז .וראה
בדה"ש סי' קכד סקי"ד שמסתפק בדבר.
וסוכר מותר ליתנו בכלי שני )משמעות
סידור רבנו בהלכתא רבתי לשבתא( .ועלי
תה – ראה חידושי צ"צ מא ,ב שמשמע
מדבריו שדינו כתבלי) ,א .כי בקצות
השלח ,סי' קכד סעי; ז אסר ליתנו בכלי
שני( .וקפה – דעת האחרוני .שאי ,דינו
כתבלי .,פירוט שאר דברי – .ראה שבת
כהלכה פ"א סעי' כח9לב.
 .67כדלקמ ,סעי; ..
 .68שוע"ר סי"ב .ועפ"ז מותר לשפו :חלב
)אפילו מעט  9כדלקמ ,סעי; לז( בתו :מי.
חמי .שהיס"ב שבכלי שני .וראה לקמ,
הערה .73
 .69שוע"ר סי"ז .וראה סידור הלכתא רבתי
לשבתא בסופו ,שכ ,הדי ,ג .במלח
מבושל ,כיו ,שהוא נימוח בכלי שני.
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,ïéîçá äééøù éãé ìò íà éë äìéëàì éåàø åðéàù ìùáúð àìù äù÷ øáã ìë .äì
.70 ìùáî íåùî áééç ¯ éåàø äùòðå éðù éìëá åìéôà åúåà äøù íà
ùéù éðù éìë êåúá íéððåö ïé÷ùî øàù ìù åà íéî ìù ïåúé÷ ãéîòäì øúåî .åì
øáãá ïðåöä úà ïéîèäì øúåîù ,äëåúá åìåë åðéîèäì åìéôàå .ïéîç íéî åá
.71 ìáä ó éñåî åðéàù
åá úãìåñ ãéäù ïéîç íéî êåúì íéèòåî åìéôà íéððåö íéî úåøòì øúåî .æì
.72 éðù éìëáù
øåñà ¯ éðù éìë àéäù éô ìò óà ïéîç íéî äàìî àéäù õçøî ìù éèáîà .çì
ïä íúñä ïî äöéçøì ïä äáù ïéîçäù ïåéëù ,73 íéððåö íéî äëåúì úåøòì
.74 ïäá íéáøòúîù íéððåöä íéìùáúð ¯ ãàî ïéîç
.75 ïðåö ìù úøçà éèáîà êåúì åæ éèáîàáù ïéîçäî ïúéì øúåî ìáà
yeb

.[76 éðù éìë êééù àì ùåâ øáãá] .èì

 .70שוע"ר סי"א.
 .71שוע"ר סכ"ג .וראה ג .קו"א לסי' רנז
סק"ג בסופו .ולכ ,בקבוק המכיל חלב או
דייסא קרה לתינוק  9מותר ליתנו בתו :כלי
שני כדי לחממו.
 .72שוע"ר סכ"ב .משמע שלא משנה
מידת החו .של המי .בכלי שני ,שאפילו
ה .חמי .מאד ,מותר .אבל ראה קצוה"ש
סי' קכד ס"י ובבדה"ש ש .סקכ"ו וסקל"א
שא .המי .שבכלי שני ה .חמי .מאד 9
דינו כדי ,אמבטי המובא בסעי; שלאח"ז
שאסור לערות לתוכו מעט מי ,.כי ה.
מתבשלי .ג .בכלי שני.
 .73משמע אפילו מרובי ,.כי ביחס למי.
המרובי .שבאמבטי ה .מועטי ,.ובפרט

שמדובר שהמי .שהאמבטי "מלאה מי.
חמי.",
 .74ובמקוואות שבימינו שמותק ,בתוכ.
גו; חימו .המי .שבמקוה ה .ככלי ראשו,,
וא .המי .נתחממו ש .עד שהיס"ב אסור
לשפו :לתוכה מי .צונני..
 .75שוע"ר ס"כ.
 .76ראה שוע"ר סי' רנג קו"א סקי"א
בסופו .ועפ"ז יש ליזהר שלא לית ,תבלי,
או רוטב צונ ,על דבר גוש שהיד סולדת בו
א; א .מונח בכלי שני .וראה קו"א ש.
שג .א .הוציאו את הגוש בכ; – אי ,דינו
ככלי שני .וראה עוד ש .שמשמע שג .א.
מניחי .את הגוש בתו :רוטב נשאר דינו
ככלי ראשו .,וראה בדה"ש סי' קכד סקל"ז.
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.77 ìùáúð àìù ùáé øáã ìë ìò åá úãìåñ ãéäù éðù éìëî úåøòì øúåî .î
iyily ilk

.[78 ìùáì çë åì ïéà ¯ åá úãìåñ ãéäù óà éòéáøå éùéìù éìë] .àî
hren leyia mikixvd mixac

åà äéøù éãé ìò íà éë äìéëàì éåàø åðéàù ìùáúð àìù äù÷ øáã ìë .áî
íåùî áééç ¯ éåàø äùòðå 79 éðù éìëî éåøéòá åìéôà åçéãä íà ,ïéîçá äçãä
.80 ìùáî
íðéà ¯ äøáòù äðù ìù çåìî âãå 81 øúåéá êø íøùáù íéðè÷ íéâã ïëå .âî
åéìò áééçå ïìåùéá úëàìî øîâ àéä äæ éåøéòå ,èòî àìà ìåùéá íéëéøö
.82 ìùáî íåùî
ìò íà éë äìéëàì éåàø åðéàå äáøä çåìî àåäù ìùåáî åðéàù øáã ìë ïëå .ãî
.83 áééç Y ïéîçá çéãä åà äøù íà ,ïéîçá äçãä åà äééøù éãé
,êë éãé ìò éåàø äùòð åìéôàå ,84 íéððåö íéîá ïçéãäìå ïúåøùì øúåî ìáà .äî
.85 úáùá ìëåà åúåùòì øúåî ¯ ìëåà åðéàù øáã ìëù
 בכל דבר, והוא הדי. שוע"ר סי"א.83
שהוא מקלי הבישול כמו ביצה וכיו"ב
אסור בעירוי מכלי שני )ראה חידושי צ"צ
 שבת כהלכה פ"א סמ"ד והערה. ב,לט
, כדלקמ, בכלי שלישי ורביעי, וכ.(פח
.הערה שלאח"ז
 היד סולדת בו הוא בכלל, וכל שאי.84
 ומזה.( )בדה"ש סי' קכד סקכ"ד,צונ
 משמע שכל עוד שהיד,שהתיר רק בצונ
 כלי שלישי ורביעי. אפילו בחו,סולדת בו
.אסור
' שוע"ר סי. וראה ג. שוע"ר סי"א.85
 דהיינו, "כל דבר שאינו אוכל:שכד ס"ד

. הקלי. מלבד דברי. שוע"ר סי"א.77
.. בפני, כדלקמ,להתבשל
 וראה הערה. שוע"ר סי' תנא סל"ד.78
.שלאח"ז
 בכלי שלישי ורביעי אסור. ולפי זה ג.79
. היד סולדת בו.א
. שוע"ר סי"א.80
. שוע"ר סי' תקכז סי"ב, לשו.81
' רבנו בסי, וראה לשו. שוע"ר סי"א.82
. "ה. חמי. שע"י הדחה במי.תקכז ש
 שע"י..  בלא בישול. חיי, לאכל.ראויי
, לאכילה כמבושלי. מוכשרי,הדחה זו ה
."ממש
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leyia xg` leyia

øáë ìùáúðù çì ìéùáú ,åðééäã .86 ìåùéá øçà ìåùéá åá ùé ¯ çì øáã ìë .åî
.ìùáî íåùî áééç ¯ åá úãìåñ ãéäù ãò úáùá åîîçå ,ïðèöðå åëøö ìë
úãìåñ ãéäù ãò úáùá åîîçå ,åá úãìåñ ãéä ïéàù àìà éøîâì ïðèöð àì åìéôàå
¯ øúåé åçéúøîå åá úãìåñ ãéäù ãò êë ìë íç àåä íà ìáà .ìùáî íåùî áééç
¯ .87 ìåùéá íåùî äæá ïéà
.88 ìåùéá øçà ìåùéá ïéà ¯ éøîâì ïðèöð åìéôàù íéøîåà ùéå
øúåîå .89 åúåîéîç úîçî ìåëàì ïééãò éåàø àìà éøîâì ïðèöð àì íà ì÷äì åâäðå
íçéî éáâ ìò åà ,ùàä éáâ ìò àéä íà åìéôà äðåîèä äøã÷ éáâ ìò åçéðäì
.90 äáøä åîîçì ,ùàä éáâ ìòù
שאינו ראוי לאכילה בלא איזה תיקו ,,שאי,
בו סר :מלאכה  9מותר לתקנו ולעשותו
אוכל" .ומשמע שאי ,איסור משו .מכה
בפטיש באוכלי.,
אבל ראה בדה"ש סי' קל סקי"ב ד"ה מכה
בפטיש אות י ,שמדייק מלשו ,רבנו שבכל
מקו .שיש "סר :מלאכה" אזי אסור ג.
משו .מכה בפטיש.
ובספר ברכת השבת ע' קעג כתב שמכה
בפטיש באוכלי ,שיי :רק בא .ע"י המי.
חמי .מתק ,את המאכל עצמו ,אבל א.
אינו מתק ,את המאכל אלא שרק מרכיב
ומערב כמו תה או קפה שע"י ששופ :מי.
חמי ,הוא מערב את הקפה ע .המי ,.וכ,
את תמצית התה ע .המי 9 .לא שיי :בזה
מכה בפטיש.
 .86ואפילו א .הוא יבש אלא שיש עליו
לחלוחית  9ראה שוע"ר סי' שיח סי"ז.
 .87ומותר להרתיחו לכתחילה במקו.
שאי ,לחוש לחיתוי )שוע"ר ס"ט( .וע"פ
תנאי חזרה כדלעיל סי' רנג.
 .88ולדעה זו מותר להרתיחו בשבת סמו:
לאש במקו .שאי ,לחוש לחיתוי )שוע"ר

ס"ט(.
 .89שוע"ר ס"ט .ו"נהגו להקל כאילו הוא
ח .לגמרי" )שוע"ר הל' שהיה והטמנה
בקצרה שבסו; סי' רנט( .ו"נוהגי ,להקל
שאי ,בו משו .בישול" )שוע"ר סט"ו(.
ומותר להחזירו בשבת על גבי כירה
הגרופה וקטומה ע"י תנאי חזרה או לסמכו
כנגד האש )שוע"ר סי' רנג סי"ט(.
כלומר למרות שהעיקר להלכה שיש בישול
אחר בישול )כדעה הא'( ,זהו דוקא א.
נצטנ ,לגמרי ,אבל א .לא נצטנ ,לגמרי –
המנהג להקל שאי ,בו בישול אחר בישול.
 .90ע"פ שוע"ר סט"ו9ז .ומדובר שאי ,בזה
חשש של חיתוי ,כגו ,שיש דבר המפסיק
בי ,הקדרה הטמונה לאש )ע"פ שוע"ר
ש.(.
ואי ,בזה חשש משו .נראה כמבשל ,כיו,
"שאי ,דר :בישול בכ) ":שוע"ר סי' רנג
סכ"ו( ,או משו" .דאינו מקו .הראוי
לבישול בתחילה" )קו"א ש .סק"י בסופו(.
וראה קיצור הלכות שבת ח"א במילואי .ע'
כג ואיל :שלהלכה נראה שבלהבת האש
המכוסה בפח צרי :תנאי חזרה ,משא"כ

÷ã

÷úáù úåëàìî øåöé

.91 ãáòéã ïéðòì åìéôà äðåùàøä àøáñë ïéâäåð ¯ éøîâì ïðèöð íà ìáà
ãò íù íîçúðå ,92 øåðúä ìöà êîñù éåâ éãé ìò ìéùáúä úà øéæçä íà .æî
íå÷î ìëî ,93 ìàøùéì úàèç áåéç äá ùéù éô ìò óàù ,åá úãìåñ ãéäù
øåñàì àìù ,ãáòéãá íäéøáã ìò êåîñì ùé ¯ 94 äìçúëì åìéôà íéøéúî ùéù ïåéë
.95 ìàøùé åäåö åìéôà éåâä äùòî
ìùáúð íà .ìåùéá øçà ìåùéá åá ïéà ¯ 96 ììë áèåø åá ïéàù ùáé ìéùáú .çî
.97 éøîâì ïðèöð åìéôàå ,åëøö ìë

בפלטה של שבת ,עיי ,ש .באריכות.
יש לציי :,למרות האמור כא ,שתבשיל לח
שלא נצטנ ,לגמרי מותר לחממו הרבה ,הרי
שבסי' רנג קו"א סוסקי"א הביא רבנו גבי
תבשיל שיש בו רוטב וקטניות" ,המנהג
פשוט" להוציא תחילה בכ; את הקטניות
ואחר כ :לערות הרוטב על הקטניות ,ולא
להיפ :כדי "שלא יחממו הקטניות את
הרוטב שבכלי שני" ,כיו ,שהקטניות ה.
"דבר גוש" ,ולדעת הרש"ל וש"" :בדבר
גוש לא שיי :כלי שני" .וצ"ע.
 .91שוע"ר ס"ט.
מה שכתב כא ,רבינו "נוהגי ,כסברא
הראשונה"  9אי ,כוונתו לעני ,האיסור
לכתחילה לאסור לחמ .תבשיל לח שנצטנ,
לגמרי ,שהרי דבר זה אינו אסור רק מצד
המנהג ,אלא הוא איסור גמור מדינא )מ,
התורה( – אלא כוונתו לעני ,לאסור את
התבשיל באכילה בדיעבד ,שעני ,זה הוא
מצד המנהג ,וכהמש :לשונו "נוהגי.. ,
אפילו לעני ,דיעבד" .והוא ,כיו ,שנסתפק
רבינו בסי' רנג סכ"ה ובקו"א ש .סק"ט א.
לאסור את התבשיל מ ,הדי) ,וכדמסיי .ש.
בקו"א "וצ"ע לדינא"( ,וע"ז כתב כא,
ש"נוהגי ",לאסור.

 .92שאז אי ,חשש חיתוי וג .לא נראה
כמבשל )ראה שוע"ר סי' רנג ס"כ(.
ובמציאות ימינו  9ראה לעיל סי' רנג9ד
הערה .51
 .93א .הישראל היה עושה כ.,
 .94אפילו ע"י הישראל  9דעה הב' בסעי;
שלפנ"ז.
 .95ע"פ שוע"ר סי' רנג סכ"ה .וראה ש.
בדברי רבינו ובקו"א סקי"א שרבינו מסתפק
א .להתיר את התבשיל כשהחזיר הישראל
עצמו .והספק הוא הא .ג .באיסור תורה
אמרינ ,להתיר בדיעבד כשיש מתירי.
לכתחילה ,ונשאר ש .ב"צ"ע לדינא" .וכבר
נתבאר לעיל שלעני ,מעשה נוהגי ,לאסור
התבשיל בדיעבד כשהחזיר הישראל.
 .96אפילו לחלוחית )שוע"ר סי"ז .ודלא
כפמ"ג )סי' רנג מ"ז סקי"ג( ומנחת כה,
)משמרת השבת שער שני פ"ב ד"ה התנאי
השני( שכתבו שכל שהרוב יבש א; שיש
בו קצת רוטב נידו ,כיבש(.
וא .הלחלוחית שעליו אי ,בו טופח ע"מ
להטפיח  9אפשר שמותר כיו ,שאי ,בזה
ממש )בדה"ש סי' קכד סקל"ז(.
 .97שוע"ר רסי"א.
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éáâ ìòù íçéî éáâ ìò åà ,ùàä éáâ ìò äðåîèä äøã÷ éáâ ìò åîîçì øúåîå
.98 åá úãìåñ ãéä àäúù ãò åìéôà ,ùàä
ìåùéá øçà ìåùéá íåùî åá ùé ¯ úö÷ åðîî äçîðå øæåç íà íå÷î ìëîå .èî
íçäì àìù ãàîá øäæéì êéøö ,ïëìå .99 åá úãìåñ ãéä íà ,éåçîä úéçåìçìá
ãéäù ãò íäî äçîðä ìäåîä íîçúé íà ,100 íéìùåáî åà íéåìö úåôåò åà øùá
.101 åá úãìåñ
dilv e` dit` xg` leyia

éåìö åà éåôà øáã ïúð íàå .102 äéìö åà äéôà øçà ìåùéá ùéù øîåàù éî ùé .ð
áåéçî ùùåçå ÷ôúñîù éî ùéå .áééç ¯ åá úãìåñ ãéäù ïåùàø éìë êåúá
.ìéòì øàáúðù åîë ,åá úãìåñ ãéäù éðù éìëá íâ úàèç

 .98שוע"ר סט"ו9ז .וראה שוע"ר סכ"ד
שלעני ,חימו .כנגד המדורה לא הזכיר
תבשיל יבש ,וראה מה שביאר בזה בספר
שבת כהלכה פ"ג ביאורי .אות יח שבדוקא
השמיטו רבנו כיו ,שאז הוי אפיה אחר
בישול ואסור לכתחילה ,כדלקמ ,סנ"א.
וראה בדה"ש פכ"ד סקמ"ח.
 .99ואסור לשרותו א; בכלי ראשו ,שאינה
על האש.
כ ,הוא דעת רבינו בסידורו )שהחמיר כדעת
הלבוש כא ,סל"ז( ,דלא כמ"ש רבנו בשו"ע
סי"א וסכ"ז שהתיר )כדעת המ"א כא,
סק"מ( אפילו א" .נימוח ש .ויהיה דבר
לח".
 .100שנצטננו לגמרי.
 .101סידור רבינו הלכתא רבתא לשבתא.
וא .לא יתחמ .המוהל שלה עד שהיד
סולדת בו  9ראה להל ,סי' שיט שא .זה
דבר מועט – מותר ,וא .הרבה – לכתחילה
אסור משו .מוליד.
 .102מסתימת הלשו ,משמע שמיירי בצלי

אש .ולעני ,צלי קדר )שנצלה בקדרה בלא
מי .ושו .משקה אלא מתבשל במוהל
היוצא ממנו – שוע"ר סי' תעו ס"ד( – ראה
פמ"ג משב"ז סוסק"ז שדינו כצלי אש,
ובספר שבת כהלכה )פ"ג בביאורי .אות טו
ובתוספת ביאור אות ח( הארי :לחלוק עליו
)אלא שלמעשה כתב ש .סי"ג שמ ,הראוי
להחמיר בזה(.
ולעני ,א .יש בישול אחר טיגו ,,מסתימת
הלשו ,משמע שהטיגו ,הוא בכלל הבישול.
וראה בדה"ש סי' קכד סקנ"ד שכתב
להחמיר בזה .א :בספר שבת כהלכה )פ"ג
ביאורי .אות טז ובתוספת ביאור אות ט(
הארי :לחלוק עליו ע"פ מה שכתב רבנו
בסדר ברה"נ פ"ב הי"ב שהעיקר להלכה
שטיגו ,אפילו במעט שמ ,או משקי) ,כל
שהוא יותר מ ,הנצר :שלא תשר; העיסה(
דינו כבישול .אלא שלמעשה כתב ש) .פ"ג
סט"ז וסי"ז( לחלק בי ,מטוג ,במעט שמ,
לבי ,מטוג ,בהרבה שמ .,ולפי זה סופגניה
שמטגני .אותה בהרבה שמ ,דינו כמבושל.
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éåìö åà éåôà øáã ïúéì ïéøéúîå ,äéìöå äéôà øçà ìåùéá ïéàù íéøîåà ùé ìáà
.103 ïåùàø éìë êåúá åìéôà ïðåö åìéôà
ïîæ ìë éðù éìëá åìéôà úô ïúéì àìù ,äðåùàøä àøáñë äìéçúëì øäæéì åâäðå
.104 äðåøçàä àøáñë ïåùàø éìëá åìéôà øéúäì ùé ¯ ãáòéãá ìáà .åá úãìåñ ãéäù
leyia xg` dilve dit`

äéìöå äéôà ïë íâ ùé ¯ äéìöå äéôà øçà ìåùéá ùéù äðåùàøä àøáñ éôìå .àð
êåîñ áèåø àìá åðúéì øåñà ¯ ìùåáîä øáã ìëù åðééäã ,ìåùéá øçà
.106 åá úãìåñ ãéä àäúù ãò íù íîçúäì ìåëéù íå÷îá 105 ùàì
dilve dit` xg` dilve dit`

¯ éåìö åà éåôàä øáãå ,äéìöå äéôà øçà äéìöå äéôà ïéà ,ìëä éøáãì ìáà .áð
.107 ùàì êåîñ åðúéì øúåî
äçîðä ìäåîä íîçúé íà ,íééåìö úåôåò åà øùá íçäì àìù øäæéì êéøöù àìà
.108 åá úãìåñ ãéäù ãò íäî
zaya lyand

íåùî ,äëàìî äúåàî úåðäéì íìåòì åì øåñà ¯ ãéæîá úáùá ìùáîä .âð
øáãî äòåìá àéäù éðôî ,íìåòì åì äøåñà äá ìùéáù äøã÷ä íâå .109 ñð÷
.בדיעבד מותר
 אבל אסור. סכ"ד. ש. שוע"ר סי"ג.107
 לה:ליתנו על האש ממש או אפילו בסמו
 להרחיק קצת כדי שלא: אלא צרי,ממש
. וכיו,(. )שוע"ר ש.יבוא לחתות בגחלי
 על. מותר להשי9  האש בטס.שמכסי
.הטס אפילו כנגד האש ממש
. סידור רבינו הלכתא רבתא לשבתא.108
. ואפילו המבשל פירות הראויי.109
. מפני שעשה בה,. – אסורי. חיי.לאכל
 וראה.איסור של תורה )שוע"ר סי' תה ס"ט
.( סי' קכד סק"ה,בדי השלח

. הוא על האש. משמע אפילו א.103
 "ונהגו ליזהר, מהלשו. שוע"ר סי"ב.104
 משמע שהעיקר להלכה,"'לכתחילה כו
. בישול אחר אפיה וצליה,שאי
 דהיינו כנגד אש או מדורה גלויה.105
, אבל מותר לית,()כמובא בשוע"ר סכ"ד
 קדרה ולהניחה על:דבר יבש מבושל לתו
, או על גבי קדרה שעל גבי כירה.גבי מיח
.כדלעיל סעי; מו
 וע"פ מה שנפסק לעיל. שוע"ר סי"ג.106
ס"נ שרק לכתחילה נהגו להזהר כסברא
, כא. הרי שג,הראשונה אבל בדיעבד מותר

çéù ïîéñ

÷æ

.110 åì øåñàä
ïéúîäì íéëéøö ïéàå ,ãéî úáù éàöåîá 111 ìéùáúä óà øúåî ¯ íéøçàì ìáà
.113 íìéáùá ìùéá íà óà 112 åùòéù éãëá
ìò äòèù åà äëàìî àéäù åà úáù àåäù çëåùä :ïåâë ,ââåù äéä íàå .ãð
.åùòéù éãëá ïéúîäì êéøö ïéàå ,ãéî áøòì åì íâ øúåî ¯ íëç úàøåä éô
åá ñåð÷ì åøéîçä äøåú ìù øåñéà äùòù ïåéëù ,íéøçàì íâ øåñà ¯ íåéá åáå
.114 éúééä ââåù øîàéå ãéæîá ìùáé àîù äøæâ ,ãéæîá åîë íåéá
úáù ïéàù éðôî ,áåè íåé éàöåî ãò øåñà ¯ úáù éàöåîá áåè íåé ìç íà .äð
àøáñì ùåçì ùéå .115 äæá êééù äðëä ïéàù íéøîåà ùéå .áåè íåéì äðéëî
.116 äðåùàøä
ìèá ¯ íéøçà ïéìéùáúá úáù éàöåîá ìéùáúä áøòúðå ãéæîá ìùéá íà .åð
.117 áåøá
.118 íìåòì äæä úáåøòúä åì øñàð ¯ úáùá áøòúð íà ìáà

 .110ולא מועיל לה הגעלה ,כיו,
שהמדובר בקדרה של חרס ,אבל קדרה של
מתכת מותרת ע"י הגעלה ,ופשוט.
 .111וכל שכ ,הקדרה.
 .112ראה הטע .בשוע"ר ס"א.
 .113שוע"ר ס"א .אבל ראה שוע"ר סי'
תקג קו"א סק"ב שהביא את דעת המג"א
)בסי' שיח סק"ב( "דמי שנתבשל בשבילו
אי ,דינו כאחרי .אלא כלו בעצמו" .וצ"ע
א .חזר בו רבנו בהל' יו"ט מדבריו בהל'
שבת ,או שהביא זאת רק כסני; לאיסור
בדי ,המבשל ביו"ט בהערמה ,וכמו
שמסיי .ש .בקו"א "ובפרט במערי.
שסבור לעשות בהיתר דלא שיי :לומר אי,
אד .חוטא ולא לו ,כמ"ש המג"א בסי' שיח
סק"ב".

 .114שוע"ר ס"א.
 .115כיו ,שאי ,זו הכנה גמורה ,שהרי
בישל ליו .השבת ולא ליו"ט ,ורק חכמי.
קנסו שלא לאכלו בשבת  9ראה עד"ז
שוע"ר סי' תק"א סי"ח בסופו ובקו"א ש.
בסופו .סי' תקי"ג ס"ט.
 .116שוע"ר ס"ג.
 .117ואינו נקרא דבר שיש לו מתירי,,
דהיינו מה שלאחרי .מותר ג .בלי ביטול
ברוב  9כיו ,שבשביל מי שנאסר היינו
למבשל אינו דבר שיש לו מתירי) ,שוע"ר
ס"ד(.
 .118שוע"ר ש ..כיו ,שחל עליו ש .דבר
שיש לו מתירי ,לגבי אחרי 9 .חל עליו ש.
דבר שיש לו מתירי ,ג .לגבי המבשל
)ש.(.

÷ç

÷úáù úåëàìî øåöé

ïéàù äìåçì åà àéøáì úáùá øåñà ¯ äðëñ åá ùéù äìåç ìéáùá ìùáîä .æð
.119 åìéáùá åúëàìîá äáøé àîù äøæâ ,äðëñ åá

!"

 .119שוע"ר ס"ה .אבל למוצאי שבת מותר
לאכול מיד )משמעות שוע"ר ש .(.וא.
בישל או אפה ע"י גוי  9אסור לבריא א;

במוצאי שבת משו .בישולי נכרי) .שוע"ר
ש.(.

