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 לעילוי נשמת סביי וסבתותי
 

 ד"ר עזריאל בן יעקב מרצבך

 מרצבךהלוי בת הרב ראובן עללא שושנה 

 
 החבר יששכר בן אליקים פיקאר

 

 מלכה בת דוד פיקאר

 

 
 אשר היוו עבורי, 

 ודרך ארץחסד  ,דוגמא למופת של אנשי תורה
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 הרה"ג יעקב אריאל שליט"א הסכמת
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 טל שליט"אהרה"ג שמואל מו"ר  הסכמת

 ראש ישיבת תורת החיים
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 הקדמה

ים ְוֵעָדה ה'אֹוֶדה " רִּ ָ סֹוד ְיש  ָכל ֵלָבב ּבְ  , א(תהלים קיא)" ּבְ

 

 -" תורת החיים"זיכני ה' יתברך לשבת באוהלה של תורה, וללמוד בכולל ההלכה שבישיבת 
בנימין. -תובב"א שבגוש קטיף ליישוב יד "נווה דקלים"אשר גלתה ממקום משכנה ביישוב  ישיבה

 למדנו בכולל הלכה.שאת הנושאים לסכם ה'  עזרניעם השנים, 
 

באופן מהיר להוות סיוע לכל הרוצה ללמוד את עיקרי הלכות שבת בצורה היקפית  מיועדספר זה 
על פי סדר סימני  ,דברי חז"ל עד ימינו אלההשתלשלות ההלכה, החל ממתוך ראיית  ,ומסודר
לסכם את עיקרי שיטות  להורות הלכה למעשה לרבים, אלא האינזה  של ספר ומטרת השו"ע.

הראשונים, האחרונים והפוסקים בהלכות שבת, בצורה מתומצתת ומובנת, למען ירוץ הקורא בו, 
לכל יהודי הרוצה לדעת את שורשי  . הספר עשוי לסייעויוכל לחזור על לימודו ביעילות ובבהירות

  .ההסמכה לרבנותללמוד ולגשת לבחינות למעוניינים  ,כמו כןו ,ההלכה הפסוקה בהלכות שבת
 

השתדלנו בעז"ה לנסות , קצרהרה וברובצורה את הסוגיות לסכם  שתכלית הספר הינהמכיוון 
במקומות שהיה נצרך בכל זאת להרחיב לצמצם במילים בכל אחת מהדעות השונות בסוגיה. 

  בהערת שוליים.ולפרט, הדברים הובאו 
 

הסברים לציטוטים שונים שהובאו  { } ים מסולסליםיסוגרבספר בתוך  והובאלת הלומדים, ועלת
 לוח, והגמרות טבלת סיכום ט"ל אבות מלאכה ע"פ סדר השו"ע הישנבסוף הספר . כמו כן, בספר

כאן המקום לציין שחלק מההסכמות שהודפסו בספר זה נכתבו . ומפתח נושאים ראשי תיבות
 .עבור הספר "שירת הים" על הלכות איסור והיתר שבעז"ה יראה אור בקרוב

 
שמו של הספר "שירת הים" הינו על שם היישוב "שירת הים" אשר בו התגוררנו אני ומשפחתי, 

אנו וברצות ה' ובחסדיו הרבים ושם החילותי לכתוב סיכום זה. ברצות ה' גורשנו מגוש קטיף, 
 ובי גוש קטיף, וכל שאר חלקי ארצנולחזור וליישב את "שירת הים" יחד עם יתר ייש מייחלים

 ,: ה'לל י'עקב מ'רצבךשל שמי תיבותהראשי  רמוזים הספר "שירת הי"ם"כמו כן, בשם  .השודהק
של שם הספר  הכפי שכתוב בספר הרוקח, שצריך המחבר לרמוז שמו בשם חיבורו. וכן הגימטרי

 : "הלל יעקב ושני מרצבך".רעייתייה של שמי ושם ה לגימטרהז (569)"שירת הים" 
 

חינכוני והדריכוני לאהבת להורי היקרים: עלי ומרים מרצבך הי"ו, אשר בראשונה, ברצוני להודות 
וכן על כך  ,לאורך שנות חיי , ודאגו לכל צרכי בגשמיות ורוחניותודרך ארץ תורה מתוך ישרות

 לאור.זה כספם בטוב ליבם להוצאת ספר שתרמו מ



 הקדמה שירת הים 

 

[02] 

 

 
ברצוני להודות למו"ר הרה"ג שמואל טל שליט"א, אשר הנחני בדרך אמת, לימדני כמו כן, 

 ממידותיו הנעלות, עצותיו והדרכותיו. תורתו שנים רבות, והשפיע עלימ
 
עמלים ה אהובי נפשי, ,"תורת החיים"הלכה בישיבת הברצוני להודות לתלמידי כולל  נוסף,ב

היא מובאות בספר זה. תחושתי הם את הסוגיות עמיחד זכיתי ללמוד אשר  ושוקדים על התורה,
לה ספר זה. זכות גדולאור להוציא  יכנו ה'שבזכות ההפריה ודיבוק החברים של כל חברי הכולל ז

 .וות חלק מחבורה מתוקה ונפלאה שכזהיא לי להי
 

למגיהים היקרים שטרחו ועמלו רבות למען ייצא הספר בתכלית מאוד ברצוני להודות  עוד
 .היקרים הלכההכולל  תלמידיו ק, הלא הם גיסי הרב אב"י ונגרוברהדקדו

 
, מן הסתם חלילה לבל נכשיל את הרביםעד מאוד שהשתדלנו אף על פי כאן המקום להעיר, ש

על  ןני עליהעיוצא טעויות בספר אודה לו אם יודנן טעויות שלא שמנו לב אליהן, ולכן כל המיש
 בעז"ה. וכל לתקנןמנת שא

 
להודות ליהודי יקר שעזר לי בהוצאת הספר לאור, וביקש שלא אזכיר את שמו. רק חשוב לי 

ובכל אשר  שמיםדירה, ויזכה להמשיך לקדש שם אברך אותו שיזכה הוא ובניו להגדיל תורה ולהא
 יפנה יעשה ויצליח.

 

בָֹרךְּ  ָבאֶֹהל םנָּשִׁימ  כמובן שאיני יכול שלא להודות לנוות ביתי, " י , ")שופטים ה, כד( "תְּ ל מ  ֵאֶשת ַחי 
ָצא מְּ י רעייתי, הלא היא (משלי לא)" םשָּנִׁיָכל ֵביָתּה ָלֺבש ... י  רבות למעני טורחת אשר  היקרה, ָשנ 

, ושולחת אותי לעסוק לתורה ויראת שמיםלגידול ילדינו ולמען משפחתנו, משקיעה את כוחותיה 
תפילה שנזכה לבנות בית של קדושה וטהרה לאורך ימים ושנים, ונראה נחת אני  בתורה הקדושה.
 נו. יאוברכה מכל צאצ

 
ָך " ,להוציא לאור ספר זה ה לריבון העולם, שזיכה אותי הקטןומעל הכל, תוד ָידְּ ָך ַהכֹל ּומ  מְּ י מ  כ 

סייעתא  אר לי שכל אות בספר היא מתנת שמים, ובלפשוט וברו. (כט, ידא, דברי הימים )" ָנַתּנּו ָלךְּ 
 ספר זה לא היה יוצא לאור. ,הומדשמיא עצ

 
מעשינו כל ו ולקדש את שמו בעולם, ברך, שנזכה להגדיל תורה ולהאדירהית בתפילה לה'אסיים 

בדבר חלילה לא נכשל ו ונהיה תמיד שמחים בעבודתו, ,פניול חשמים לעשות נחת רויהיו לשם 
 .במהרה בימינובניין בית המקדש בו ונזכה לראות בביאת גואל הלכה,

 
 

 הלל יעקב בן עלי יששכר מרצבך
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 הלכות בישול –סימן שיח 

–
 יסודות איסור בישול בשבת

 )פרק כלל גדול(שבת עד ע"ב 

 .נקט דפת סידורא :דידן תנא - ?אופה ונקט, במשכן דהוה סממנין בישול דידן תנא שבק: פפא רב אמר :והאופה

  

  שבת: בישול ואפייה ב מספר כללים בהלכות (הלכות שבת פרק ט)ע"פ הרמב"ם  (ק א"ס)כתב המשנ"ב 

 הוא". אחדהכל ענין  –"אחד המבשל את המאכל, או את הסממנין, או המחמם את המים, ואחד האופה את הפת  .1

 המבשל. תולדותהרי אלו  –המתיך מתכת, המחמם מתכת עד שתעשה גחלת, הממסס את הדונג, זפת וכדומה  .2

 הרי זה חייב משום מבשל". –גוף רך  שהקשהגוף קשה באש, או  שריפה"כללו של דבר: בין  .3

 על התנור ליבשן אחר שקיעת החמה, דהוא חשש דאורייתא". לחים"יש להיזהר מאוד שלא להניח עצים  .4

"; אך גם בכמות פחותה חייב. אחד האופה את הפת או המבשל את המאכל או את הסממנין כגרוגרתהאופה " .5

 .1מבשל עובר על איסור תורה )שחצי שיעור אסור מהתורה(מגרוגרת שאופה, צולה או 

 צדדיו. משניחייב רק כשנצלה  –אוכל רק כמאב"ד בישל את ה, אך כשמיידחייב  –האוכל בישול גמור שבישל את כ .6

 2.אין בכך איסור –המבשל מעט )פחות ממאב"ד(  .7

 

 בישול במזיד ובשוגג
  )פרק הכל שוחטין(חולין טו ע"א 

 רבי; מאיר רבי דברי, {(רש"י)במשך השבת, אבל יאכל במוצ"ש } יאכל לא - במזיד, יאכל - בשוגג, בשבת המבשל: תנן

 רבי; {(רש"י)הוא. אבל אחרים יכולים לאכול במוצ"ש } עולמית יאכל לא - במזיד, שבת במוצאי יאכל - בשוגג: אומר יהודה

 ...לאחרים ולא לו לא עולמית יאכל לא - במזיד, לו ולא לאחרים שבת למוצאי יאכל - בשוגג: אומר הסנדלר יוחנן

 משתיק טעמא מאי. רב ליה ומשתיק, יאכל לא - במזיד, יאכל - בשוגג, בשבת המבשל: דרב קמיה תנא תני

 כרבי דריש - בפירקא דריש וכי, מאיר' כר להו מורי - לתלמידיה רב להו מורי כי: אמי בר חנן רב והאמר ...?ליה

 ... ! הארץ עמי משום יהודה

: ליה אמר, יאכל לא - במזיד, יאכל - בשוגג, בשבת השוחט: דרב קמיה תנא שוחט תנא: יצחק בר נחמן רב אמר

 . לא לכוס ראוי דאין שוחט אבל, לכוס דראוי במבשל אלא - מאיר רבי קשרי לא כאן עד, מאיר כרבי? דעתיך מאי

  

                                                 
1

. אך עיין שם שהמנ"א והילקו"י הבינו אחרת מהתורהעיין לקמן בסי' שמ סע' א, שכתב הבה"ל שלדעת הרמב"ם חצי שיעור באיסורי שבת אסור  

 בדעת הרמב"ם.
2

לדון בסוגיית "מיחזי כמבשל" וסוגיות הקשורות ב"גזרה שמא יחתה". ולכן ישנם מקרים שבהם אסרו חכמים לבשל גם כאשר דין זה הוא מבלי  

 מבשל פחות ממאב"ד מהסיבות הללו )לדוגמה, כשמפשיר תבשיל על גבי המדורה לדעת רוב הראשונים, כדלקמן סע' יד(.
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 :3סיכום דעות התנאים 

 
 במזיד בשוגג

 לאחרים לעצמו לאחרים לעצמו

 יאכל במוצ"ש יאכל מיד בשבת ר' מאיר

 יאכל במוצ"ש לא יאכל לעולם יאכל במוצ"ש ר' יהודה

 לא יאכל לעולם יאכל במוצ"ש לא יאכל לעולם ר' יוחנן הסנדלר

  

  :ק ז(")ב"י, משנ"ב סכאיזו דעה בגמרא פוסקים, האם מותר ליהנות ממלאכה שנעשתה בשבת 

  הלכה כר' יהודה.  –גאונים, רי"ף, רמב"ם, ר"ן, רמב"ן ורא"ש 

  הלכה כר' מאיר. –ר"י 

  4במבשל הלכה כר"מ. ובשאר מלאכות הלכה כר' יהודה. – (מצוה רפב)וסמ"ק  (סימן סה), סמ"ג (סימן רמח)תרומה 

 לו  אסור - במזיד )או שעשה אחת משאר מלאכות(המבשל בשבת : השו"ע פסק כגאונים וסיעתם: "הכרעה

 ".לו מיד םבו ביום גם לאחרים, ולערב מותר ג אסור - ובשוגג .6מיד "שלמוצ מותרולאחרים  ,5לעולם

  מייד, ובשוגג מותר לכולם מוצ"שאך הגר"א פסק כדעת ר"י שפסק כר"מ, שבמזיד אסור לכולם עד. 

  שפסק כר"מ., ניתן לסמוך על הגר"א שפסק כדעת ר"יבשוגגוכתב המשנ"ב שבמקום הצורך, כשבישל , 

 דרבנן, כיון שזהו רק קנס גדולכמשנ"ב, במקום צורך  להקלשניתן  (7פכ"ה הערה )א "וכ"פ המנ. 

  

 קדרה שבישל בה במזיד בשבת
  (43א פכ"ה הערה "מנק א, "באה"ט ס)שבישל בה:  מהקדרהמבישולים האם מותר לאדם שבישל במזיד בשבת, להנות 

  שכך כתב הרשב"א. ,אסור –מג"א, א"ר, תו"ש, שו"ע הרב, פמ"ג ובא"ח 

  7שכל מה שאסר הרשב"א, זה רק בדעת ר' יוחנן הסנדלר, אך לדעת ר' יהודה זה מותר. ,מותר –מטה יהודה 

 לו לבשל בה מפני  אסורהפסק כמג"א וסיעתו: "הקדרה שבישל בה בשבת  (ק ד"ס): המשנ"ב הכרעה

 הקדרה". מותרת –סור לו. ודווקא המבשל לבריא, אבל המבשל לחולה שהיא בלועה מדבר הא

 8.א שהמחמיר תע"ב"כמטה יהודה, והוסיף המנ להקלפסקו  ,(סי' מב) א והגרע"י"אך המנ 

 

 הנאה ממלאכת דרבנן בשבת
  יא(ק ג, בה"ל ד"ה "המבשל בשבת", חי"א כלל ט הלכה ")משנ"ב סשנעשה בשבת:  דרבנןהאם מותר ליהנות מאיסור 

  עד מוצ"ש. להמתיןצריך  -אסור כמו במלאכה דאורייתא שנעשתה בשבת, ולכן אף אם נעשה בשוגג  –פמ"ג 

  ולכן אם נעשה  ,באיסורי דרבנן ר' יהודה מודה לר' מאיר –( (להבנת הבה"ל) רמב"םמהגר"א וחיי אדם )וכן משמע

 מותר לכולם מיד במוצ"ש. -לכולם ליהנות אף בשבת; ואם נעשה במזיד  מותר - בשוגג

                                                 
3
 ללא בידך: מזיד דרבי מאיר כשוגג דרבי יהודה. מזיד דרבי יהודה, כשוגג דרבי יוחנן הסנדלר".: "ונקוט האי כא ד"ה גרסינן(ע" )שבת יזכתב הר"ן  
4

את המאכל כשהוא חי,  לכסוס, שקודם הבישול ניתן חולין טו ע"א הובאה לעיל()הסברה שהקלו בבישול יותר משאר מלאכות, היא כפי שכתוב בגמרא  

 מכמות שהיה. ולכן הבישול לא שינה באופן מוחלט את המאכל 
5
 של המלאכה. מדמיהשאף שאסור לו ליהנות ממלאכה שעשה בשבת, מכל מקום מותר לו ליהנות  (ק ד"ס)וכתב המשנ"ב  
6
 מותר מיד במוצ"ש. -שאפילו למי שבושל עבורו  (ק ה"ס)וביאר המשנ"ב  
7

שיש לצרף  (44ח"א פרק כה, הערה )חלק על הבנת ה"מטה יהודה" בדעת הרשב"א. אך כתב המנ"א  (44הובא במנ"א ח"א פרק כה הע' )אמנם "ערך השלחן"  

 את סברת הפוסקים )הרא"ש והרא"ה החולקים על הרשב"א( הסוברים שפליטת איסורי דרבנן מותרת.
8
 המקל. ועוד, שמסתבר טעם המתירים.שיש להקל מפני שהאיסור הוא מדברי סופרים, ובשל סופרים הלך אחר  (45פרק כה הערה )כתב המנ"א  
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 בדיעבד לכולם ליהנות  מותר, בשוגג: המשנ"ב פסק כגר"א וסיעתו, שכשעשה איסור דרבנן הכרעה

לעולם, אסור לו ליהנות מכך  -בה"ל הקשה על הגר"א, והסיק שכשעשה במזיד וב ממנו בשבת.

 (.במוצ"שכולם מותר ל -)ובאיסור שלא נשתנה גוף הדבר ממה שהיה  במוצ"שמותר מיד  ולאחרים

 במוצ"שמותר לו ליהנות  –איסור דרבנן  במזידפסק כגר"א וסיעתו, שאף כשעשה  (פכ"ה ה"ח)א "והמנ. 

  

 סיכום דעות האחרונים לגבי הנאה מאיסור דרבנן שנעשה בשבת: 

 במזיד   בשוגג 

 מותר במוצ"ש –אסור עולמית, לאחרים  –לו  מותר במוצ"ש פמ"ג

 מותר במוצ"ש בשבת מותר גר"א, חיי אדם ומנ"א

 מותר במוצ"ש –אסור עולמית, לאחרים  –לו  מותר בשבת בה"ל

 

 מלאכה שלא נעשה בגופה דבר
  שבמעשה שבת שלא נעשה בגופו עצמו איסור בשבת, כגון חפץ שהוצא  (הובא בבה"ל ד"ה "אחת משאר מלאכות")כתב החי"א

אסור לכולם עד  –מותר לכולם מיד, ואם במזיד  –פוסקים בזה כר' מאיר; שאם נעשה האיסור בשוגג  –מרשות לרשות 

 מוצ"ש. והוסיף החי"א, שלכתחילה באיסורי תורה יש להחמיר אף בזה, כמו במבשל וכדומה.

 

 מלאכה שלא ניתן ליהנות ממנה בשבת

  לו ליהנות  אסור –עצמה  בשבתינו יכול ליהנות ממנה שהעושה מלאכה בשוגג, שא (ד"ה "אחת משאר מלאכות")כתב הבה"ל

בזה הקנס שקנסו אותו חז"ל. כגון: הזורע או הנוטע בשבת, כיוון שלא יכול ליהנות מהם  ניכרממנה לעולם, כיוון שלא 

 הגידול שזרע או נטע. לעקוראלא לאחר זמן, לא ניכר בזה הקנס כלל, ולכן אף השוגג שווה למזיד, וצריך 

 שאפשר שדברי הבה"ל שכתב שיש לעקור עץ שניטע בשבת זה דווקא כשעוקר  (שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ה)ז"א כתב הגרש

 –את העץ מיד במוצ"ש, כך שיכול עדיין לשתול אותו במקום אחר, ולא ייגרם הפסד מכך, אך אם לא עקר את העץ מיד 

לו ליהנות מהעץ, אך לאחרים  אסור –נטע במזיד את העץ. ואם  למכורעוד לעוקרו ויכול ליהנות מהעץ, וכן  לא חייב

 , ואינו חייב לעקור אותו. מותר

 

 המתנה "בכדי שיעשו"
 )פרק אין צדין(ביצה כד ע"ב 

לקרקע, דהיינו שיש }במחובר  {שהביא}שהביא דורון לישראל ביום טוב, אם יש מאותו המין  גויאמר רב פפא: הלכתא 

 .{שיעור הזמן של אותה מלאכה}. ולערב נמי אסורין בכדי שיעשו {ליהנות מהם בשבת} אסור – {חשש שהוא קטף את הפירות בשבת

  

  :ק ה("ק א, משנ"ב ס")ב"י, ב"ח סמתי מלאכה שנעשתה בשבת, נאסרת עד זמן של "בכדי שיעשו" במוצ"ש 

  9עשה מלאכה עבור ישראל. גוידווקא כש –רמב"ם, ר' יונה ורא"ש  

  10עשה מלאכה בשבת, יש להמתין עד "בכדי שיעשו". ישראלאף אם  –רש"י, בה"ג ורמב"ן 

                                                 
9
שקנסו חז"ל שימתין עד "בכדי שיעשו", דווקא כשהמלאכה נעשית ע"י גוי עבור ישראל, כיוון שקל בעיניו לומר לגוי לעשות מלאכה )שהרי סברתם  

שנעשית בשבת ע"י ישראל, שאין לעשות מלאכה לצורך מוצ"ש. בניגוד למלאכה  שובהוא לא עושה מלאכה ממש(, יש חשש שבשבת אחרת יגיד לגוי 

 לא ישמעשישראל  (ק ה"משנ"ב ס)חשש שמתוך שנתיר לו ליהנות ממנה מיד במוצ"ש, יבוא להגיד לישראל לעשות שוב בשבת אחרת. ועוד כתב המג"א 

 לו לעשות שוב מלאכה, ולכן לא גזרו.
10

ב"ח )ממלאכת שבת במוצ"ש  יהנהעם האיסור הוא כדי שלא עשה מלאכה בשבת, היא משום שפירשו שט כשישראלמדוע קנסו חז"ל אף  סברתם 

 .(ק א"ק א, חידושי מהרל"ח ס"ס
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 מיד "שלאחרים מותר למוצ...  – במזיד... המבשל בשבת: השו"ע פסק כרמב"ם וסיעתו: "הכרעה ,

שעשה מלאכה: "ישראל שאמר  גוילגבי  (כ 'סי' שז סע)". וכתב השו"ע מיד... לערב מותר גם לו  –ובשוגג 

 ".בכד"שליהנות בה לערב  {גויאף לישראל שאמר ל}מותר  –לעשות לו מלאכה בשבת  לאינו יהודי

 

 בישל לצורך חולה בשבת

  לבריא לאוכלו בשבת, שמא ירבה עבור הבריא, אך  אסורשאם בישל ישראל לצורך חולה בשבת,  (ב"י)כתב הרשב"א

 )אף לדעת רש"י וסיעתו(.  מידבמוצ"ש מותר לכו"ע 

  לבריא לאוכלו ביו"ט, שאין  אסור –שאם חל יו"ט במוצ"ש, ובישל בשבת לחולה ע"פ המג"א,  (ה ק"ס)והוסיף המשנ"ב

 להכין משבת ליו"ט.

 

 נתערב התבשיל שבישל בשבת
 )פרק ביצה( ע"ב ביצה ג

 .באלף לא בטיל 'וכל דשיל"מ אפיבר שיש לו מתירין, הוי ד – אסורותנתערבה באלף כולן  ביצה שנולדה ביו"ט...

  

  שיש בו שישים כנגד המעט שנכנס לתוכו,  12, והתערב מעט ממנו בתבשיל אחר11במזידתבשיל שנתבשל בשבת

 (49ק ה, מנ"א ח"א פכ"ה הע' "ק ב, משנ"ב ס")מג"א סהאם מותר ליהנות מהתערובת בשבת: 

  13לכולם, מפני שהמאכל הוא דבר שיש לו מתירים, שהרי יּותר לאחרים במוצ"ש. אסור –מג"א 

  בשישים, מפני שתבשיל  בטל, ואסור לאחרים עד מוצ"ש. למבשל האיסור מותר למבשל –חוות דעת וערוה"ש

 שנתבשל בשבת אסור למבשל לעולם, ולאחרים התערובת היא דשיל"מ, ולכן האיסור אינו בטל לעולם.

  חל דשיל"מ כאשר יש , כיוון שלא מותר לכולם –, תו"ש, מאמ"ר וחת"ס (יו"ד סי' קב סוף סע' ד)משמע מהרמ"א

 14מישהו שהדבר ייאסר עבורו לעולם.

 להקל כחו"ד: המשנ"ב הביא את שתי הדעות הראשונות ולא הכריע. ומשמע מלשונו שנטה הכרעה. 

 .והמנ"א פסק כתו"ש וסיעתו, שמותר לכולם ליהנות מהתבשיל בשבת, שלא שייך בו דשיל"מ 

  15.יתבטללכולם, ובמוצ"ש  לא יתבטללהחמיר כמג"א, שבשבת פסק  (ק לד"יו"ד סי' קב ס)אך כה"ח 

 

 איסור דאורייתא או דרבנן -הנאה ממעשה שבת 
 )פרק גיד הנשה(חולין צג ע"ב 

 .{לענייננונוגעים שלא } , לבר מהני תלתלקולאורב אחא לחומרא. והלכתא כרבינא  ,רבינא לקולא :בכל התורה כולה

 

 )פרק מרובה(בבא קמא עא ע"א 

פליגי בה מה קודש אסור באכילה, אף מעשה שבת אסור באכילה... ו –'ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם' 

ועל פי הכלל שנאמר בגמרא }. מדרבנן :, וחד אמרהתורהמעשה שבת אסור מן  :רב אחא ורבינא: חד אמר {במעשה שבת}

 .{מותו )ועיין בדעת החולקים(, והלכה כמדרבנןבחולין, משמע שרבינא הוא זה שאמר שמעשה שבת אסור 

                                                 
11
 דווקא במזיד, שאם התבשל בשוגג, לכו"ע אינו בטל, שהרי יש לתבשיל היתר במוצ"ש, ונחשב כדבר שיש לו מתירים, שאפילו באלף לא בטל. 
12
 .60-דשיל"מ אינו בטל דווקא כאשר התערב מין במינו, אבל אם התערב בשאינו מינו, לכו"ע בטל ב (יו"ד סי' קב סע' א)ע"פ דברי השו"ע  
13

(, כיוון שאחר שהחלנו עליו את 60-למבשל יהיה אסור לעולם ליהנות מהתבשיל )למרות שהוא התבטל ב (ק טו"יו"ד סי' קב שפתי דעת ס)עפ"י הפמ"ג  

 אך המשנ"ב לא הבין כפמ"ג. האיסור, ואין מה שיתיר לו, נאסר עליו ליהנות מהתבשיל לעולם,
14
 ן מוכרח שהתבשיל יותר לכל.ואילו החת"ס כתב סברה שלא ייתכן שהתבשיל יהיה אסור לאחרים ויהיה מותר למבשל אותו, ולכ 
15

יש לאסור לכולם  –הרב פעלים, הסביר שכה"ח החמיר בזה ע"פ דברי החת"ס, שכיוון שלא ייתכן שלמבשל יהיה מותר, ולאחרים יהיה אסור  

 ליהנות מהתבשיל בשבת.
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  :יב, אגר"מ או"ח ח"א קכג(-ק ב, ילקו"י שבת ח"ג עמודים ח")משנ"ב סהאם הנאה ממעשה שבת אסורה מדאור' או מדרבנן 

 17.משמע מהגמ' , שכןמדרבנן – ומנחת יצחק (ח"א סי' קפג), שו"ע הרב, משנ"ב, אגר"מ, הר צבי 16רמב"ם, רש"י 

  18.מדאורייתא – (א 'ג, סי' שיח סע 'סי' רמד סע), דמשק אליעזר והלבוש (תקסדכללי הריש, סי' )יד מלאכי  

 וכ"פ רוב האחרונים.מדרבנןפסק שמעשה שבת אסור  (שבת ח"ג עמ' יב): הילקו"י הכרעה . 

  

 הנאה מחילול שבת הנעשה בקביעות
  בשבת לצורך  בקביעותשאדם המבשל  (נד, בח"ג סי' )ושו"ת שבט הלוי  (סי' שיח, יב)כה"ח  ,(או"ח סי' נ)כתבו הכתב סופר

 , מפני שבזה יש חשש שישראל יצווה לו בפעם אחרת.לעולםקנסו חכמים שאסור לאחרים לאכול מזה  –אחרים 

  חילוני מומר לחלל שבת בפרהסיא, שעבר ועשה מלאכה האסורה מן התורה בשבת לצורך (ח"ג עמ' ו)וכ"פ הילקו"י" :

לאחרים ליהנות ממלאכתו במוצ"ש מיד... אבל אם עשה כן באופן  מותר –פן עראי אחרים במזיד, אם עשה כן באו

 גם לאחרים ליהנות מאותו תבשיל לעולם". אסור –, כגון: בעל מסעדה או בית מלון... קבוע

 בקביעותו אף כשיהודי מומר עושה מלאכה והקלחלקו עליהם,  (או"ח סי' קפ)ושו"ת הר צבי  (8-9פכ"ה הערה )א "אך המנ 

 19בשבת, שמותר לישראל אחר ליהנות ממנה במוצ"ש, שאין חשש שיהודי יצווה למומר לעשות עבורו מלאכה.

 

 בשבת המיוצר שימוש בחשמל
 חשמל המיוצר על ידי גוייםא. 
 תשמ(-)אנציקלופדיה תלמודית כרך יח, עמודים תשלה: 20האם מותר להשתמש בחשמל המיוצר בשבת ע"י גויים 

  משום שאסור ליהנות ממלאכה שנעשית בשבת לצורך ישראל.אסור –שו"ת תשורת שי , 

  21.מותר –אמרי יושר, קרן לדוד, ארץ צבי, פקודת אלעזר, אגר"מ, שארית ישראל ועוד 

                                                 
16
 ".קנס: "ואנן תנן במזיד לא יאכל הוא משום (חולין קטו.)כך משמע מלשונו  
17

בדיעבד ולאוכלו בשבת, שכל איסור מלאכת  להקלניתן  –שאם יש לו ספק אם התבשיל התבשל בשבת או כל ספק אחר  (ב ק"ס)וכתב המשנ"ב  

 .לקולאשבת הוא רק קנס מדרבנן, וספק דרבנן 
18

שנתבשל  וביאר היד מלאכי, שהכלל שכתוב בגמרא בחולין שהלכה כרבינא לקולא, לא נאמר באיסורי אכילה )שגנאי הוא לישראל שיאכל דבר 

 שמעשה שבת הוא מדאורייתא. כרב אחאבשבת(, ולכן כאן ההלכה היא 
19
 צ"ע מה יפסקו המנ"א והר צבי, בדין הנאה מתוכנית טלויזיה או רדיו, שהוכנה בשבת ע"י יהודי לצורך מוצ"ש. 
20
 (1ומנ"א פרק כד הערה , 3-5ע"פ ספר החשמל בהלכה ח"ב עמודים )המלאכות הכרוכות בחילול שבת, שנעשות בתחנת הכוח הן:  

 הוספת דלק למבערים )איסור מבעיר(. .א

 הוספת מים לתוך דוד הקיטור )איסור מבשל(. .ב

 הדלקה וכיבוי של מנורות סימון מיוחדות, ובכללם אזעקה ואיתות. .ג

 תקשורת טלפונית למסירת מידע, בין תחנות הכוח. .ד

 של ייצור המכונות. רישום דו"חות ומספרים של מכשירי מדידה המראים את ההספק החשמלי .ה

 ניקוי התנורים ע"י מפוחי אויר, שמשיבים רוח חזקה לתוך האש. .ו

 שיפוץ ואחזקת המכונות השונות. .ז

 בתחנות שעובדות באמצעות פחם: .ח

 (.כדלקמן סי' שמ סע' ט –מדרבנן  מעמר איסורהפחמים לערמות ) ףאיסו .1

 טחינת הפחם )מלאכת טוחן(. .2
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 ם.גויליהנות בשבת מחשמל המופק ע"י  שמותר: רוב הפוסקים הכריעו הכרעה 

  

 חשמל המיוצר על ידי יהודיםב. 
  ע"פ החשמל לאור ההלכה ספר , (או"ח ח"א סי' קפ) הר צבי)ע"פ שו"ת  (יח עמוד תשמכרך )באנציקלופדיה התלמודית

 שאינןבתחנות כוח ועוד( כתוב: " (ח"א סוף סי' כ), יביע אומר (או"ח ח"ד סי' סד אות ד, וסי' קכז)אגר"מ  ,(סי' ג פרק ב)הגרשז"א 

, ולכן כשעובדי וסתירה ועוד ,ובניין ,ובישול ,וכיבוי ,הבערהכ אוטומטיות, נעשות בדרך כלל הרבה סוגי מלאכות שבת

 22, מרגע שעובדי התחנה עושים את המלאכות."להשתמש בזרם המיוצר בשבת אסור –התחנה הם יהודים 

  

  :אנציקלופדיה תלמודית כרך יח, עמוד תשמה(האם מותר להשתמש בשבת, בחשמל המיוצר כיום בישראל(  

  23.מותר – ליל הסדר, לר' משה הררי, עמוד ריג( )מקראי קודשהגר"מ אליהו ו (326תורת המדינה עמוד )הגר"ש גורן  

  מותר להשתמש בחשמל בשבת משום אלו שצריכים... משום פיקו"נ...  – (שלחן שלמה ח"א עמ' כט הע' ד)הגרשז"א"

 כמו שאם היו פוגעים באמא, השבת היא אמא שלנו...".  שלא להשתמשאבל זה מאוד כבוד השבת 

 והמחמיר תבוא עליו ברכה.מותר – (ח"א סי' לה, עמוד קיא)ועשה לך רב  (ק כד הלכה אפר)א "מנ , 

  הלילה  חצותליהנות עד  מותר – (יבי"א ח"א או"ח סי' כ אות יד, יבי"א ח"ו או"ח דף קיג ע"ב, ילקו"י שבת ג עמוד לז)הגרע"י

ריכת החשמל פוחתת, ונזקקים לעשות בערך, שעד שעה זו מסתבר שלא עשו הפועלים מלאכה, ורק מחצות בערך, צ

 תאורההחשמל, בתנאי שיש לו עוד  מאורפעולה של וויסות החשמל, ומחללים בזה שבת. ואחר חצות מותר ליהנות 

 שאינה מכוח חברת החשמל. ואם רוצה ללמוד תורה, מותר גם ללא תוספת אור, ש"מצוות לאו ליהנות ניתנו".

  טוב ונכון שיעשה  –חבר לגנרטור ת"מי שיש בידו האפשרות לה – (הנאה מחשמל, סע' יז, סימן שיח, מדין ע"קיצוש)ילקו"י

כן. ומכל מקום רבים נוהגים להקל להשתמש בחשמל בשבת... והיכא שאפשר טוב ונכון לסעוד וללמוד לאור החשמל 

 כשיש בחדר גם נר שעוה או נר שמן".

  (סי' לח אות ד)חזו"א
קדושת השבת, הלכות חשמל בשבת, תשס"א עמ' שיז, )גרי"ש אלישיב מנוחה נכונה, מאורות נתן, ה ,24

ממעשה שבת. וכן משום  שנהנה, משום אסור – (קובץ אוצרות ירושלים שנת תשל"ז סי' סג)הגרי"י קנייבסקי  ,(לרב משה הררי

                                                 
21
 (אנציקלופדיה תלמודית כרך יח עמ' תשלח)הסברות שבגללן הקלו להשתמש בחשמל המיוצר ע"י גויים:  

 )הגוי עשה מלאכה בתחנת הכוח ולא בבית הישראל(. ממלאכת הגוי שנגרם, אלא רק ממה הישראל אינו נהנה מגוף המלאכה שעשה הגוי .א

ששכרו אותם, והם כלל אינם יודעים מי  עבור בעלי הביתאלא , הישראליםהפועלים הגויים שבתחנות הכוח אינם עושים מלאכתם עבור  .ב

 הנהנים מזרם החשמל. הם

יש פוסקים המתירים ליהנות ממלאכה שעשה גוי כדי לשמר מלאכה קיימת, כגון: נר דולק שגוי הוסיף לו שמן, שמותר לישראל ליהנות  .ג

 שבת.את החשמל שימשיך לעבוד ב משמריםמהנר, וגם כאן הגויים רק 

 מותר, שכן נפסק להתיר להשתמש בנר שגוי הדליק לצורך גויים ויהודים, כשהרוב גויים.  - רוב גוייםכשיש בעיר  .ד

 .שיש חשש סכנה לאחד מאיבריהם, שמותר לגוי לעשות בשביל זה מלאכה חוליםגם לצורך ודאי המלאכות הנעשות בתחנות הכוח הן  .ה
 לקמן יתבאר מדוע הותר להשתמש בחשמל בתחילת השבת לדעת הרב עובדיה יוסף שליט"א. 22
23
 (תשמב-אנציקלופדיה תלמודית כרך יח עמ' תשמ)הסברות שבגינן כתבו הפוסקים להקל להשתמש בחשמל בשבת:  

ם משאר הבתים )ואין זה דומה שיש בהם סכנה בבתי החולים, וקשה לנתק את צריכת החשמל של בתי החולי חוליםהחשמל נצרך לצורך  .א

, אלא דומה למקרה ששוחט לחולה בשבת, שמותר (כדלקמן סעיף ב)למבשל לחולה בשבת, שאסור לבריא לאכול מזה, שמא ירבה בבישולו 

 לבריא ליהנות מהשחיטה בשבת, כיוון שכל החשמל נוצר יחד(.

 ירים רפואיים וכדומה., הזקוקים לחשמל לצורך מכשבבתים פרטייםישנם חולים שיש בהם סכנה  .ב

 .בטחוניותלפעמים הצורך בתאורה ברחוב גובל בפיקו"נ מסיבות  .ג

, ואם אין תקלה כלשהי, העובדים לא עושים מלאכה האסורה בשבת. החזו"א החמיר בזמנו, אוטומטירוב החשמל עובד היום באופן  .ד

 .(ןהגר"ש גור)שהיו עושים ודאי מלאכות, אך היום שהמערכת אוטומטית, יש להקל 

. וכיוון שהנאה לבריא ממלאכת שבת שנעשתה גם לחולה, היא בספקהחשש שמא תהיה תקלה, שבגללה יצטרכו לעשות מלאכה, הוא רק  .ה

 .(הגר"ש גורן), בספק דרבנן אזלינן לקולא דרבנןרק איסור 

 . גוייםגם אם נאלצים בחברת החשמל לעבוד בשבת, ייתכן מאוד שהעובדים הם  .ו
24

 8-7כאשר תחנות הכוח לא היו אוטומטיות, אלא כל  בזמנו: "על האיסור של הגאון החזון איש זצ"ל יש לומר שהוא נקבע (שם)וכתב הגר"ש גורן  

שעות היה צריך לכבות את המבערים בידיים, לנקותם, להחזירם ולהדליקם בידיים וחוזר חלילה... אבל כיום התנורים והטורבינות מופעלים 
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אב לו , שהנהנה משירות ציבורי )חברת החשמל( שלא שומרים בו שבת בגלוי, מעיד שלא כוחילול השם שיש בכך

 25חילול השבת.

 

 שימוש בחשמל לאחר הפסקת חשמלג. 
  :(שש"כ פרק לב, הערה קעד)האם מותר ליהנות מחשמל שחודש לאחר הפסקת חשמל, ע"י יהודי 

  26.מותר – (שבת ח"ג עמ' נ)והילקו"י  (326תורת המדינה עמוד )הגר"ש גורן  

  27.אסור –; אחרת מותר –אם התיקון נעשה גם לצורך חולים  – (שם)שש"כ ע"פ הרב אוירבך והגר"מ אליהו 

  כנ"ל.אסור – (שם)והגרי"י קנייבסקי  (שם)הגרי"ש אלישיב , 

  מותר להשתמש בזרם החשמל  –"אם ההפסקה היתה למשך דקות ספורות בלבד  – (6ח"א פכ"ד הל' א הע' )מנ"א

אחר שחזר, שיש לתלות שתוקן באופן האוטומאטית... אולם אם הפסקת החשמל ארכה יותר מכמה דקות...כל שלא 

 אסור להשתמש בזרם החשמל לאחר שתוקן". -ידוע שיש באחד הבתים שברחובות הללו חולה שיש בו סכנה... 

 

–
 משחיטה ובישול שנעשו לחולה בשבתהנאה 
 )פרק הכל שוחטין(טו ע"ב חולין 

 לבריא. המבשל לחולה אסור -בשבת  {(ק יב"משנ"ב ס)שיש בו סכנה } אמר רב יצחק בר אדא אמר רב: השוחט לחולה

אינו  {בשוחט לחולה}, והאי {לאכול את התבשיל ללא בישול} ראוי לכוס {במבשל לחולה}מא? האי עלבריא. מאי ט מותר -בשבת 

. אמר רב פפא: פעמים שהשוחט {לאכול בשר קודם שחיטה, ויש בבע"ח איסור מוקצה, שלא היה ראוי לשימוש בער"ש} ראוי לכוס

כגון  -. מבשל אסור {ואין בזה משום מוקצה, כיוון שמער"ש ידע שייתכן שישחט את הבהמה} מותר, כגון שהיה לו חולה מבעוד יום

 מותר -בשבת  השוחט לחולה -. אמר רב דימי מנהרדעא: הלכתא {שבת מן המחובר, דהוי מוקצהב} שקצץ לו דלעת

אדעתא דחולה קא  -. מאי טעמא? כיוון דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, כי קא שחיט {בשר חי} לבריא באומצא

ופסקו } {בקדרה בשבילו שמא יוסיף עוד אוכל} לבריא, גזירה שמא ירבה בשבילו אסור -שחיט. המבשל לחולה בשבת 

 .{הראשונים כרב דימי, שכתב: "הלכתא"

  

                                                 
 אולימלא, אין מחליפים חלקים במבערים, ואין מכבים אותם, ולא מנקים אותם בידיים, אלא הכל נעשה מאליו. במצב כזה יש  אוטומטיבאופן 

 , לא את הפיקוח, ולא את התורנות בתחנות הכוח, ולא את השימוש בזרם החשמל".לא היה אוסרלהניח שגם החזון איש זצ"ל 
25
 (תשמד-אנציקלופדיה תלמודית כרך יח עמ' תשמג)חולים בבתי חולים, שבשבילם זה חשיב כפיקו"נ: הסיבות לדחות את הסברה להקל, משום שיש  

 בכל בית חולים, ולא צריך להפעיל את כל חברת החשמל בשבת. גנרטוראפשר להתקין  .א

 שיעבדו בחברת החשמל בשבת. פועלים גוייםאפשר להביא  .ב

 בתי החולים יפעלו בשבת, ולא בתים פרטיים.את מערכת החשמל מהבתים הפרטיים, כך שרק  לנתקאפשר  .ג

 .שאינו שכיחחולה שיש בו סכנה שנמצא בבית פרטי, הצריך חשמל לצורך בריאותו, זה דבר  .ד

 את כמות הפועלים בחברת חשמל. מגבירככל שיש יותר אנשים שנהנים מהאיסור, זה  .ה
26

דחו את הדעה האוסרת להשתמש בחשמל לאחר הפסקת חשמל,  (, עמוד קאהובא בשלחן שלמה הלכות שבת כרך ג)והגרש"ז אוירבך  (שם)הגר"ש גורן  

משום שאף אם טכנאים יהודים מתקנים בשבת את הקלקול, כיוון שבשעה שתיקנו את החשמל, תיקנו גם עבור חולים שיש בהם סכנה וכן לצורכי 

ל. וביארו שנידון זה דומה לשוחט לצורך חולה, שאין חשש ליהנות מהחשמ מותר לכולםביטחון, ואי אפשר לתקן את החשמל רק עבור החולים, לכן 

  שירבה, ולא דומה למבשל לצורך חולה, שיש חשש שירבה בבישולו.

 הוסיף, שבימינו בהרבה בתים פרטיים ישנם חולים הזקוקים למכשירים חשמליים. (ח"ג עמוד נ)והילקו"י 
27

שאם תיקון החשמל בשבת לא נעשה גם לצורך חולים, האוכל היבש  משה הררי, עמוד ריג( בליל הסדר, לר, מקראי קודשהובא ב)והוסיף הגר"מ אליהו  

 .לקטניםרק  מותר –לאוכלו, אך מאכלים לחים שנשארו ע"ג הפלטה והתחממו לאחר שתוקן החשמל  מותר –המבושל כ"צ שנשאר ע"ג הפלטה 
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 מבשל שוחט לחולה 

 מותר, ראוי לכוס אסור, אינו ראוי לכוס רב

 אסור, שמא ירבה בבישול מותר, אינו מרבה עבור הבריא רב דימי

 

  :ב"י(האם רב דימי התיר לבריא ליהנות מבשר שנשחט לחולה, רק כשהחולה חלה מבעו"י, או גם כשחלה בשבת( 

  28לבריא ליהנות מהבשר, מדין מוקצה. אסור -, אך כשחלה בשבת מער"שדווקא כשחלה  –רש"י, ראב"ד ור"ן 

  )כר"ש, שאין מוקצה אלא . שקיי"ל בשבתאף בחולה שחלה  –רא"ש, מ"מ, רבו של הרשב"א, )רי"ף ורמב"ם

 כאשר דוחהו בידיו )כפי שמופיע בסי' שי סע' ב(.

 היוםהשוחט בשבת לחולה, בין שחלה מאתמול בין שחלה : השו"ע פסק כרא"ש וסיעתו: "הכרעה – 

לבריא או )בשבת(  אסור – לחולה שאר מלאכה( )או עשה; אבל המבשל )בשבת(הבריא לאכול ממנו חי  מותר

 ."סכנה, דחיישינן שמא ירבה בשבילולחולה שאין בו 

 

 איסור ריבוי בישול מדאורייתא או מדרבנן
  :((ב))ב"י סי' שלא סעיף ו האם האיסור להרבות בבישול לחולה, לצורך בריא, הוא מדאורייתא או מדרבנן 

  כיוון שמבשל לצורך בריא בשבת.מדאורייתא –ר"ן וב"י , 

  מדרבנן -מדאורייתא, כשריבה לפני תחילת הבישול  -כשריבה בזמן הבישול  –רשב"א . 

 להרבות בתבשיל שמבשל לחולה, עבור בריא. מדאורייתאהכריע שאסור  (ק יג"ס): המשנ"ב הכרעה 

 

 הנאה מתבשיל שגוי בישל לחולה

 " :בשבת {לבריאליהנות מהתבשיל} אסור – {לחולה} בישל ע"י אינו יהודי לוואפיכתב הרמ"א ע"פ התוס' והר"ן." 

  צריך להמתין בכד"ש, מפני שהגוי בישל בהיתר.  לאשמותר ליהנות מהתבשיל מיד במוצ"ש, ו (ק יד"ס)וכתב המשנ"ב 

  29גזרו בזה משום בישולי גויים, כיוון שזה לא מצוי, ואין חשש "חתנות". שלא ,ע"פ הגר"א (ק יד"ס)ועוד כתב המשנ"ב 

                                                 
28

ר' שמעון מוקצה מחמת איסור אלא כשדחהו בידיים כגון נר הדולק על פירושם: שהרי קיימא לן שהלכה כר' שמעון במוקצה, ואין ל וקשה 

אין מוקצה  -בשבת, או בגרוגרות וצימוקים )שיש בהם תרתי לגריעותא: שדוחה אותם בידיים, ולא ראויים לשבת(, אך בשאר מוקצה מחמת איסור 

 יים?לר' שמעון, וא"כ בשר שנשחט בשבת, לא יהיה אסור מדין מוקצה, שהרי לא דחאו ביד

 את הקושיה: ותירצו

והרי היא כדבר המחובר לקרקע,  שאסח דעתיה מינהבהמה שנשחטה בשבת היא מוקצה אף לר"ש, משום  –תירץ  הב"י ע"פ רש"י .א

 שהוא כגרוגרות וצימוקים שדחאם בידיים, שחשיב מוקצה אף לר"ש. 

בדבר  איסורבהמה שנשחטה בשבת היא מוקצה אף לר"ש, משום שלדעת הרז"ה יש לר"ש מוקצה מחמת  –תירץ ע"פ הרז"ה והר"ן  .ב

שבת )שהסיח דעתו ממנו, אף שלא דחהו בידיו, וכך גם הבהמה נחשבת מוקצה מכיוון שאין דעתו עליה )ככוס, קערה ועששית, שאסר ר"ש 

 לים ולא יכבו כל השבת(.משום שאין דעתו להשתמש בהם מער"ש, כיוון שהם גדו ,(מד ע"א

, מדוע לדעת ר"ש בדבר שהיה מחובר בביה"ש יש איסור מוקצה ולעומת זה בבשר שנשחט (הסיעה החולקת למעלה)על הרא"ש וסיעתו  להקשותויש 

 בשבת לא שייך מוקצה, הרי בשני המקרים "אסח דעתיה מיניה" בביה"ש?

 שני תירוצים: תירץהב"י  א. 

, אך בשוחט ייתכן שהיה קוטף מער"שש יותר סברא שהסיח דעתו מזה, שהרי אם היה בדעתו לקטוף היה . במחובר שנחתך בשבת י1

 לשחוט מער"ש, אלא שלא ידע כיצד לשחוט, או שלא מצא שוחט. כבר בדעתו

 יתר.לטלטלם, וא"כ ה"ה שמותר לטלטל בשר שנשחט בה מותר. עוד אפשר לתרץ, שהרא"ש סובר שלדעת ר"ש אף בעלי חיים שמתו 2

)של הר"ן( לא נזקק הב"י ליישב, כיוון שהרא"ש וסיעתו יכולים לומר כדעת רש"י )שחולק על הבנת הרז"ה(, שלדעת  השניאת התירוץ  ב. 

 כדי שדבר יהיה מוקצה מחמת איסור. צריך דחייה בידייםר"ש 
29

אפילו לחולה עצמו, כיוון שאפשר לבשל  אסור –: "ומה שנשאר למוצ"ש ע"פ הט"ז (ק סג"בסי' שכח ס)וקשה, שהמשנ"ב סותר את עצמו בזה, שכתב  

וצ"ע כיצד יש ליישב את דברי המשנ"ב. הרב קדר זצ"ל בספרו שו"ת היכל שלמה עמ' רע מפנה  ".{מדין הנאה מבישול עכו"ם} לו אז ע"י ישראל

פץ חיים שאחז בשיטת הרא"ה וכמו שהעתיק הרמ"א ביו"ד סוף ששם מעיד בנו שאת סימן שיח כתב הח( 42)עמוד לספר קיצור תולדות החפץ חיים 

 סימן קיג, ואילו את סימן שכח כתב בנו שאחז בשיטת הרשב"א, ובכך ניתן ליישב את הסתירה. 
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 שנתלש לחולה בשבתהנאה מגידול קרקע 

 " :לבריא  אסור – "יוהיה חולה מבע לוואם קצץ פירות מן המחובר לחולה בשבת, אפיכתב הרמ"א ע"פ האורחות חיים

 30".משום שגדל והולך בשבת ויש בו משום מוקצה ,בשבת

  יהיה  –העץ  בישולו לפני שבת, ואינו ממשיך לגדול על שנגמרע"פ המג"א, שאם קצץ בשבת פרי ק טו( "ס)כתב המשנ"ב

משום  אסור –ואם החולה חלה בשבת )שבת, והיה בדעתו לקוצצו  לפנילבריא לאוכלו בשבת, כאשר החולה חלה  מותר

 .(31שהפירות מוקצים מחמת שמחוברים לקרקע

  נגמר בישולו, אם החולה חלה לפני שבת, והיה בדעתו  שלאכתבו שאף בפרי  (ק טז"הובאו במשנ"ב ס)אך המג"א והגר"א

 32ברוב )יבש ביבש חד בתרי בטיל(. בטללבריא לאוכלו, משום שהחלק הגדל בשבת,  מותריהיה  –לקוצצו 

 

–
 )פרק כירה(שבת לח ע"ב 

ולא יפקיענה בסודרין  ,{שתתבשל, שזהו בישול בתולדת האור} אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגלמשנה: 

 . ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים בשביל שתיצלה.{בתולדת חמה} יוסי מתיר ', ור{סודר שהוחם מהחמה, ומשום תולדת החמה}

כו"ע  -בתולדות האור . דכו"ע לא פליגי דשרי - {עצמה}בחמה .. א"ר יוסף: גלגל חייב חטאת. גלגל מאי? גמרא:

משום שעשויים } גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור סבר {ת"ק}מר  -כי פליגי בתולדות החמה  לא פליגי דאסיר.

 סבר לא גזרינן. {ר' יוסי}, ומר {להחליף את תולדות החמה, בתולדות האור האסורים מדאורייתא

  

 " :לבשל בתולדת האור אסורכך  ,{באש} כשם שאסור לבשל באורהשו"ע פסק ע"פ הרמב"ם והרי"ף כדעת ת"ק 

אסור } , כגון: ליתן ביצה בצד קדרה או לשברה על סודר שהוחם באור כדי שתצלה; ואפילו בתולדת חמה{מדאורייתא}

או באבק דרכים  33בחול להטמינהגזירה אטו תולדת האור, וכן אסור  אסור, כגון: בסודר שהוחם בחמה, {מדרבנן

 . "מותר – כגון: ליתן ביצה בחמה או ליתן מים בחמה כדי שיוחמו שהוחמו מכח חמה; אבל בחמה עצמה,

  במוצ"שמותר לו ליהנות מהתבשיל  –ע"פ רע"א, שמי שבישל בשבת במזיד בתולדות החמה  (ק יח"ס)וכתב המשנ"ב. 

  מכת מרדותשהמבשל בחמי טבריא פטור מחטאת, שנחשב כתולדות חמה, אבל חייב  (ק יט"ס)עוד כתב המשנ"ב. 

  ע"ג תולדות חמה ותולדות האור, שלא שייך בהם שמא יחתה. להשהותשמותר  (ד"ה "ואפילו בתולדת חמה")וכתב הבה"ל 

 

  :ק יז("ק כו, ערוה"ש ס"ק כ, שעה"צ ס"ק י, משנ"ב ס")מג"א סהאם מותר לצלות ביצה ע"ג גג רותח מחום החמה 

  האור., משום שהצולה בגג, לא יבוא להחליף בתולדות מותר –רש"ל 

  משום שלא חילקו בתולדות חמה, וכל תולדות חמה אסורות בשבת.אסור –מג"א, תוספת שבת, רע"א וערוה"ש , 

 כרוב הפוסקים. אסר: המשנ"ב הכרעה 

                                                 
30

בשביל בה שכל מלאכה אסורה שמא ירבה  יל הבריא, כפי שכתב בתחילת הסעיףוצ"ע מדוע לא אסר הרמ"א בזה שמא ירבה בקציצת פירות בשב 

 הבריא?

 , שבבישול יש יותר לחשוש שירבה מאשר בקציצת פירות, כיוון שבבישול קשה למדוד במדויק את הכמות הנצרכת לחולה.לענ"ד ואולי ניתן לתרץ
31

ליישב את דעת הרא"ש, המ"מ ורבו של הרשב"א, ניתן לומר שטעם האיסור  (ד"ה ואם תאמר)לכאורה לפי שני התירוצים הראשונים שהביא הב"י  

 וא לא מחמת מוקצה, אלא שמא יעלה ויתלוש.ה
32

לפני שהתערב  בפני עצמומפנה לדבריו בסימן שכ, ששם הוא כתב, שדבר שיש לו מתירים אינו בטל לעולם, רק כאשר היה האיסור  (ק ח"ס)המג"א  

 בתערובת, ולכן כאן לא שייך דין זה.

לבריא לאכול כאשר שחט אותה בשבת לחולה שנחלה מבעו"י, גם בגידול קרקע שגדל והתירו שכיוון שגם בהמה גדלה בשבת,  (ק ח"ס)והוסיף המג"א 

 עוד בשבת יהיה מותר לאוכלו.
33
 הבל, ויש בו איסור הטמנה.  המוסיףשאסור להטמין בחול אפילו מער"ש, משום שחול הוא דבר  (ק יט"ס)והוסיף המשנ"ב  

 לגמרי בליל שבת.  מצטנןשהוחם מחום החמה, שכל שהוחם בער"ש מן החמה  להטמין מבעו"י בחול שמותרובשם רע"א ע"פ הרשב"א כתב,  

 אסור להטמינה בשבת, שאיסור הטמנה הוא אף במבושל כ"צ. - כל צורכהע"פ הפמ"ג, שאפילו אם הביצה צלויה  (ד"ה להטמינה בחול)וכתב הבה"ל 
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 שימוש בשבת במים חמים היוצאים מהדוד
 דוד שמש

  34בשבתהאם מותר בשבת ליהנות ממים חמים שהתחממו בדוד שמש : 

  35.אסור – (ח"א סי' לד)ושו"ת אז נדברו  (מדח"ד סי' )שו"ת מנחת יצחק 

  את מעבר כניסת המים הצוננים לתוך הדוד. שיסגור, אך אם אפשר, טוב מותר – (ח"ג סי' שיח, כה)ילקו"י 

  (שש"כ פ"א סעיף מה)הגרשז"א
 37משימוש במים מהדוד שמש, אם נכנסים לדוד מים קרים. להימנעטוב  – 36

  ח"ב פרק י הלכה ד מנוחת אהבה , (ח"ב סי' ל, ב)אור לציון  ,(או"ח סי' קפח)הר צבי  ,(סי' יטח"ז ), צי"א (ח"ד, סי' לד)יבי"א(

 38.מותר – (רמב"ם הלכות שבת פכ"ב, הערה טז)והרב קאפח  (45הערה 

                                                 
34
 יש לבאר כיצד פועל דוד שמש, על מנת להבין את הבעיות ההלכתיות:  

 ו עיין בפסקה הבאה( לגבי השימוש בגם גוף חימום חשמלי, המכונה בוילר,  ים. )בדר"כ בתוך הדוד יש. הקולט2. הדוד 1דוד שמש מחולק לשניים: 

 שלבי חימום המים באמצעות הקולטים:

צינור מים מזרים מים מחברת המים אל תחתית דוד השמש )הדוד הוא מעין חבית עטופה בחומר בידוד, לשמור על חום המים(, והדוד  .א

 מתמלא מים. 

 בתחתית הדוד ישנו צינור נוסף, המזרים מים מדוד השמש לקולטים )בצינור זה מותקן שסתום "אל חזור", המונע מהמים לחזור לדוד(. .ב

עים לקולטים הם מתחממים מהקולטים ומהשמש )הקולטים עשויים מצינורות שחורים שקולטים חום, וכן ישנה כאשר המים מגי .ג

 זכוכית על גביהם המרכזת את חום השמש לצינורות, ומונעת מהרוח לקרר את המים(. 

ה בצינור נוסף )שהוא כאשר המים שבקולטים רותחים, כיוון שמטבעם של מים חמים לעלות למעלה, הם מזרימים מים חמים בחזר .ד

 מבודד ובעל מנגנון אל חזור( אל ראש הדוד, ומים קרים נוספים נכנסים לקולטים ומתחממים, וחוזר חלילה, עד שמתחמם הדוד כולו. 

 מהדוד יוצאים המים החמים דרך צינור נוסף אל הברז שבבית. .ה

 
35
 טעמי האוסרים הם: 

 , ואסור לבשל בתולדות חמה.תולדות חמהרים, שהם מכיוון שהמים מתחממים מהקולטים והצינורות השחו .א

 שבדוד, שהם וודאי תולדות חמה. מהמים החמיםמכיוון שנכנסים מים צוננים אל הדוד שיש בו מים חמים, והם מתבשלים  .ב

 , ויש חשש שיבואו להקל להשתמש גם בו, וכעין גזרת חז"ל: "תולדות חמה אטו תולדות האור".חשמלימכיוון שיש גם דוד  .ג

! מכיוון שכך איסור תורהשלדעתו שימוש במים חמים שהתחממו בדוד שמש, זהו  – (ראש ישיבת ההסדר בשילה)שמעתי מהרב ארל'ה הראל ו

מבשלים היום מים, חשיב כבישול דאורייתא, שכל מה שהתירו במשנה היה רק מפני שאין דרך בישול בכך, והיום כן רגילים לחמם כך מים 

 )לצורך מקלחות וכדומה( אצל רוב בתי האב במדינת ישראל. יש לציין שרובם המוחלט של הפוסקים לא סבר שיש בזה איסור תורה. 
36
 ע"פ הגרש"ז אוירבך להשתמש בדוד שמש בשבת. התירששם  (פ"א הלכה כט)ורה קמא של הספר שש"כ עיין במהד 
37
 סברותיו של הגרש"ז אוירבך לאסור: 

)בוילר(, ויש חשש שאם ישתמש במים שהתחממו מהשמש,  חשמלהיום ברוב הדודים, ישנה אפשרות לחמם את המים גם באמצעות  .א

 יבוא להשתמש גם במים החמים שהתחממו מחום החשמל )שהוא תולדת האור(, שזה וודאי אסור, כנ"ל. 

, ולכן יש לאסור זאת )שכל מה שהתרנו כדרך בישולמכיוון שהיום דרכם של המים להתחמם מחום השמש, חימום באופן כזה נחשב  .ב

 הוא רק משום שאין דרך בישול בחמה(.  בישול בחמה,

א והציץ אליעזר ע"פ הרב צבי פסח פרנק דחה את סברותיו של הגרש"ז אוירבך, משום שהיום לא גוזרים גזירות חדשות, וכיוון שבזמנם של חז"ל ל

 "ל. שלא גזרו חז גזירות חדשות גזרו שמא יבשל בחשמל, ולא גזרו על חימום בחמה עצמה, אין לנו היום לגזור
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  אבל אין להחמיר ברחיצת תינוקות.תע"בוהמחמיר  להקלניתן  – (123שבת א, פ"ח עמ' )פניני הלכה , 

  אך מותר –במים )בערך עד מקלחת של אדם אחד(  מועטשימוש  – (1122תשובה  10שו"ת מהדורה )הרב שמואל טל ,

  39.אסור –שימוש רב במים, שמראה שנוח לו שיתחממו עוד מים נוספים בדוד 

 

 דוד חשמלי
  )כניסת השבת: לפניהאם מותר להשתמש בשבת במים חמים, שהתחממו בגוף חימום חשמלי )בוילר 

  אא"כ סוגר את כניסת המים הקרים לגוף החימום, שאם אסור – (פ"א הלכה לט)ושש"כ  (רל-ח"ב עמ' רכט)אור לציון ,

 הם יתבשלו מהמים החמים )שהם תולדות האור(. –ייכנסו מים קרים לגוף החימום 

  לק אם נכנסו מים קרים לגוף החימום לפני שבת )כגון שהשתמשו בח –ע"פ החלקת יעקב  (96ח"א עמ' )עם כלביא

 , כיוון שהם מפרידים בין המים שנכנסים בשבת למים החמים.מותר –מהמים שבדוד( 

  וכשהמים פושרים )בשבת בבוקר( מותר.להקליש  גויאו ע"י  חולהאסור, אך לצורך  – (קע-ח"ג עמ' קסט)ילקו"י . 

  אסור לפתוח בשבת את ברז המים החמים שבבית אם הוחמו ע"י חשמל... משום שע"י  – (ח"ב פ"י הל' יב)מנ"א"

 40פתיחת הברז חודרים מים צוננים אל מיכל המים ומתבשלים במים החמים שנמצאים במיכל".

 

                                                 
38
 טעמי המקלים הם: 

 , שמותר בשבת, מפני שהקולטים רק מסייעים לריכוז וקליטת קרני החמה. בחמה עצמהאין זה נחשב כחימום בתולדות החמה, אלא  .א

 לחמם את הקולטים ע"י אש. שאי אפשרמפני  -גם אם הקולטים נחשבים כתולדות חמה, אין חשש שיבוא להקל לחמם בתולדות האש  .ב

 נקל להשתמש בדוד השמש, יבוא להקל להשתמש בדוד החשמל, מפני שאלו דברים נפרדים ושונים. שאם  אין חשש .ג

 אין לאסור משום שהמים החדשים )הצוננים( שיכנסו לדוד השמש יתבשלו ע"י מגעם עם המים החמים שבדוד, מהטעמים הבאים: .ד

המקנה, אבן העזר סי' סה, וגזרת דרבנן קלה יותר מאיסור דרבנן, כ"כ ) מגזירת חכמים. המים שבדוד מבשלים כתולדות חמה, שנאסר לבשל בהם רק 1

 . (ע"פ היבי"א הובא בילקו"י ח"ג עמ' קסב

 )שעיקר מטרתו להוציא את המים החמים(.  בגרמא. מכיוון שהמים הצוננים נכנסים רק 2

 )שלא רוצה שהמים הצוננים יקררו את המים החמים(.  אין רצונו בכך. 3

 , שייתכן שהמים הצוננים לא יתבשלו לחום שהיס"ב, שרק כשהדוד חם מאוד הם מגיעים לחום כזה. ספק. כל זה הוא 4

 , משום שאינו צריך לבישול המים אלא רק לחימומם. משאצל"ג. כל המלאכה היא 5

ערות על הרמב"ם, הרב קאפח ה), מפני שאינם מתחממים מהאש עצמה, אלא מהקולטים שהתחממו מהחמה ככל"ש. המים שבדוד נחשבים 6

 . (פכ"ב הערה טז

פניני הלכה ))יש לפחות שלוש סיבות מדוע זהו רק איסור דרבנן(  מותר: שזה ספק פס"ר דלא ניחא ליה באיסור דרבנן שלכו"ע מהנ"ל יוצא

 .(, ויבי"א ח"ד סי' לא123שבת עמ' 

, כיוון שדרכם להיאכל חי, נחשבים המים כמבושל כמאב"ד. ואמנם השו"ע לא סבר דרבנןדעת הרדב"ז, שבישול מים בשבת הוא איסור  .ה

 .(יבי"א ח"ד סי' לא)כמותו, אך זה עוד צד להקל 

החם מחום החמה מותר, משום שלא אתי לאחלופי בתולדות האור, וכן יהיה הדין בדוד שמש, ואמנם  ביצה על גגדעת הרש"ל, שחימום  .ו

 .(יבי"א ח"ד סי' לא)זאת סברא נוספת שאפשר לסמוך עליה להקל רוב הפוסקים חלקו עליו, אך 
39

שהדוד  {וממילא יש צורך במים חמים רבים}שלושה אנשים, -אם משתמשים בהרבה מים, וכגון שמתקלחים שניםהרב שמואל טל: " (שם)והסביר  

ניחא ליה בחימום המים. אבל אם משתמש שימוש מועט, אמור להתרוקן ממים חמים, אם לא יתמלא שוב ושוב ויתחממו המים, אזי יש איסור, כי 

ן ומתקלח אדם אחד, נראה שאפשר לומר שלא איכפת ליה והוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור דרבנן )ולפעמים תרי דרבנן, כיואם אפילו  או

  ".שלפעמים זה רק גרמא(
40

אסור לו לסגור את הברז עד שיצאו כל  –החמים שבבית שהוחמו ע"י חשמל  : "מי ששכח ופתח את ברז המים(ח"ב פרק י הלכה יג)והוסיף המנ"א  

המים החמים שהיד סולדת בהם. במה דברים אמורים? כשזרם החשמל המחמם את מיכל המים מנותק, אבל אם הוא מחובר אסור לסגור את 

 הברז שפתח בשכחה, עד מוצאי שבת".



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[14] 

 

–
  )פרק חבית(שבת קמה ע"ב 

אותו בחמין  שורין – שבא בחמין מלפני השבת {מאכל כל –. לרמב"ם וסיעתו יבשדווקא מאכל  –לרא"ש וסיעתו }כל  משנה:

חוץ מן המליח הישן  אותו בחמין בשבת, מדיחין -"ש רוכל שלא בא בחמין מע בשבת. {בכלי ראשון שאינו על גבי האש}

 וקולייס האספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן. 

 כגון תרנגולתא דר' אבא.אמר רב ספרא:  –? {נקרא שבא בחמין}כגון מאי  גמרא:

  

 תבשיל שבא בחמין מער"ש
  ,"ב"י(לשרותו בחמין בשבת:  שמותרבביאור כוונת המשפט: "כל שבא בחמין מלפני השבת(  

  41בחמין מער"ש. נשרהואפילו שרק  כל שהואכל תבשיל שהתבשל  – (להבנת הב"י)רמב"ם 

 צורכוכל כל תבשיל שהתבשל  –י "והגמ 42תוס', רי"ו. 

  בחמין. שנשרה מליחאו  שהתבשלכל תבשיל  – (להבנת הב"י)רש"י 

 אפילו } בשבת לשרותו בחמין מותר – דבר שנתבשל כבר והוא יבש: השו"ע פסק כתוס' וסיעתו: "הכרעה

 43".{(ק לג"משנ"ב ס))משום מיחזי כמבשל( ע"ג האש  הכל"ר אינובכל"ר רותח, כל עוד נותנו ש

  

                                                 
41

 בחמין לשרותו מותר – צונן עכשיו שהוא פ"אע השבת מלפני בחמין נשרה או השבת קודם שנתבשל דבר: "(שבת פכ"ב הלכה ח) הרמב"םזו לשון  

 מותר לשרותו בחמין בשבת. -ד, כיוון שנשרה בחמיר מער"ש "שאף דבר שהתבשל פחות ממאב ()ב(סעיף ד) הב"ית", והסיק מכך בשב

 או צרכו כל מבושל שהיה דבר האור על המבשל: "(פ"ט הלכה ג)ב הרמב"ם כתב שיש סתירה בדברי הרמב"ם, שהרי קודם לכן כת (ק ג"ס) הדר"מאך 

כלומר  כ"צ, שאם התבשיל איננו ע"ג האש, יהיה מותר לחממו דווקא אם התבשל ()א(סעיף ד)", ודייק מכך הב"י פטור – כלל בישול צריך שאינו דבר

 שרק אז לא שייך בו בישול בשבת. ויוצא שע"פ הבנת הב"י את דברי הרמב"ם ישנה סתירה בדבריו. והדר"מ נשאר בצ"ע. 

יישב את הסתירה בדברי הרמב"ם, שהרמב"ם מחשיב תבשיל המבושל כמאב"ד כמבושל, וכשכתב "כל צרכו"  (ק ד ד"ה גם מה שכתב הב"י"ס) הדרישה

 כוונתו לומר שכבר כשנתבשל כמאב"ד נחשב כמבושל כל צורכו.

 דבריו קשים מאוד משתי סיבות: לענ"דאך 

 ד", והדברים היו ברורים יותר."בד", שהרי היה יכול לכתוב בפירוש "מא"שכוונת הרמב"ם במילים "כ"צ" ל"מאב לא מסתבר .א

ד, ומכך שהרמב"ם בפרק כב דימה את הבישול "עדיין הדברים לא מיושבים, שהרי שרייה בחמין, היא בדר"כ פחותה מבישול של מאב .ב

 התבשל כמאב"ד יחשב המאכל כמבושל. כשלאלשרייה, נראה שאין מנוס מלהבין שם כפי שהבין הב"י, שאף 

 סביר שני הסברים אחרים בדעת הרמב"ם:הייתי מ ואלמלא דמסתפינא

לשרותו בחמין בשבת, כפשט דבריו בפרק כב. ומה שכתב בפרק ט, שכאשר  מותר –לדעת הרמב"ם כל שהתבשיל החל להתבשל או נשרה  .א

 סוראפטור אבל  –תבשיל שהתבשל כ"צ, אם מניח אותו על האור  שאפילופטור. כוונתו לומר,  –הניח תבשיל שהתבשל כ"צ ע"ג האור 

)מדרבנן( להניחו על האור. ואין לדייק מכאן שאם הניח על האור תבשיל שהתבשל רק  אסורוכ"ש תבשיל שלא התבשל לגמרי, שיהיה 

, אלא גם במקרה כזה יהיה פטור, והרמב"ם אמר את דבריו דווקא בתבשיל שהתבשל כ"צ לחדש את החידוש הגדול חייבקצת, יהיה 

 כ"צ אסור מדרבנן להניחו ע"ג האש. יותר, שאפילו במקרה כזה שהתבשל

ואולי ניתן להציע עוד ביאור ברמב"ם )הפוך מקודמו(, שלדעת הרמב"ם רק כאשר התבשיל התבשל כ"צ הוא נחשב כמבושל, כפי שמשמע  .ב

כו, או מדבריו בפרק ט. ודבריו בפרק כב שכתב שכאשר תבשיל התבשל או נשרה מותר לשרותו בכלי ראשון, כוונתו כאשר התבשל כל צור

וכן משמע שהבין הפמ"ג בדעת הרמב"ם. ודבריו הובאו לקמן )מותר לשרותו  –ע"י שרייתו  ראוי לאכילה לגמריכאשר נשרה באופן כזה שהוא כבר 

 .(בהערה על דברי השו"ע בסעיף זה
42
 בדבריו. , ולכאורה ישנה סתירהכמאב"דוראה לקמן שכתבנו שלדעת רי"ו אין בישול אחר בישול אף בתבשיל שהתבשל  

אסור להמשיך ולבשלו  מדרבנן, אך מדאורייתאשלפי רי"ו אחר שהתבשיל התבשל כמאב"ד לא שייך בו עוד בישול  (אופה ז, י, יד)ויישב האגלי טל 

 אא"כ התבשל כ"צ מער"ש.
43

לשרותו בשבת. הפמ"ג  איןמער"ש, הרי שלדעת רוה"פ,  נשרהאף שלדעת הרמב"ם, מותר לשרות בחמין מאכל יבש שרק  (ק לא"ס)כתב המשנ"ב  

 לאסורלעומת זאת סבור שהרמב"ם הקל רק במאכל שדרכו להתבשל ע"י שרייה, ולא במאכל שצריך בישול. והכריע המשנ"ב ע"פ המג"א שיש 

 .בכל"שלשרות בכל"ר בשבת כל מאכל שנשרה בער"ש, ומ"מ מותר לשרותו 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[15] 

 

  :ב"י(ע"פ הבנת הראשונים בגמרא, מתי מותר לשרות בשבת תבשיל בכלי ראשון שאינו ע"ג האש( 

 אם נתבשל כל צורכו מער"ש אם נשרה בחמין מער"ש 

 מותר  רמב"ם

 אסור (וכ"פ השו"ע)י "תוס, רי"ו והגמ מותר

 מותר –אסור. במליח  –בסתם תבשיל  (להבנת הב"י)רש"י 

 

 מער"שתבשיל שלא בא בחמין 
  ב"י( מדיחים אותו בחמין בשבת": –בביאור דברי המשנה: "כל שלא בא בחמין מלפני השבת(  

  ככל"שע"ג תבשיל שלא התבשל מער"ש, שעירוי מכל"ר  ראשוןמותר לערות מכלי  –רשב"ם. 

  ככל"רע"ג תבשיל שלא התבשל מער"ש, שעירוי מכל"ר  שנימותר לערות מכלי  –ר"ת. 

  

  (ב"י) נשרה כלל מער"ש: ולאהתבשל  שלאע"פ הבנת הראשונים בגמרא, מה דין תבשיל 

 עירוי מכל"ש שרייתו בכלי שני עירוי עליו מכל"ר 

 מותר מותר רשב"ם

 מותר
 (הסבר א')ר"ת 

 אסור

 אסור, מכיוון ששרייה בכל"ש מיחזי כבישול

 (הסבר ב')ר"ת 
מותר. והטעם שנכתב בגמרא שמותר רק להדיח, ללמדנו שבמליח 

 הישן וקולייס האספנין אף הדחה נחשבת כגמר מלאכה 

  

 " :מדיחים אבל ,אותו בחמין בשבת אין שורין – שלא נתבשל מלפני השבת יבשואם הוא דבר כתב השו"ע ע"פ המשנה 

 ", ולא מוכח מדבריו כמי הוא סובר.אותו בחמין בשבת

  ומותר להדיח דווקא מכלי שני, שאסור לשרות אף בכלי (הסבר א')את השו"ע ע"פ ר"ת  (ק לה"ק לד וס"ס)וביאר המשנ"ב ,

, ולכן לא ייתכן קליפה. והראייה של המשנ"ב היא מדברי השו"ע שכתב בסעיף י' שהדחה מכלי ראשון מבשלת כדי שני

 ק מכל"ש.שיתיר לערות מכלי ראשון, וממילא מוכח שהתיר עירוי ר

  והשו"ע התיר להשרות בכלי שני, ומה כהסבר ב' בדברי ר"ת והמנ"א כתבו שהשו"ע סבר (עמ' ס סעיף מד)אך הלוית חן .

שכתב אח"כ: "אבל מדיחים אותו בחמין" שמשמע שהתיר דווקא לערות מכל"ש )שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי 

 .בכלי שני עצמואיספנין, אך מעיקר הדין מותר אף לשרות קליפה(, כתב זאת בניגוד לדין של מליח הישן וקולייס ה

 

 בישול אחר בישול בדבר לח צונן
  (ק כה"ס-ק כד"ב"י, משנ"ב ס), האם שייך בו עוד בישול: 46, ועכשיו הצטנן45שהתבשל כבר 44לחתבשיל 

  47. יש בו בא"ב, ולכן אסור לחממו בשבת.כן –רא"ש )וכן הבין בדעת רש"י(, סמ"ק וטור 

                                                 
44
ה לכך מדברי הגמרא, שהיא כותבת שלא שייך בא"ב ב"תרנגולתא דר' אבא", שהיא בתבשיל יבש לכו"ע אין בישול אחר בישול, וכתב הרא"ש ראי 

שאזיל  שכיוון מדוע דווקא בדבר לח יש בא"ב, ,את הסברה (ק כט"ס), אך בדבר לח, נחלקו הפוסקים האם יש בא"ב. וביאר המשנ"ב יבשדבר 

 ממנו שם בישולו הראשון. בטלחמימותו ונצטנן, 
45
 קו הראשונים, מה השיעור שהתבשיל צריך להיות מבושל.עיין בפסקה הבאה שנחל 
46
 שכשתבשיל התבשל כבר והוא עדיין רותח, לכו"ע לא שייך בו עוד איסור בישול. ולדעת הרמ"א, אפילו אם הוא רק חם שלא הצטנן לגמרי. 
47

מביא את המים... ואחד מגיס...  ואחד… העצים "אחד מביא את האור, ואחד מביא את: (ביצה לד ע"א)ראיה לדבריהם מהברייתא הביא הרא"ש ו 

משמע שייתכן שדבר שכבר התחייבו על  ,בישולמשום ישול, גם המגיס חייב ב ואע"פ שזה שהביא את המים כבר התחייב משום כולן חייבים", –

 -מגיס חייב אפילו ביורה רותחת הש תבתוכש (שבת יח:)הגמרא נוספת מ וראיה ., ומכאן ראיה שיש בא"בנוספתפעם  בישולו יתחייבו על בישולו

 .שנתבשל מתחייבים בהגסתו משום בישול לאחר משמע שגם



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[16] 

 

  בא"ב. איןבא"ב, ובמצור"ל:  ישבמצוי"ל:  –ר' יונה ור' ירוחם 

  48.49. אין בא"ב לעולםלא – (ח"ד טור ג, שאלה י)רמב"ם, רשב"א, מ"מ, ר"ן ותשב"ץ 

 נצטנןאם  בישולשנתבשל כל צרכו, יש בו משום  {לח}תבשיל : השו"ע פסק כרא"ש וסיעתו: "הכרעה ...

לשרותו  מותר – , אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבשמרק, בתבשיל שיש בו א"בשיש בו ב ני מיליוה

 50בלח אף במצור"ל. ולאסור, להתיר רק ביבש, "בשנהגר"א והמ, הב"ח". וכ"פ בחמין בשבת

  וכ"פ הט"ז. והרמ"א 51"ויפה לוע"פ רבנו ירוחם: "וי"א דווקא אם מצטמק  (בסעיף ד)אך הרמ"א כתב .

  52, שאין בו בישול אחר בישול.לא הצטנן לגמרי, כל עוד הוא לחהוסיף, שנהגו אפילו בדבר  (בסעיף טו)

 

  :(ב"י, בה"ל ד"ה אפילו)מאיזה שלב בבישול התבשיל נחשב כמבושל, לעניין בישול אחר בישול 

 כ"צכשהתבשל  –י וטור ", רש"י )ע"פ הרא"ש(, תרומה, ריב"א, או"ז, סמ"ג, סמ"ק, הגמ53רמב"ם. 

  54.כמאב"דכשהתבשל  –רמב"ן, רשב"א, רא"ש, רי"ו, ר' יונה, מאירי ור"ן 

 ב"דכמאואם לא נתבשל כל צרכו, ואפילו נתבשל : השו"ע פסק כרמב"ם, רש"י וסיעתם: "הכרעה – 

 ". וכ"פ הבה"ל.רותחאפילו בעודו  בישולשייך בו 

  ,סור בזה בדיעבד".לא איןוהוסיף הבה"ל ע"פ הפמ"ג: "כל שיש ספק פלוגתא אי הוי בישול 

  

  :"ב"י(סיכום מתי אומרים את הכלל "אין בישול אחר בישול( 

  והתבשיל יבש או רותח.כ"צאחר שהתבשל  –רש"י )ע"פ הסבר הרא"ש( וטור , 

 כ"צאחר שהתבשל  –ומגיד משנה  55רמב"ם. 

  והתבשיל יבש או רותח.כמאב"דאחר שהתבשל  –רא"ש , 

  והתבשיל יבש, רותח או מצור"ל.כמאב"דאחר שהתבשל  –ר' יונה ור' ירוחם , 

  כמאב"דאחר שהתבשל  –רשב"א. 

 בא"ב. ישבא"ב, ובלח צונן:  אין: ביבש: כ"צ: השו"ע פסק כרש"י וכטור, שכשהמאכל התבשל הכרעה 

  56.מצור"ל למצוי"לוהרמ"א פסק כר' יונה ור' ירוחם, שיש לחלק בין 

                                                 
48

הגיע  טרםשהתבשיל כשההגסה הייתה  הם כנראה ידחו, על ידי שיסבירו שמדובר בברייתא, (ביצה לד ע"א)הראיה שהביא הרא"ש מהברייתא את  

הוא לא משום בגמרא החיוב הם ידחו על ידי שיסבירו, ש (שבת יח ע"ב)את הראיה הנוספת שהובאה מהגמרא . ובישול, ולכן כל המקרב בישולו חייבל

 .(כדלקמן סעיף יח)בישול  כל הזמןהם צריכים שבבישול סממנים הדבר שונה כיוון ששיסבירו , או צובעאלא משום  ,מבשל
49

זהו איסור דרבנן, משום שמיחזי כמבשל, מכל מקום  עצמהשול אחר בישול באש כל בי (הלכות שבת פ"ט ה"ג)כתב הרב המגיד שאף שלדעת הרמב"ם  

 לכתחילה. מותר –לבשל בכל"ר שאינו ע"ג האש, תבשיל שהתבשל מער"ש 
50

כתבו שנראה שדעת השו"ע היא כרי"ו ע"פ מה שכתב בסעיף ח, שתבשיל לח שהתבשל כ"צ, אם הוא  (93פרק י הערה )והמנ"א  (ס"ק כז)אך המג"א  

". {בסעיף ח} על מה שכתב כאן {בסעיף ד}מותר לבשלו. ומה שכתב כאן זה דווקא בתבשיל שהוא מצוי"ל. וביאר המג"א: "ואפשר דסמך  –מצור"ל

 .גדוללצורך שיש לסמוך על זה רק  (שם)ולמעשה כתב המנ"א 
51

הרמ"א לא פסק כרי"ו לגמרי, שהרי לדעת ר' יונה שהובא ברי"ו )ונראה שרי"ו הודה לו(, התבשיל נחשב כמבושל לעניין בא"ב כשהתבשל  

  .כ"צ נחשב כמבושל, ומהרמ"א משמע שרק כשהתבשל כמאב"ד
52

שמעיקר הדין סבר הרמ"א כמאן דאמר שאין כלל בישול אחר בישול, אלא )חלק ד, סימן עד(  אגרות משההו( יג)סימן לז סוף ס"ק החזון איש והסבירו  

שלא בושלו מער"ש, משום שמים שבושלו  מיםלבשל שאם נתיר בישול אחר בישול במים, יתירו  :משום גזרה ,אם נצטנן לגמריבלח שמחמיר 

 .והצטננו, זהים למים שלא בושלו כלל
53

בהבנת דעת  41ד. ועיין לעיל בהערה "שלדעת הרמב"ם גדר בישול הוא כאשר התבשיל התבשל כמאב (ק ד ד"ה "גם מה שכתב הב"י""ס)וכתב הדרישה  

 הרמב"ם.
54
 בשבת קדרה שמבושלת כמאב"ד: נחלקו האחרונים האם לדעה זאת, יהיה מותר לכתחילה לחמם 

 לכתחילה לשיטתם לחמם קדרה חמה, שהתבשלה כמאב"ד לפני שבת. מותר – הב"ילדעת 

 לשיטתם לחמם קדרה חמה, שהתבשלה כמאב"ד לפני שבת. אך אין בזה בישול מדאורייתא. אסור מדרבנן – והאגלי טל (ק ג"ס) הט"זלדעת 
55
 (.41התבשל כמאב"ד אין אחריו בישול )כנ"ל בהערה  ולדעת הדרישה, הרמב"ם סובר שאחר שהתבשיל 
56

, ולא כפי שמשמע מרבנו יונה ורי"ו, שאף אחר שהתבשל התבשל כ"צהרמ"א כתב את דבריו על השו"ע, ומשמע שסבר כן רק אחר שהתבשיל  

 כמאב"ד, לא שייך בו בישול. 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[17] 

 

 57:סיכום הדעות מתי יש איסור בישול בדבר לח 

 התבשל כ"צ התבשל כמאב"ד התבשללא  

 רשב"א

 יש בישול

 אין בישול

  רמב"ם ומ"מ

 

 

  רש"י, טור )ושו"ע(

 אין בישול –יש בישול, ברותח  –בצונן  רא"ש

 אין בישול –יש בישול, במצור"ל או רותח  –בצונן ומצוי"ל  ר' יונה ורי"ו

  

 סיכום ההלכה לדעת הפוסקים:

 התבשל כ"צ כמאב"ד התבשל לא התבשל כמאב"ד 

התבשיל 

 לח

 58התבשיל צונן

 אסור לחממו

 לשו"ע והמשנ"ב: אסור לחממו

 אסור –מותר. במצוי"ל  –לרמ"א: במצור"ל 

 התבשיל רותח
 מותר לחממו

 התבשיל יבש

 

 דבר יבש תגדרה
 מאכל יבש עם רוטב 

  ק לב("ק סב, משנ"ב ס"ק מא, כה"ח ס"ב, אש"א סי' רנג ס ')ב"י סי' רנג סע: לחהאם מאכל עם רוטב נחשב כדבר 

 שהולכים אחר לא – (סי' שיח נה)וילקו"י  (ק טז"ח"ו סי' מח ס), פמ"ג, מהרש"ם, כה"ח, יבי"א (ק יא"ס), א"ר 59ב"י .

 60, ואם רוב התבשיל יבש, חשיב כיבש.הרוב

  לא –. כשיש מעט לחלוחית כן –כשיש רוטב ממש  – אול"צ ותבואות שמש ,(יא 'סע)שו"ע הרב. 

  שכל שיש בו טופח ע"מ להטפיח, חשיב כנוזל ואסור.כן – (פ"י מח)א "ומנ (או"ח ח"ד סי' עד)גר"מ , א(קכד)קצוה"ש . 

  רובועד  –הנוזל, ויש להקל כשהרוטב טפל למוצק  להוציאראוי  –ע"פ הרב ורהפטיג (7פ"ח הערה )פניני הלכה. 

  כגון שאפשר להניח אותה חשיבות עצמיתשיש לה  ונוזל כזכמות " – (1109שאלה  10שו"ת מהדורה )הרב שמואל טל ,

 ."לתבשיל היבש טפלה. אם אין בה חשיבות עצמית היא איסוריש בה  – בצלחת לטבל בה חלתו או מאכל אחר

 

 מאכל סמיך
  :ק ז(")אגר"מ או"ח ח"ד סי' עד בישול ה, מאור השבת סי' ו סוף סהגדרת מאכל סמיך, האם הוא נוזל או יבש 

 "מכלי לכלי, ואינו מדובק בכלי, נחשב כלח. שנוזלכל  –מ אגר 

  לא פקע ממנו בישולו הראשון(. –, נחשב כיבש )שכל זמן שהוא סמיך סמיךכל שהוא  –הגרי"ש אלישיב 

 :כיבשנחשב  –. לגרי"ש אלישיב כלחנחשב  –דין "קטשופ" )שהוא נוזל וסמיך(: לאגר"מ  נפק"מ. 

                                                 
 לא שייך בו עוד בישול.לכו"ע בדבר שהוא יבש מרגע שהוא נחשב מבושל,  57
58
 רק כאשר הצטנן לגמרי, נחשב צונן. (לעיל סע' טו)לדעת הרמ"א  
59

רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן, כשהחזירו על גבי כירה  שרובוכשציטט את דברי ר' ירוחם בשם ר' יונה: "דכל  (ב 'בסי' רנג סע)כך כתב הב"י  

 שיש בושהמנחת כהן הקשה, שאין זו לשון ר' ירוחם, שר' ירוחם כתב: "דכל  ,(ק ס"ס)הטור וכתב הגהות והערות על  ומצטמק הוי מבשל גמור".

ותירץ שנראה שהב"י כתב זאת, כדי ללמדנו שזאת דעתו. וכן הבין היבי"א. אך לכאורה אין זה מוכרח כלל בדעת השו"ע, שהרי משמע  –רוטב..." 

 . וצ"ע.כלחשאם יש בתבשיל מרק, אף שרובו יבש, אסור לחממו, שחשיב  ,(טו 'סי' שיח סע)מהשו"ע 
60

את הטעם שהולכים אחר הרוב, מפני שכאשר הרוטב הוא מיעוט, בחימומו הוא מצור"ל, ולרי"ו אין במצור"ל  (ק יג"משב"ז סי' רנג ס)הפמ"ג הסביר  

 איסור בישול גם בלח, ובזה ניתן לסמוך על רי"ו.



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[18] 

 

 

 הדחת מאכלים מלוחים
 בשבתהדחת מליח 

 " :חוץ מן המליח הישן ומן  ,מדיחים אותו בחמין בשבת ...שלא נתבשל מלפני השבת יבשדבר כתב השו"ע ע"פ הגמרא

הואיל } מלאכתן גמרהיא  {(ק לז"משנ"ב ס)במים חמים }והדחתן  ,מעטשאינם צריכים בישול אלא  ,הדג שנקרא קולייס האספנין

 ."{(ק לו"משנ"ב ס)הדחתם במים חמים  ללאואי אפשר לאוכלם 

  להדיחו אף בחמין שבכל"ש. אך  מותר – צונניםשמאכל שראוי לאכילה ע"י הדחת מים  (ק לט"ק לו, ס"ס)כתב המשנ"ב

 להדיחו בחמין בשבת. אסור – רותחיםמאכל שראוי לאכילה רק ע"י הדחתו במים 

  

  :ד"ה חוץ( )בה"להאם מותר להדיח דג הערינ"ג בשבת בחמין שבכלי שני, על מנת לאוכלו 

  כיוון שניתן לאוכלו גם ע"י עירוי צונן, הדחתו אינה נחשבת כבישולומותר –מחצה"ש וא"ר בשם הפרישה ,. 

  שההערינ"ג מלוח הרבה, ולא ראוי לאכילה ללא הדחה ברותחים.אסור –ט"ז, חיי אדם ושלחן עצי שיטים , 

 61להדיח את דג ההערינ"ג בחמין בשבת. לאסורכתב שלמעשה יש  (ק לו"ס): המשנ"ב הכרעה 

 

 םמכה בפטיש באוכלי, ובצונןה הדח
  ב"י, בה"ל ד"ה והדחתן(ע"י הדחתו בצונן:  רקהאם מותר להדיח בצונן, מאכל שניתן לאוכלו( 

  כיוון שאין בישול בצונן, ואין מכה בפטיש באוכלין.מותר –פרדס, א"ר, תוספת שבת ומעשה רוקח , 

  כיוון שאינו יכול לאכול את המאכל ללא הדחתו.מכה בפטיש, משום מלאכת אסור –לבוש, פמ"ג ונשמת אדם , 

 62להדיח בצונן, שאין באוכלים משום מכה בפטיש. שמותר: הבה"ל פסק הכרעה 

 

 הדחת מאכל קשה
 " :לשרותו בשבת ורדאס – וה"ה כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרייהכתב הרמ"א ע"פ הגהות המרדכי 

 "., דהוי גמר מלאכה{(ק לט"משנ"ב ס)ואפילו בכלי שני }

 

 .עיין לקמן סעיף י – בעניין הכנת תה וקפה בשבת

 

–
 )פרק כל שעה( אע" פסחים מא

 .{את האפייה מבטלמשמע שבישול אחר אפייה } ברקיק שרוי, אבל לא במבושל {יד"ח אכילת מצה בפסח}: יוצאין אומר רבי יוסי

  

                                                 
61
 : (ד"ה חוץ) וביאר טעמו בבה"ל 

 א. שמא ההערינ"ג משנה שעברה, וחשיב כמליח הישן, שהמשנה כבר כתבה שאסור להדיחו בשבת.

 ב. שמא ההערינ"ג )שהוא דג הטונינ"א( הוא קולייס האספנין, שהמשנה כבר כתבה שאסור להדיחו בשבת.

 ג. מכיוון שהערינ"ג משתבח ע"י ההדחה בחמין של כלי שני, נחשב כבישול. כמו מאכלים שניתן לאוכלם חיים, שאם בישלם, חשיב כבישול.
62
 הבה"ל הביא לחיזוק דבריו שתי הוכחות מדברי הגמרא:  

שלא שייך מכה  ומוכח מכאןמשום תולדות חמה,  מדרבנןביצה בחול או באבק דרכים שאין להטמין  כתוב בגמרא בשבת לט ע"א: .1

 מדאורייתא משום מכה בפטיש. זאת ר ושא"כ היו צריכים לאס ,יש באוכליןטבפ
 ושלא כדברי הלבוש.  ה("שכ בסי')וכן פסק השו"ע  .י אוכלא משווינןידשוו ,כרבי יהודהכתוב בגמרא בשבת קנה ע"א: שקיימא לן  .2

 כמו כן הוכיח הבה"ל שכן דעתם של כמה ראשונים.



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[21] 

 

  :ק מא, בה"ל סע' טו ד"ה והוא יבש(")ב"י, משנ"ב סהאם יש בישול אחר אפייה או צלייה, או ההיפך, בדבר שהוא יבש 

  63בישול אחר אפייה או צליה וההיפך. יש –רא"ם, סמ"ג, סמ"ק וטור 

  64בישול אחר אפייה או צלייה וההיפך. אין –ראבי"ה ומרדכי  

 דדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אח"כ  :יש מי שאומר: השו"ע הביא את שתי הדעות: "הכרעה

 65."מתיריןבו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו, ויש  יש –במשקה 

 ויש מקילין אפילו  .שניבכלי : "והרמ"א פסק לכתחילה כדעת הרא"ם, שכתב בהמשך לדברי השו"ע

 ".כל זמן שהיד סולדת בו שנילה שלא ליתן פת אפילו בכלי י; ונהגו ליזהר לכתחראשוןבכלי 

  בכל"שבישול אחר אפייה וצלייה, אף  שיש (פ"א נט)ושש"כ  (ח"ב ל, ו)אול"צ  ,(בא, ו)וכ"פ המג"א, בא"ח. 

  בישול אחר אפייה וצלייה. שאיןהקלו לספרדים כראבי"ה,  (ח"ב פ"י כו)א "והמנ (ח"ב סי' מד)אך היחו"ד 

 

 לדעות האוסרות בישול אחר אפיה וצלייה
 אכילת דבר שהתבשל אחר אפיה או צליה

  דיש {לאכול}לאסור  אין –)לשיטתו שיש בישול אחר אפייה וצלייה(: "בדיעבד אפילו בכלי ראשון  (ק מו"ס)כתב המשנ"ב ,

 .(תבליןסע' י ד"ה אסור ליתן )לסמוך איש מקילין". וכ"כ בבה"ל 

 

 התבשל ונצלה בער"ש
  :בה"ל ד"ה יש מי שאומר(תבשיל שהתבשל ואח"כ נצלה או ההיפך בער"ש, האם מותר בשבת לצלותו או לבשלו( 

  שלא התבטל שם הצלייה או הבישול הראשון.מותר –פמ"ג , 

  בער"ש, אם בישול חשיב מבושל, ואם צלייה חשיב צלוי. לאחרונההתבשיל נחשב כפי מה שנעשה בו  –בה"ל 

 

 חימום סמוך לאש אחר בישול
  בער"ש: שהתבשלרוטב,  ללאהאם מותר לחמם בשבת סמוך לאש )לאפוקי שרייה(, מאכל הנמצא בכלי 

  66אחר בישול. צלייהלתת דבר שהתבשל מער"ש, בסמוך לאש, ללא רוטב, מדין  אסור – (ק מא"ס)מג"א ומשנ"ב 

  אינו כצלי. –, שדבר שלא יבוא לטעם של צלי, )שאינו על האש ממש( מותר – (ק יד"סי' לז ס)וחזו"א  (ק עח"ס)כה"ח 

 להניחו ע"ג מכסה של קדירה העומדת  אין –כמשנ"ב: "בשר מבושל  החמיר (פ"א, ס): השש"כ הכרעה

 .שהקלוהביא דעות  (קפא)בחום". ובהערה  נצלהע"ג האש, כי הבשר המבושל )שהוא עכשיו בלא רוטב( 

                                                 
63
 ו הראשונים האם הרא"ם אסר בישול אחר אפייה וצלייה רק בכלי ראשון, או גם בכלי שני:נחלק 

 . ראשוןהרא"ם אסר דווקא בכלי  – לדעת הסמ"ק

 .שניהרא"ם אסר אפילו בכלי  – לדעת הסמ"ג והטור
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בפסחים יישב הראבי"ה שמצה בפסח יש לה דין שונה, כפי שכותבת הגמרא בברכות לח ע"א: "דעד כאן לא קאמר  את הראיה של הרא"ם מהגמ' 

מצה וליכא". אך לגבי בישול בשבת, הדין שונה כיוון שאין הבישול מוסיף דבר אחר האפייה אלא רק  טעםר' יוסי התם, אלא לגבי מצה, דבעינן 

 .ניסה לישב את דברי הרא"ם (ק ו"ס)ול. וכתב הב"י על דחיית הראבי"ה, שהיא דחייה טובה. והט"ז משנה את הטעם ולכן אין זה נחשב כביש
65

, ובסעיף טו פסק כראבי"ה, שכתב: "דבר כרא"םפסק בסתמא  ,(אצלנו)כתב שהשו"ע סותר את עצמו: שבסעיף ה  (סעיף טו ד"ה והוא יבש)הבה"ל  

 רה", שמשמע שאין צלייה אחר בישול. ונשאר בצ"ע. מותר להניחו כנגד המדו –שנתבשל כ"צ והוא יבש 

 כראבי"ה, מכמה טעמים: להקלשדעת השו"ע  (82ח"ב הערה )והמנ"א  ,(לוית חן סי' מט)וכתבו הגרע"י 

 .בתראיש כלל בשו"ע, שכשמביא י"א ואח"כ עוד י"א, הלכה כי"א  .א

 : "יש מתירין".רבים: "יש מי שאומר", ואת הדעה השנייה בלשון יחידאת הדעה הראשונה הביא השו"ע בלשון  .ב

 , שאין צלייה אחר בישול.ברורבסעיף טו משמע באופן  .ג
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ולאו דווקא אצל האש,  .ליתן דבר שנתבשל אצל האש בלי רוטב אסוריה אחר בישול, ולכן יצל יש ,הוא הדין דלשיטה זווזו לשון המשנ"ב: " 

 מחום התנור". הצלותלדהוא הדין בכל מקום שיוכל 
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[20] 

 

  להוציא מהמקרר או מהמקפיא, בשר או דגים  מותרהקל בזה: " (129ה, עמ'  'שבת פ"ח סע)והפניני הלכה

 לחמם, כשאינו מתכוון לצלות. שמותרשהתבשלו כ"צ לפני השבת, ולחממם ע"ג דוד המים", ומשמע 

 לשיטתם: שאין בישול אחר אפיה וצליה.רוהתי (שבת ג, סי' שיח, נח עמ' רכ)והילקו"י  (ח"ב פ"י לח)א "המנ , 

 

 שריית עוגיה בתה, חלה במרק וכדומה
  וכ"ש שיזהר שלא לערות שנינותנים לחם במרק של הטשאלינ"ט בקערה שהיא כלי  אין: "(ק מה"ס)כתב המשנ"ב ,

 רותח. שנילהטביל עוגה אפויה, בכוס תה שבכלי  שאסורעליהם מכלי ראשון", ומשמע מדבריו 

  שהיס"בהיס"ב, או בכלי שלישי  שאיןע"פ הגרשז"א, שמותר לשרות דווקא בכלי שני  (פ"א הערה קפג)וכ"פ השש"כ. 

  בזה, לשיטתם שאין בישול אחר אפיה וצליה. התירו (שבת ג, סי' שיח הלכה נז עמ' רכ)והילקו"י  (ח"ב פ"י לח)אך המנ"א 

 

 שקדי מרק במרק
  67".ראשוןלתת אותן אפילו בכלי  מותראו אטריות המטוגנות בשמן: "לגבי שקדי מרק  (פ"א סא)כתב השש"כ 

  ליתנם בתוך  ומותראין בהם איסור בישול בשבת,  –: "שקדי מרק או אטריות מבושלות (ח"ב פ"י הלכה לו)וכ"פ המנ"א

 ".{אסור, משום שנראה כמבשל בשבת –שאם הסיר על האש }קדרת מרק חם אע"פ שהיס"ב, אם אינה עומדת ע"ג האש 

 

 עשיית לחם לצנימים
  יחו"ד ח"ג סי' כב(: לצניםהאם מותר בשבת להניח לחם סמוך למקור חום )באופן המותר(, על מנת להופכו( 

  שאין אפייה אחר אפייה, ולא נוצר כאן משהו חדש.מותר – (פ"ו טו, ג)ואשמרה שבת  (דעת תורה שיח, ה)מהרש"ם , 

  68דבר רך חשיב כמבשל. שכשמקשה, ע"פ הרמב"ם, אסור – (ח"ב ל, ו)ואול"צ  (מהדורה ג ח"ב סי' כ)שואל ומשיב 

  69ועיין לעיל סוף סעיף ד(.) , לשיטתו יש מכה בפטיש באוכליםמכה בפטיש, משום אסור – (נב או"ח סי')רב פעלים 

 אפיה אחר אפיה. שאיןהתירו, משום  (שבת ג, סי' שיח סב, עמ' רכד)והילקו"י  (ח"ג סי' כב): היחו"ד הכרעה 

  שהרי כשעושה בישוללעשות צנים מלחם בשבת, משום איסור  שאסורפסק  (154פ"י, הערה )המנ"א ,

 בימות החול, ואין זה כחימום בעלמא. לעשותוצנים נוצר משהו חדש, שרוצה אותו, ואנשים רגילים 

  להניח לחם סמוך לאש כדי להצנימו. שאסורפסק ע"פ השואל ומשיב,  (פ"א סב)השש"כ 

  אך אם מטרתו לחמם; אסור –כתב, שאם מטרתו להצנים את החלה  (14פרק ח הערה )והפניני הלכה ,

 .מותר –הפכה לצנים את החלה, ואגב אורחיה החלה 
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 (14הערה  149פניני הלכה פרק ח', עמוד )הסברות להקל לתת שקדי מרק לכלי עם מרק רותח שלפניו:  

 (שש"כ פ"א סא), ונחשבים כמבושלים, ואין בישול אחר בישול בדבר יבש. עמוקשקדי מרק מטוגנים בשמן  .1

 .אפייהיש דעות )הראבי"ה והמרדכי( שאין כלל בישול אחר  .2

 (116מנ"א פ"י הערה )נחשב כאפיה וצלייה, אלא נחשב כבישול.  טיגוןשאין  ,(הרא"ש ורוה"פ)אף שפסקנו שיש בישול אחר אפייה, יש דעות  .3

 .שניאם מניח את השקדי מרק בקערה שלפניו: יש דעות )רמב"ם( שאין כלל בישול בכלי  .4

 את השקדי מרק בקערה שלפניו, היא כבר כלי שלישי. נחשבת ככלי שני, ולכן כששם שהמצקתיש דעות )המהרי"ל והפר"ח(,  .5

 (14הערה  149פניני הלכה פרק ח' עמ' ), ולכן לא נוצר כאן דבר חדש. יתרככורוב האנשים לא רוצים ששקדי המרק  .6
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דברי הרמב"ם הם ש (ט"ל הרים, אופה סי' א)דבר רך, כתב שו"ת הר צבי  שמקשהלגבי הסברה של השואל ומשיב, שכתב שיש בזה בישול, משום  

, שבהם יש בא"ב, משום שכשהמתכת מתקשה, היא חוזרת למצבה הקודם, ולכן כל הזמן שייך בה בישול )כמו שביאר המשנ"ב, מתכותדווקא לגבי 

 לגבי דבר שהוא לח צונן, שיש בו בישול אחר בישול(, אך לא לגבי אוכל.

 . במאכליםו מרפה דבר לא נאמרו שדברי הרמב"ם אודות המקשה א (ח"ג סי' כב)וכן כתב היחו"ד 
69
 לגבי הסברה של שו"ת רב פעלים, שיש בזה משום מכה בפטיש, היחו"ד דחה זאת מכמה טעמים: 

 שהוא הופך לצנים, ולכן לא שייך בזה מכה בפטיש. ראוי לאכילה לפניהלחם  .א

 מכה בפטיש באוכלים. שאיןרוב הפוסקים )וביניהם המשנ"ב( הכריעו  .ב

 )כגון כאן, שהלחם מתקשה מחום האש(, ולא ע"י אדם, אין בו משום מכה בפטיש. מאליודבר שמלאכתו נגמרת  .ג

 , אין בו משום מכה בפטיש.לאלתרהמהרש"ם כותב, שכל שעושה כדי לאכול  .ד



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[21] 

 

–
 א 'עיין לעיל סימן רנח סע - בעניין הטמנה

 )פרק במה טומנין(שבת נא ע"ב 

וטח את  ...{חמה} על גבי קדרה {של חרס חמה}וקדרה  ,{חם} על גבי ֵמחם {של נחושת עם מים חמים}ֵמחם  {בשבת} מניחין

אסור לתת את הקדרה העליונה כשהיא צוננת, על מנת לחממה מחומה של הקדרה }ולא בשביל שיחמו  .{שנילוש מבעו"י} פיה בבצק

 .{מותר רק כששתי הקדרות חמות, ורוצה לשמור את חומה של הקדרה העליונה אלא}, אלא בשביל שיהיו משומרים {התחתונה

  

 דבר טמון  ל גבישמירת חום קדרה כשמניחה ע

 " :להניחו בשבת ע"ג קדירה  מותר – {(ק נג"משנ"ב ס)ואפילו שהוא לח } שהיד סולדת בו חם 70כלי שיש בו דברוכ"פ השו"ע

 בישול. שאין בזה ",כדי שישמור חומו ולא יצטנן, ויכול לטוח פיו בבצק אם יש לו בצק שנלוש מאתמול ,הטמונה

 

 דבר טמון ל גביהרתחת קדרה כשמניחה ע

 " :ע"ג  ,שאינו חם כ"כ {(ק נג"משנ"ב ס)לח } מניחין כלי שיש בו דבר איןאבל עוד כתב השו"ע ע"פ תוס', ר"ן, מ"מ וטור

 .בישול", שיש בזה והיד סולדת בשהעליון יכול להתחמם מחומה עד שתהא  ,קדירה שהיא חמה כל כך

  חשיב רותח, ואין בו  -כל שלא נצטנן לגמרי  (סע' טו)שכל זה לדעת השו"ע, אך לדעת הרמ"א  (ק מט"ס)וכתב המשנ"ב

 בישול.חשש 

 

 )הובא גם בסוף סי' רנח( – קדרה אחרתמתחת בגדים הטמנה בשבת 
 :בשבת להטמין קדרה צוננת תחת בגדים המכסים קדרה  שאסורכתב  (ק ב"ק פח ובסי' רנח ס"בסי' רנג ס)המשנ"ב  71סתירה

להטמין בשבת קדרה צוננת תחת בגדים  שמותר (ק נא"בסי' שיח ס)אחרת שהיא חמה, ובמקום אחר כתב המשנ"ב 

 המכסים קדרה אחרת שהיא חמה? וצ"ע!

 :ק "בסי' שיח ס)דחו את דברי המשנ"ב  (ק קה"מלאכת מבשל, באר רחובות ס) השבתשביתת וה (ק יז"סי' לז ס)החזו"א  למעשה

 להטמין בשבת אפילו תחת בגדים שכיסו קדרה אחרת מער"ש. ואסרו (נא

 

 טיחת הקדרה בבצק
  :בה"ל ד"ה ויכול(בביאור מדוע התירו לטוח את פיה של הקדרה בבצק( 

  אסור –, אך דבר שהוא בר מירוח, כשעווה וזפת אינו בר מירוחמשום שבצק  –מג"א. 

  כאן לדבק היטב, אין זה מירוח. לעומת זאת הסותם  שלא מקפידאין הבדל בין בצק לשעווה וזפת אך כיוון  –ט"ז

 נקב חבית מקפיד לדבק היטב ולהחליק סביב שלא יזוב יין ולכן אסור. 

 

–
  ב"י ע"פ רי"ו סי' רנח(המבושל כ"צ בשבת, ע"ג קדרה טמונה שע"ג האש:  לח חםהאם מותר להניח תבשיל( 

  מכיוון שהקדרה מפסיקה בין האש לכלי, הנחת הכלי אינה נראית כמניח לבשל.מותר – (מובא ברי"ו)י"א , 

  מכיוון שהפסק הקדירה לא עדיף מכירה גו"ק, שאסור להניח עליה תבשיל בשבת. אסור, – (מובא ברי"ו)י"א 
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 , כדי להתיר לחממו ע"ג קדרה:כ"צונחלקו האחרונים האם צריך שהמאכל יהיה מבושל  

 חומו. יישמרמבושל כ"צ מותר, מכיוון שלא יכול לבוא לידי בישול גמור, אלא רק  שאינוו אפיל –לדעת הט"ז והא"ר 

 כ"צ מותר, שאחרת יש בזה משום בישול. מבושלרק כאשר המאכל  –לדעת מהר"י בן חביב, ב"ח, עולת שבת, גר"א ופמ"ג 
71
 .(פרק א הערה קצד) שש"כעפ"י הערת ה 
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[22] 

 

 ע"ג קדירה  חםכלי שיש בו דבר  דהא דשרי להניח יש מפרשיםהדעות: " 2: השו"ע הביא את הכרעה

 . "אסורשאם כלי התחתון על האש, לעולם  ויש מפרשיםשרי.  האשהטמונה, אפי' כלי התחתון על 

  72ח. 'להניחו, וכפי שמשמע מהשו"ע בסע שמותרשהלכה כי"א הראשון,  (ק נו"ס-נהק "ס)וכתב המשנ"ב 

 

  ק ס(")ב"י ע"פ רי"ו סי' רנח, משנ"ב סשהתבשל כ"צ, ע"ג מיחם שעל האש בשבת:  יבש קרהאם מותר להניח תבשיל 

  להבנת רי"ו)רי"ו, רא"ש
73

 74, שהמיחם מפריד בין האש לתבשיל, ואין זה נראה כמבשל.מותר –, רשב"א ור"ן (

  אף שהמיחם מפסיק בין האש לתבשיל, הרי זה ככירה גו"ק, שאסור להניח עליה בשבת.אסור – (מובא ברי"ו)י"א . 

 שדינו  י"א :להניח דבר קר שנתבשל כל צרכו ע"ג מיחם שעל האשכרי"ו: " התיר: השו"ע הכרעה

וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה במקום שהיד סולדת בו, כגון שיבש,  ,כמניחו כנגד המדורה

אפילו אם נתבשל  ואסורדהוי כמניח ע"ג כירה לכתחלה  וי"אלהניחו ע"ג מיחם שעל גבי האש.  מותר

 . "עיקרואפילו אם נותנו שם לשמור חומו; וראשון נראה  ,ואפילו אם מצטמק ורע לו ,כל צרכו

  להניח תבשיל יבש קר ע"ג קדרה שע"ג האש. שמותר, והמשנ"ב (ק כו"ס)וכ"פ הא"ר, הגר"א, המג"א 

  

 :בין השיטות? לא הכריע ז( ')סע, ואילו בלח להקלפסק השו"ע  ח( ')סע: מדוע ביבש (ק כו"ס)הקשה המג"א  שאלה 

, ויבוא לידי איסור צונןמשום שבדבר לח, יש חשש שיניח אותו על האש, גם כשהוא  – (ע"פ הפמ"ג)תשובת המג"א  .1

 75תורה )לדעת השו"ע(, לכן לא רצה להקל בזה )ובאופן זה תירץ את הסתירה בסי' רנג בין סע' ג לסע' ה, עיין שם(.

 ז.  'ח, כוללת גם את סע ', והכרעת השו"ע בסעעניין אחדח הם -סעיפים ז – (ק ס"ס)תשובת הא"ר, הגר"א והמשנ"ב  .2

 
 תבשיל לח צונן

 {שיש בישול בתבשיל לח צונן}ברי הכל לד אסור – לו ויפהומ"מ אם הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק : "כתב השו"ע." 

  בכל תבשיל לח צונן אפילו שהוא מצור"ל יש בישול, אלא שבסעיף זה  (ד 'סע)שלדעת השו"ע  (ק סב"ס)וכתב המשנ"ב

 הביא את לשון רי"ו, ולכן המשיך לנקוט את לשונו של רי"ו עד סוף הסעיף.

  ויוצא שהשו"ע סבר כרי"ו, שתבשיל לח  ",כאן ה שכתבמ על {השו"ע בסע' ד} דסמך ואפשרכתב: " (סקכ"ז)אך המג"א

בדעת השו"ע, והוסיף שלדינא ניתן להקל בזה  (93פרק י הערה )לחממו. וכ"כ המנ"א  מותר –שהתבשל כ"צ והוא מצור"ל 

 .צורך גדולרק במקום 

 

–
 בישול בכלי ראשון

 )פרק כירה(שבת מב ע"א 

או  לא יתן לתוכן תבלין, אבל נותן הוא לתוך הקערה ,שהעבירן מרותחין {כלי ראשון}האילפס והקדירה משנה: 

 .{שהם כלי שני, וכלי שני אינו מבשל}לתוך התמחוי 
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 .המחמירההשו"ע סבר כדעה  (ק כו"ס)ועיין לקמן בסעיף ח', שלדעת המג"א  
73
 : "ומה שכתב שהרא"ש סובר כסברא ראשונה, לא ידעתי היכן כתב כן".(סי' רנח)וכתב הב"י  
74

שאין דרכו לבשל את ההבדל בין מיחם המפריד שמותר, לכירה גו"ק שאסור, שבמיחם המפריד מניח את הקדרה במקום  (ק נט"ס)וביאר המשנ"ב  

 , ולכן זה אסור.לבשל עליואך בכירה גו"ק, אף שאין שם אש, מניח את הקדרה במקום שדרכו  , ולכן זה מותר,עליו
75
 , וכתב את דבריו רק אליבא דהשו"ע.בלח חםלדעת המג"א עצמו ניתן להקל ולהניח ע"ג קדרה שעל האש אף  



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[23] 

 

  :ב"י(האם כלי ראשון שהורידוהו מהאש מבשל( 

  הוא לא מבשל )מקל(.ואינו רותחאחרי שכלי ראשון סולק מהאש  –הגהות מרדכי ע"פ הראבי"ה , 

  מחמיר(. שהיס"בכלי ראשון מבשל כל זמן שהוא בחום  –ב"י ע"פ שאר הראשונים( 

 לאחר שהעבירוהו מעל  ילואפ )פי' הכלי שמשתמש בו על האש(י ראשון כלהשו"ע פסק לשיטתו: ": הכרעה

 ".ס"בשהי, כל זמן מבשלהאש 

  אינו –: "אבל אם אין היד סולדת בו, אפילו כלי ראשון (הובא בב"י)ע"פ הר"ן  (ק סד"ס)וכתב המשנ"ב 

 ליתן לתוכו תבלין ואפילו מלח בכל גונא". אסור –מבשל. ואם לא העבירוהו מעל האש 

 

 בישול מלח
 )פרק כירה(שבת מב ע"ב 

א"ל אביי תני ר'  ."ש לא בשלהל"ר בשלה ובכלדבכ ,סבר רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין {לישנא קמא}

 . ופליגא דר"נ, דאר"נ: צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא. בשלהנמי  "שלדבכ ,חייא: מלח אינה כתבלין

א"ל אביי תני ר'  ."ש לא בשלהל"ר בשלה ובכלדבכ ,סבר רב יוסף למימר: מלח הרי הוא כתבלין {לישנא בתרא}

 . והיינו דר"נ, דאר"נ: צריכא מילחא בישולא כבישרא דתורא. לא בשלהנמי  "רלדבכ ,חייא: מלח אינה כתבלין

  

  :ב"י(האם מלח מתבשל בכלי ראשון( 

  מתבשל אפילו בכלי ראשון )כלישנא בתרא בגמרא(. אינומלח  –רי"ף, רמב"ם ורא"ש 

  'תבוא עליו ברכה )כלישנא קמא בגמרא וכאביי(.שניהמחמיר להחשיב מלח כמתבשל אפילו בכלי  –תוס , 

 אסור ליתן לתוכו  ...{ג האששאינו ע"} כלי ראשוןג' עמודי ההוראה: "-: השו"ע סתם להקל כהכרעה

 ".ליתן לתוכו כיון שהעבירו מעל האש, דצריכא מלחא בישולא כבשרא דתורא מותרתבלין, אבל מלח 

  תע"בכל זמן שהיס"ב והמחמיר  שנילתת מלח אפילו בכלי  אוסריםוהרמ"א הביא את התוס': "ויש." 

  אבל מלח שעושים ממים שחופריןע"פ המג"א וש"א: "הני מילי במלח  (ק עא"ס)וכתב המשנ"ב ,

 מכל"ר לכתחילה". ליזהראותם, אין בו משום בישול לכו"ע, דאין בא"ב... וטוב  שמבשלים

  {המבושלים}הוא, הרי דינו כדין הדברים  76: "מכיוון שכל מלח... מזוקק(פ"א, נד)וכ"כ השש"כ." 

 

  :סיכום הדעות בבישול מלח 

 כלי שני כלי ראשון אחרונים ראשונים אמוראים

 מותר אסור   רב יוסף

 אסור אסור לכתחילה -רמ"א  לכתחילה -תוספות  קמאר' חייא בלישנא אביי ע"י 

 מותר מותר שו"ע רי"ף, רמב"ם ורא"ש ורב נחמן ;בתראר' חייא בלישנא אביי ע"פ 

 

 "רלבישול בשר שור בכ
 " :הוא של שור ילוח אפובשר מל {שאינו ע"ג האשלכל"ר אף } לתת לתוך כלי זה שאוסרויש מי כתב השו"ע ע"פ הרא"ש 

 ".{(ק סט"משנ"ב ס)ולמרות שהבשר עצמו לא מתבשל, הלחלוחית שעימו מתבשלת }

 שבו דםח דבלאו הכי אסור משום ואלא דנקט מל ,ח נמי אסורומל דבלא ילראה ונ": וביאר הרמ"א" . 
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שבו. מכיוון שהיום מלח עובר תהליך זיקוק, הוא זיקוק פירושו פעולה כימית של אידוי חומר כלשהו, על מנת לבודד את המרכיבים השונים  

 נחשב כמבושל.



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[24] 

 

  :ק יג("ק ל, ט"ז ס"ק צג, מג"א ס")שעה"צ סבביאור היחס בין דברי הרמ"א לשו"ע, כאשר הבשר לא מלוח כעת 

  נחלקו, ושניהם אוסרים מפני שהלחלוחית מתבשלת. והרמ"א ביאר את דברי השו"ע. לאהשו"ע והרמ"א  –ט"ז 

  לשו"ע: דווקא כשהבשר מלוח אסור להכניסו לכל"ר, מפני שהמלח מרכך הבשר חולקיםהשו"ע והרמ"א  –מג"א .

 מלח ע"ג הבשר, מפני שהלחלוחית מתבשלת. כשאיןניס בשר לכל"ר, אף הבישול. ולרמ"א: אסור להכ וממהר

 

 עבר ונתן מלח באיסור 
  :ק טו(")ב"י, ט"ז סהאם מותר ליהנות מתבשיל שנמצא ע"ג האש, והוסיף לו מלח בשבת 

  אף שמלח "לטעמא עביד", הוא מתבטל בתבשיל, מכיוון שמסתמא נתן מלח מותר –שבולי הלקט והרמ"א .

 77בו גם טעם מלח היתר, וקיי"ל "זה וזה גורם מותר".  בער"ש, ויש בתבשיל גם

  שלא אומרים את הכלל "זה וזה גורם מותר", כאשר האיסור וההיתר ניתנו בנפרד, שהרי כשנתן את אסור –ט"ז ,

 המלח בשבת, הבשר היה חסר טעם של מלח, ורק מלח האיסור נתן טעם, ולכן רק במוצ"ש מותר ליהנות מהבשר.

 

 , אבקות מבושלות וכדומה78, קפה נמסבישול סוכר
 בכלי ליתנו  {שעבר תהליך בישול קודם שבת}מהאי טעמא  מותרע"פ הפנים מאירות: "וכן בצוקע"ר  (ק עא"ס)תב המשנ"ב כ

 79לכתחילה". מכלי ראשוןלאחר שהעבירוהו מן האש. ויש שמפקפקין בזה, וטוב ליזהר  ראשון

  טוב להימנע מעירוי מים מכל"ר על סוכר, סכרין, קפה נמס... אפי' אם אלה כבר נתבשלו (פ"א הלכה מט)וכתב השש"כ" :

 80, ולהוסיף את החומרים האלה לאחר מכן".בתוך כל"שבתהליך הייצור, אלא יש לשפוך תחילה את המים החמים 

  וס ולערות עליו מים חמים מכלי : "מותר ליתן סוכר בתוך הכ(ח"ב סי' מד)ע"פ היחו"ד  (שבת ג סי' שיח עז)וכתב הילקו"י

ראשון, שהסוכר הוא מבושל ואין בישול אחר בישול... מכל מקום מאחר ואין בדבר כל פסידא ושום טורח, לכן 

 תבוא עליו ברכה". שבכלי שניהמחמיר על עצמו לתת את הסוכר לתוך מים 

  ת, וראוי לאכילה גמורה, אין בו איסור הואיל וכבר התבשל בבית החרוש -: "סוכר כתב (ח"ב פ"י הלכה מה)אך המנ"א

 81העומד על גבי האש". ממיחםלערות עליו מים חמים שהיס"ב  ומותרבישול בשבת, 
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 , קודם שנעשה אסור ע"י בישול.שנימוחואין לאסור מצד "דבר שיש לו מתירין, שאפילו באלף לא בטיל", מפני שהמלח מתבטל משעה  
78

: "יש להעיר דיש בידי מסמכים כתב (הלכות שבת עמ' רסגד' כסלו תשנ"ב, מובא בספר פסקי תשובות )הרב משה יאדלר במכתב ששלח לרב שמחה רבינוביץ  

. אך (י 'וכדלקמן סע)כלל". ואם כדבריו, דין קפה נמס כדין קפה שחור  אינו עובר תהליך בישולמבתי חרושת המאשרים כי הקפה נמס המיוצר על ידם 

זה מדויק. והנכון הוא, שקפה שחור עובר תהליך של קלייה וטחינה  שאין (אחראי על מחלקת כשרות על מפעל "עלית" מטעם רבנות צפת)אמר לי הרב ליחאני 

, לאחר מכן זורקים את פולי 1800; ולעומת זאת קפה נמס עובר בתחילה קלייה, ואח"כ פולי הקפה עוברים בישול בקיטור בטמפרטורה של בלבד

בקה, שהיא אבקת קפה נמס. ולמעשה יש בזה מחלוקת הקפה, והנוזל שיצא בבישול מייבשים אותו ע"י אויר חם, המים מתאדים ונשאר רק א

 באחרונים, האם דבר שעבר תהליך בישול בהכנתו, אך אח"כ נוצר ממנו משהו אחר, האם נחשב כמבושל או לא.
79
 הטעמים שאסרו ליתן סוכר ומלח )מבושלים( בכלי ראשון )שאינו ע"ג האש( הם: 

שדבר יבש שנמס והופך להיות לח, יש  (ק לא"ס)ומחצה"ש  (סוף סימן רנג)ע"פ רע"א  כתב שהטעם שהמשנ"ב אסר הוא (פ"א הערה קלח)השש"כ  .א

 .(ק צו"וכן משמע בשעה"צ ס), לכן אסור ליתנו בכל"ר, אלא יתן רק בכל"ש צונן, וכיוון שיש בא"ב בדבר לח כלחשחששו להחשיבו 

 עשיית הסוכר בבישולו, שאין דרך לאוכלו בעין אלא לתת אותו במשקין. נגמרהכתב שאסור, כיוון שלא  (ח"ב סי' טל)ובשו"ת זרע אמת  .ב
80
 עיין בהערה הקודמת. 
81
 מהטעמים הבאים: (הובאו בהערה שלפני הערה הקודמת)את הסברה של רע"א ומחצית השקל דחה  (139ח"ב פרק י הערה )המנ"א  

לחלקים יפה ע"י שנחלקים  מתערביםך כלי ראשון, אלא רק סוכר, קפה נמס, מלח וכדומה המבושלים אינם הופכים למשקים כשהם בתו .א

 , ולכן אין לדמותם כלל למשקה, אלא הם נחשבים כדבר יבש.קטנים

לגבי  (בסעיף טו), ואף אם אח"כ יהפכו להיות לחים, אין זה נחשב כבישול לח, כמו שכתוב יבשיםכשנותן אותם במים החמים הם  .ב

 חרי החימום שלה היא תהפוך להיות לחה, היא נחשבת כדבר יבש.אינפאנד"ה, שכיוון שהיא קרושה, אף שא

כלל איסור  אין -וטען שמוכח מדברי המרדכי שבמלח שלנו שכבר בישולו אותו  (140ח"ב פרק י, הערה )ואת הסברה של שו"ת זרע אמת, דחה המנ"א 

. וכן הרבה פוסקים התירו לערות מכלי ראשון ע"ג מאכלים בישול, אף שאנשים לא אוכלים מלח בעין מבלי לתת אותו במאכל אחר שהמלח נבלע בו

 מבושלים שאינם נאכלים בעין כמות שהם )קפה או סוכר(.



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[25] 

 

  :סיכום למעשה, באיזה אופן מותר לתת סוכר וכדומה במים חמים בשבת 

  שנירצוי לתת רק בכלי  –שש"כ. 

  שני, וכשאין בכך טורח והפסד ראוי לתת רק בכלי ראשוןעליו מכלי  ולערותניתן לתת בכוס  –ילקו"י. 

  ראשוןעליו מכלי  ולערותמותר לתת בכוס  –מנ"א. 

 

–
 עירוי מכלי ראשון

  :ב"י, רא"ש שבת פרק שלישי סי' טז(האם עירוי מכלי ראשון, חשיב ככלי ראשון או ככלי שני( 

  82.ראשוןעירוי מכל"ר: חשיב ככלי  –ר"ת, רש"י, ר"י, רמב"ם ורא"ש  

  מבשל. ואינו, שניעירוי מכל"ר: חשיב ככלי  –רשב"ם, רא"ה, מאירי, ריטב"א, רמב"ן רשב"א ור"ן 

 83".ליתן תבלין בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון אסור: השו"ע פסק כר"ת וסיעתו: "הכרעה 

  עירה שתו"ש שכההוסיף ע"פ ע"פ הא"ר ו. וכדי קליפהשעירוי מבשל שקיימא לן  (ק עד"ס)וכתב המשנ"ב

 .אפילו בדיעבד נאסרהתבשיל  -לא נפסק קילוח המים מהכלי ראשון ו

 

 בישול בכלי שני וקלי הבישול
  אותו  מדיחים. אבל 84: "ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת(סעיף ד)כתב השו"ע

 ...".{שהם קלי הבישול}בשבת, חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קולייס האספנין  {(ק לה"משנ"ב ס) מכל"שעירוי }בחמין 

  86כל זמן שהיס"ב". בכלי שני, אפילו 85: "ונהגו ליזהר לכתחילה שלא ליתן פת(סעיף ה)וכתב הרמ"א 

  87אפילו יס"ב, שאין מתבשל". {, ולא מחזי כמתבשלבישולה יקלמ}שאינו  תבליןלתת  מותר: "בכל"ש (ק סה"ס)כתב המשנ"ב 

                                                 
82
 (הובא מסיכומו של הרב אילוז)הראשונים נחלקו בדעת ר"ת, האם עירוי מכלי ראשון חשיב כבישול בכלי ראשון ממש או שמבשל רק כדי קליפה:  

 .בכולועירוי מכלי ראשון מבשל  – (ע"ז סי' לא)והגה"א  (ע"ז סי' תתנ"ח)המרדכי  ,(ד"ה ודאמרינן אבל נותן שבת כ. בדפי הרי"ף)לדעת הר"ן 

 .קליפהעירוי מכלי ראשון מבשל כדי  – (לאוין ס"ה)והסמ"ג  (שבת פ"ג סעיף טז), הרא"ש (זבחים צה: ד"ה עירה)לדעת התוס' 

שבמקום שיש תתאה גבר המתנגד לבישול בכולו, אז העירוי מבשל רק כ"ק, אבל במקום , היאשהסביר שדעת ר"ת  (סי' פד)ועיין בספר נתיב חיים 

 שאין דין תתאה גבר, אז העירוי מבשל בכולו. 
83

בהל' שבת לא כתב השו"ע האם העירוי הוי ככל"ר לגמרי ומבשל כולו, או רק כדי קליפה, כיון שלענין שבת אין נפק"מ בזה. אולם בהל' איסור  

 .כ"קפסק השו"ע בהדיא שעירוי מכל"ר הוי ככל"ר ומבשל רק י(  ')יו"ד סי' סח סעוהיתר 
84

והמנ"א הסבירו שהשו"ע  (עמ' ס סעיף מד)לשרות דמחזי כמבשל". אך הלוית חן  אסור: "ואפילו בכלי שני נמי ע"פ המג"א (ק לד"ס)וכתב המשנ"ב  

אבל מדיחים אותו בחמין" שמשמע שהתיר דווקא לערות מכל"ש )שעירוי מכלי . ומה שכתב אח"כ: "התיראסר לשרות רק בכל"ר, אך בכלי שני 

 .בכלי שני עצמוראשון מבשל כדי קליפה(, כתב זאת בניגוד לדין של מליח הישן וקולייס האיספנין, אך מעיקר הדין מותר אף לשרות 
85
 המפורשים במשנה. ישולאינה מקלי הב. היא 2מער"ש.  אפויה. היא 1למרות שבפת ישנן שתי סברות להקל:  
86
 : שניהמשנ"ב נתן שני טעמים מדוע הרמ"א אסר לשרות פת בכלי  

... {תת אותו בכל"ששמותר ל}. ולא דמי לתבלין מחזי כמבשלע"פ תירוץ א' של התוס', שהמניח מאכל בכלי שני " (ק לד"ס)א. כתב המשנ"ב 

קיבל את הסברא  לא ,(ח"ו סי' כב)ובשו"ת יחו"ד  (עמוד ס, סע' מד)דתבלין עשויין למתק הקדרה, ולא מחזי כמבשל". אך הגרע"י בלוית חן 

 שיש מיחזי כמבשל בכל"ש.

י דמקרי במיד אין אנו בקיאיןמדוע הרמ"א אסר לשרות בכל"ש אף בדברים שאינם קלי הבישול: "כי  (ק מה"ס)ב. עוד ביאר המשנ"ב 

חלק על המשנ"ב בזה, וכתב: "דאין  (ק יח ד"ה בשו"ע"סי' נב ס)רכיך", וחוששים שכל דבר נחשב כקלי הבישול, שמתבשל בכל"ש. אך החזו"א 

 ", שעליהם נכתב בפירוש שדינם כקלי הבישול.בביצה ופתלחוש מעיקר הדין לכל הדברים שמא הוא מקלי הבישול, רק 
87

ותירצו שבכל"ר דפנותיו חמים, ומחזיק חומו זמן רב, אך כל"ש  –מדוע כלי שני שהיס"ב לא מבשל כמו כל"ר?  (ד"ה ושמעשבת מ ע"ב )התוס' הקשו  

. זמן ראוי לבישול. ובכל"ש אף אם יש חום, 2. חום. 1תנאים:  2למרות שהיס"ב מותר, שאין דפנותיו חמים והולך ומתקרר. ז"א שכדי לבשל צריך 

 ישול. אך קלי הבישול, מספיק להם זמן מועט בשביל שיתבשלו, ולכן הם מתבשלים בכלי שני. אין מספיק זמן הראוי לב



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[26] 

 

  להחמיר: "מכיוון שישנם מאכלים המתבשלים גם בכל"ש, ואין אנחנו בקיאים לדעת אילו הם, יש (פ"א נג)וכ"פ השש"כ 

גם בנתינתו בכל"ש, אם אמנם התבשיל שבכל"ש הוא חם  בישולולומר, שכל דבר שאינו מבושל יש משום איסור 

 , שאותם מותר ליתן בכל"ש".88המים, והשמן, והתבליןבשיעור שהיד סולדת בו... יוצאים מן הכלל הזה הם: 

  לכל  שידועלתת כל דבר בכלי שני, זולת הדברים הרכים  להקל: "דעת רוב רבותינו הספרדים (ח"ב פ"י, יט)כתב המנ"א

 בזה לספרדים". וכ"פ ילקו"י. להקלבזה. ולכן מעיקר הדין יש  להקלל"ש. וכן נראה דעת רוב הראשונים שמבשלים בכ

  

  :מד(סע' ק מה, לוית חן עמ' ס ")משנ"ב ססיכום האם יש בישול בכלי שני 

  קלי בישול. שאינםבישול בכלי שני בכל דבר, חוץ מהדברים הידועים  יש –משנ"ב ושש"כ 

  הבישול )מליח הישן, קולייס האספנין, ביצה וכדו'(. בקליבישול בכלי שני, אלא רק  אין –מנ"א וילקו"י 

 

 כלי שני שהיד נכווית בו
  אפילו שהוא בכלי שני נכווית בושתבשיל שהוא בחום שהיד  (ק מח"הלכות שבת כלל ה, מובא במשנ"ב ס)כתב החיי אדם ,- 

 לכולי עלמא.  כמבשלנחשב 

  חלק עליו, וכתב שבכלי שני ממילא מחמירים שלא לתת בו כל דבר שלא  (ד בישול אות דאו"ח ח"ד סי' ע)אך האגר"מ

 אפילו כשהיד נכווית. להתירהתבשל, שבכל"ש שייך בישול כל עוד הוא בחום שהיס"ב; והוסיף שבכלי שלישי יש 

 

 נתינת לח בכלי שני
 כלי שניבנתינת נוזל שהתבשל מער"ש 

  להקללערב אותו, בתבשיל רותח בכלי שני יש " מער"ש: שהתבשללגבי דבר לח צונן  (ק כג"ס)כתב המשנ"ב." 

  ליתנו לכל"ש. מותרלכו"ע  89שחלב בזמנינו (מנח"י ח"ה סי' רכז, צי"א חי"ד סי' לב, אז נדברו חי"ב סי' יט)כתבו הפוסקים 

 

 נתינת נוזל שלא התבשל מער"ש לכלי שני

  :שש"כ פ"א נג, הערה קנא(האם מותר לתת שאר משקים לא מבושלים )שאינם מים ושמן( בכלי שני בשבת( 

  מותר – (ח"ג סי' מ)ושו"ת חשב האפוד  (חי"ב סי' יט)שו"ת אז נדברו  ,(ק טו"משב"ז ס)שו"ע הרב, פמ"ג. 

  אסור – (ק פה"ס)כלכלת שבת וכה"ח. 

 השש"כ אסר בזה: "כל דבר שאינו מבושל יש משום איסור בישול, גם בנתינתו בכלי שני... הכרעה :

 ליתן בכלי שני גם כשאינם מבושלים". מותרוהתבלין, שאותם  המים, והשמןיוצאים מן הכלל הם: 

  למזוג תה או  מותרהכריע להתיר: "בדבר לח אין דין קלי הבישול, ולכן  (שבת כרך ג' עמוד רג)אך הילקו"י

 שמתבשלים בכלי שני". אינם בכלל קלי הבישולקפה חמים שבכוס בשבת, בחלב קר, דמשקים 

 

 גוש רותח שאינו בכל"ר
  :ק סה("ק ח, משנ"ב סי' שיח ס"ז, ש"ך יו"ד סי' קה ס 'יורה דעה סימן צד סעשו"ע )מה דינו של גוש רותח שהעבירו מכלי ראשון 

  שנידינו ככלי  –רמ"א. 

 ראשוןדינו ככלי  – (ס"ק מה)ומג"א  רש"ל. 

  נחשבים ככל"ש.שצלוליםנחשב ככל"ר, אך אורז, דוחן וכדומה  ממשגוש  –ש"ך , 

                                                 
88
 בכלי שני.אף מאוד, וסביר שמתבשלים  דקיםכיוון שהם  ן"תבלילא נחשבים "ינו משהתבלינים הרגילים בי (פ"א הערה קנב)וכתב השש"כ  
89
 (.0C 100ן שהחלב עובר פיסטור דינו כמבושל )אף שאינו מחומם בחום של ע"פ הגרש"ז אוירבך, שמכיוו (פ"א הערה קנז)וביאר השש"כ  

 החמיר שאף בחלב שהתבשל והצטנן אסור לתת אותו בכל"ש, שמא הוא כקלי הבישול. (ח"ו סי' יב)אך שו"ת להורות נתן 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[27] 

 

 בזה, דיש פוסקים  ליזהר: "אם מונח בכל"ש דבר גוש שהיס"ב, יש רש"ל: המשנ"ב החמיר כהכרעה

 )ח"ב פרק י, כב(.והמנ"א  (פ"א הלכה נט)". וכ"פ השש"כ ככל"רשסוברים דדבר גוש כל זמן שהיס"ב דינו 

  להקלשכשיש הפסד מרובה יש  )יו"ד סי' צ"ד ס"ק ל"ב(וערוה"ש  )יו"ד סי' צ"ה(וכתבו שו"ת חת"ס. 

  שו"ת פני יהושע ק ו(")יו"ד סי' קה ס, הכו"פ ק יב(")כלל ס' סהחכ"א  )יו"ד סי' קה ס"ק כ"ו(,אולם היד יהודה ,

והילקו"י  )פרשת מטות ריש שאילתא קל"ז(, העמק שאלה ק ז("נא ס)או"ח סי' ת, המגן אלף )ח"ב יו"ד ס"ס כ"ג(

 .ככלי שניהתירו להחשיב גוש רותח שבכלי שני, )שבת ח"ג סי' שיח הלכה נא( 

 

 בישול בכלי שלישי
  שהיד  שלישי: "הלכך יזהר אדם שלא להכניס בשבת שום דבר בכלי שני ואף בכלי (עמוד ז, סי' רעד, עמ' קלד)כתב היראים

 סולדת בו, שאין אנו בקיאים בדברים רכים וקשים מי הוא מתבשל בכלי שני, ומי הוא שאינו מתבשל".

  בצונן, כל שכן כשכבר הונח בכלי שלישי". אין אוסר: "עירוי מכלי שני ע"פ המג"א (ק טו"משב"ז ס)אך כתב הפמ"ג 

  לכל הפחות ישאב בכף מן הקדרה, {שול אחר אפייהבמרק, שאסור משום בי}: "אם רוצה ליתן פת (ק מה"ס)וכ"כ המשנ"ב ...

.{משמע שאין בישול בכלי שלישי, ועיין בהערה שיש סתירה בדבריו}". שלישיכדי שתהיה הקערה כלי 
90 

  מתבשלים בשלישי"ולא מצינו מקור לחלק בין שני לשלישי, ודברים המתבשלים בשני  כתב: (ק יח"סי' נב ס)אך החזו"א ,

, ועל פי שנהגו נהגוואין הדבר תלוי אלא בחום המים, שיהיו היד סולדת בהם... ומיהו כיון שהוא רק חומרא, במקום 

 רוב אין כלי שלישי יד סולדת בו".

  מקיליןדבכל כלי שלישי  ,נוהגין שאין מחלקין: "כתב (אות ד ח"ד סימן עד או"ח)והאגר"מ". 

  רות מים חמים או תבשיל חם אפילו מכלי שני, אם אמנם חמים הם בשיעור כתב: "אין לע (פ"א הלכה נז)אך השש"כ

, שאי אפשר לאוכלו בלי שטיפה במים, כגון דג {שהם קלי הבישול} הרבה, או על דבר מלוח תהשהיס"ב: על ביצה, על עלי 

91".שלישימלוח, מכיון שהמים מכשירים אותו לאכילה, וכן אין להכניסם לכלי 
 

  להקלאף שהיס"ב נוהגים  שלישיכתב: "מ"מ בכלי  (הלכה יטח"ב פ"י )והמנ"א ." 

  לערות מים חמים מכלי שני על כוס שמונחים בתוכו עלי תה. וכ"ש אם  מותר: ")שבת ח"ג סי' שיח סעיף מח(וכ"כ הילקו"י

 נותן את עלי התה בכוס שלישי, שכוס שלישי אינו מבשל כלל". 

  

  :ק מה, שש"כ פ"א נז, מנ"א ח"ב פ"י יט, ילקו"י שבת ג סי' שיח מח("אות לה, משנ"ב ס)אש"א סיכום האם יש בישול בכלי שלישי 

  יש בישול בכלי שלישי שהיס"ב, שמא המאכל הוא מקלי הבישול. –יראים וב"ח 

  ביצה, דג מלוח וכד'(.  בקלי הבישולבישול בכלי שלישי כשהוא בחום שהיס"ב רק  יש –ערוה"ש, חזו"א ושש"כ( 

  כלל בישול בכלי שלישי, אפילו בחום שהיס"ב. אין –אגר"מ, מנ"א וילקו"י  ,(ק טו"ק לה ומשב"ז ס"אש"א ס)פמ"ג 

 

                                                 
90

מכלי שני", ובמקום אחר  בהדחה: "דיש דברים רכים קלי הבישול, שמתבשלים אפילו (ק לט"בס)את עצמו, שהרי כתב  סותרולכאורה המשנ"ב  

 ,(ק לט"ס)בישול בכלי שלישי. וכן מוכח מכך שהמשנ"ב  שיש. ויוצא מדבריו שלישי: שהדחת כלי שני נחשבת ככלי (ק מה"ק לה וס"ס)כתב המשנ"ב 

 התיר להכין בכלי שלישי. כשביאר באריכות כיצד ניתן להכין תה, לא הזכיר כלל אפשרות ל

בישול בכלי שלישי, אלא שהקל לתת פת במרק שבכלי שלישי, משום שבזה יש לצרף את שיטת הראשונים  שישאת דבריו, שסבר  ליישבולענ"ד ניתן 

  שסוברת שאין בישול אחר אפייה.
91
שהם כקלי הבישול, ולא החמיר בכל הדברים )שמא הם קלי הבישול(, למרות שהמשנ"ב  המפורשיםונראה שהטעם שהשש"כ החמיר רק בדברים  

כתב שאין אנו בקיאים מהם קלי הבישול, ואף השש"כ עצמו פסק כן בכלי שני, הוא מפני שלא רצה לאחוז את החומרא משני צידיה, שהרי  (ק מב"ס)

עיקר הדין לכל הדברים שמא הוא מקלי הבישול, רק בביצה ופת", אלא אם כן המים חלק על המשנ"ב וכתב: "דאין לחוש מ (ק יח"סי' נב ס)החזו"א 

בחום שהיד נכוית בו, שאז יש להחמיר בכל דבר. ויוצא שלחזו"א אף בכלי שני, מותר לבשל דברים שאינם מפורשים שהם כקלי בישול. ומאידך 

 .הבישולר פעמיים, והחמיר בכלי שלישי, רק בקלי למשנ"ב לא מוכרח שיש בישול בכלי שלישי. ולכן השש"כ לא רצה להחמי

 . , אך חזר בו במהדורה השנייה ואסר בזהבכלי שלישיליתן שקית תה או עלי תה  להתירכתב בפשטות  ,(עמוד טו)ואמנם בשש"כ מהדורה ראשונה 



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 
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 עירוי מכלי שני
  דין כלי שלישי הובא לעיל( שלישיחשיב ככלי  י שנישעירוי מכל (פ"א הלכה נז)וכ"פ השש"כ  (ק מה"ק לה וס"ס)משמע מהמשנ"ב(. 

 

 הכנת תה בשבת
 הכנת תה ע"י עלים

  :ק לט(")משנ"ב סהאפשרויות להכין תה בשבת ע"פ המשנ"ב, לפי סדר העדיפות 

 רותחים מכל"ר על עלי התה ויערבבם היטב, ייבש את העלים, ובשבת יערה מכל"ר על עלי התה. יערהבער"ש  .1

 את עלי התה, אח"כ ייבש את העלים, ואז בשבת יערה על עלי התה מכל"ר. יבשלבער"ש  .2

 , ובשבת יכול לתת את מי התמצית בתוך כלי שני.מי התמציתה, יוציא את את עלי הת יבשלבער"ש  .3

 92כל השבת, ויערה מהתמצית כשירצה. חמהתה, וישמרנה  תמצית: בער"ש יבשל את העלים ויכין הטוב ביותר .4

 

 הכנת תה בכלי שני
  :מז, מנ"א ח"ב פרק י הל' טל(סי' שיח לז ו קסח, ילקו"י שבת ג  )שש"כ פ"א נז והע'האם מותר לתת עלי תה )שלא בושלו( בכל"ש 

  שעלי תה אינם כקלי הבישול, משום שאף במים קרים יוצא מהם טעם וצבע תה. מותר –מנ"א , 

  שחוששים שעלי תה הם גם קלי בישול, משום שהם דקים מאוד. אסור –משנ"ב, ערוה"ש, שש"כ וילקו"י , 

 

 הכנת תה בכלי שלישי
  :שש"כ פ"א הלכה נז, ילקו"י שבת ג' הלכה מא ומח, ערוה"ש סי' שיח הלכה כח(האם מותר להכין תה בכלי שלישי( 

  מותר – (126)ח"ב פרק י הערה ילקו"י ומנ"א  ,(ח"ד סי' עד)אגר"מ  ,(ק לה"אש"א ס)פמ"ג . 

 שתה הוא מקלי הבישול, שאסור להכניסו לכל כלי שחם בחום שהיס"ב. אסור – 93ערוה"ש, חת"ס ושש"כ , 

 

 קפה וקקאו
 בישול קפה שחור וקקאו בשבת

  שניומשמע מדבריו שהוא הדין מכלי }יזהר שלא יערה עליהם מים חמין מכל"ר  (קפה): "לענין קאוו"י (ק לט"ס)כתב המשנ"ב
94

} 

 95מעליהן...".אם לא שערה עליהם מאתמול והריק את המים 

  שבישולן  שלישי... עינינו רואות שמתבשלים בכלי שני ובכלי (תה): "העשב שקורין טי"י (סי' שיח הלכה כח)כתב ערוה"ש

 ".(קקאו)ובשאר מיני בישולים כאלו כמו סאקאלאד"א וקאק"א  (קפה)קל... וכן הדין בקאוו"א 

  קפה וקאקאו שהן תבלין בודאי הרי הם בכלל תבלין אבל חלק על ערוה"ש וכתב: " (או"ח ח"ד סי' עד)אך האגר"מ

 ."ומותר בכלי שלישי. ולמעשה צריך עכ"פ להחמיר בכלי שני תין..שבמתני

  לערות עליו מים חמים שהיס"ב ממיחם העומד  {לספרדים} מותר: "קפה טחון, הואיל ונקלה... (פ"י הלכה מג)וכתב מנ"א

 ". וכ"פ הילקו"י.ברכהעל גבי האש... והמחמיר... רק לתת המים תחילה בכוס, ואח"כ לתת הקפה לתוכם, תבוא עליו 
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שאם מכין כך את התה, עדיף שיערה את המים לתמצית )ולא את התמצית למים(, כדי לצאת בזה גם לדעות הסוברות שיש  (ק סה"ס) "צוכתב שעה 

 צביעה באוכלים.
93
 , אך במהדורה השנייה חזר בו ואסר בזה )כנ"ל(.בכלי שלישיהתיר ליתן שקית תה או עלי תה  (עמוד טו)ובספר שש"כ מהדורה ראשונה  
94

וכ"ש לפי מה שמבואר בסעיף זה דיש דברים רכים קלי הבישול הביא את דין עלי התה יחד עם הקפה כתב: " (לט ס"ק)שכאשר המשנ"ב  

  ".שמתבשלים אפילו בהדחה מכלי שני אפשר דיש בהעלים ג"כ חשש איסור דאורייתא
95
 ך קלייה.ולכאורה משמע מדבריו שקלייה אינה כבישול, ויש איסור בישול אחר קלייה, שהרי קפה עובר תהלי 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[31] 

 

  :האם מותר להכין קפה שחור או קקאו בשבת 

  משום שהם מתבשלים אף בכלי שלישי, ונחשבים כקלי הבישול.אסור –ערוה"ש , 

  משום שהם ניתנים כתבלין, ואינם כקלי הבישול.שלישימותר בכלי  –אגר"מ , 

  תע"ב. בכל"ש, אך המחמיר לתת הקפה מכל"רלספרדים, מעיקר הדין מותר לערות על קפה  –מנ"א וילקו"י 

 

 דין מצקת
  :ק ל("ק יט, ט"ז יו"ד סי' צב ס")ט"ז סהאם מצקת שמוזגים בה מכל"ר נחשבת ככל"ר או ככל"ש 

  ,'(ק פז"ס)כ ומשנ"ב ", ט"ז, נקה(או"ח סי' תנא), רמ"א י"הגמתוס
לאפוקי הגעלת כלים ) חומראל ראשוןככלי  – 96

 שלא מועילה בתוך מצקת(.

  (ופליטה בכלים מצקת נחשבת ככלי ראשון בליעהלעניין דיני ככלי ראשון בין לחומרא ) – (יו"ד סי' קלה)רא"ש וטור 

 )שכשמכניס כלי להגעלה במצקת, חשיב הגעלה(. ובין לקולא

  ככלי : המצקת נחשבת האשכשיוצק מכלי ראשון שעומד על גבי  – (ח"ב עמ' רלט)ואול"צ  (או"ח סי' קכב ס"ק ג)חזו"א

 עומד על גבי האש: המצקת נחשבת ככלי שני. שלא, אך כשיוצק מכלי ראשון ראשון

  (ק מה"ס)מאירי, מהרי"ל, משנ"ב
 .שניככלי  –"ד, מטה יהודה והגרע"י פר"ח, חו ,97

 פסק כמהרי"ל וסיעתו: "מצקת שלוקחים בה מכלי ראשון  (שבת ג סי' שיח הלכה פד): הילקו"י הכרעה

 ".ראשון. ואם שהתה בתוכו עד שמעלה רתיחה, דינה ככלי ברכה. והמחמיר תבוא עליו ככלי שנידינה 

  כיון שמכניס את המצקת לתוך כלי ראשון, ובפרט םוסיעתתוספות פסק כ (פ"א הלכה מח)אך השש"כ" :

 ".כלי ראשוןיש לה כל דיני  –אם היא נשארת זמן מה בתוך הקדירה 

  פסקו )ע"פ איך שיישבו את הסתירה  (ח"ב סי' נב)ושו"ת אז נדברו  (ק ג"ח"ב סי' קכז ס)ושו"ת מנחת יצחק

 .ככלי שלישימהמצקת חשיב  , אך אחר שמערים אותוככל"רשבמשנ"ב(, שהתבשיל שבמצקת חשיב 

  בתוכהלתת  אסורמשום חומרת השבת להחמיר לכתחילה: " (ח"ב פרק י הלכה כג)וכעין זה פסק המנ"א 

 על דבר שיש בו משום בישול". ממנהלערות  מותרדבר שיש בו משום בישול. ומ"מ  {במצקת}

 

–
 מיחם שפינה ממנו מים

 )פרק כירה(ע"ב -מא ע"א שבת

 או, {מים} לתוכו הוא נותן אבל, שיחמו בשביל {מים צוננים} צונן לתוכו יתן לא - שפינהו {כלי מים} המיחם :משנה

 . {את המיחם או הכוס} להפשירן כדי {שיש בה מים חמים} הכוס לתוך

 ממנו שפינה המיחם: קאמר הכי, מתנא בר אדא רב אמר -? {האם מותר לתת מים למיחם או אסור} קאמר מאי :גמרא

 מצרף והלא .להפשירן כדי - מרובים מים לתוכו נותן אבל, שיחמו כדי מועטים {צוננים} מים לתוכן יתן לא - חמין מים

 . מותר - מתכוין שאין דבר: דאמר, היא שמעון רבי -! {את הכלי}

 ! קתני שפינהו מיחם? !קתני מים ממנו שפינה מיחם מידי: אביי לה מתקיף
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 עיין בהערה הבאה, ביישוב דברי המשנ"ב. 
97

, שהמצקת היא ככלי שני, )שהרי מה שניצוק מהמצקת דינו ככלי שלישי(, ק מה(")סבדברי המשנ"ב ישנה סתירה, שמשמע מדבריו במקום אחד  

 משמע מדבריו שמצקת דינה ככלי ראשון.  ק פז(")סואילו במקום אחר 

שתבשיל הנמצא במצקת דינו ככל"ר, אך כשמערה מן המצקת לכלי אחר, יש להחשיב את  (ח"ב סי' נב)ושו"ת אז נדברו  (קכזח"ב סי' )ותירצו המנח"י 

 תמיד. ככל"ר, אא"כ השהה אותה הרבה זמן בתוך הסיר, שאז דינה שלישימה שיוצקים ממנה ככלי 

, משום שבישול אחר אפייה זה אפויאשר מערה ממנה על גבי דבר כתב לתרץ שהמשנ"ב הקל להחשיב מצקת ככלי שני כ)פרק א הערה קפ( והשש"כ 

 עצמו חומרא, אך סתם מצקת דינה ככלי ראשון.



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[30] 

 

 בשביל מועטין מים לתוכו יתן לא - חמין מים בו ויש {מן האש} שפינהו המיחם: קאמר הכי, אביי אמר אלא

 מפני, עיקר כל מים לתוכו יתן לא - מים ממנו שפינה ומיחם. להפשירן כדי מרובים מים לתוכו נותן אבל, שיחומו

 ...אסור - מתכוין שאין דבר: דאמר, היא יהודה ורבי. שמצרף

שמותר לתת מים מרובים לתוך } שנו לא {שהבין שמדובר במשנה על מיחם שפינה ממנו חמים )כהבנת רב אדא בר מתנא(}: רב אמר

שקיי"ל } אסור - {כשממלא את כל הכלי מים} לצרף שיעור אבל, {שאינו ממלא את כל הכלי} להפשיר {מים} שיעור אלא {המיחם הריק

{שקיי"ל כר"ש, שסובר שדבר שאינו מתכוון מותר} לצרף שיעור אפילו: אמר ושמואל. {מתכוון אסורכר' יהודה, שסובר דבר שאינו 
98. 

  

  :סיכום הדעות האם מותר לתת מים לתוך מיחם חם 

 מיחם מים שפינהו מן האש מיחם שפינה ממנו מים חמים 

 מים מרובים מים מועטים מים מרובים מים מועטים

 )מותר מק"ו( ? מותר אסור שמעון(רב אדא בר מתנא )לדעת ר' 

 מותר אסור אסור אסור אביי )לדעת ר' יהודה(

 

  :ב"י(סיכום הדעות בטבלה, מתי ניתן לתת מים מרובים למיחם שפינה ממנו מים חמים( 

 שיעור להפשיר שיעור לצרף 

 מותר אסור רב )לדעת ר' יהודה(

 מותר מותר שמואל )לדעת ר' שמעון(

  

  ליתן לתוכו  מותר – מיחם שפינה ממנו מים חמיןפסק ע"פ הרמב"ם כרב אדא בר מתנא וכשמואל: " (יב 'בסע)השו"ע

 ".מים צונן כדי להפשיר

 " שרק כשהמים מרובים מותר ליתנם לתוך מרוביםוהרמ"א הוסיף ע"פ התוס', אחר המילה "צונן" את המילה ,"

 המיחם, שאחרת יש חשש שהמים יתבשלו.

 

 בטי, ספל וכוס עירוב חמין בצונן באמ
 )פרק כירה(שבת מב ע"א 

בין חמין לתוך  :ולא הצונן לתוך החמין דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים ,לתוך הצונן נותן אדם חמין :תנו רבנן

מתוך } באמבטיאבל  .{(רש"י)שלא חמה מאוד, והיא כלי שני } בכוס :. במה דברים אמוריםמותרובין צונן לתוך החמין  ,הצונן

 . אוסרולא צונן לתוך החמין. ורבי שמעון בן מנסיא  ,חמין לתוך הצונן {חמה ביותר, מותר דווקאשהיא 

 הלכה כרבי שמעון בן מנסיא.  :אמר רב נחמן

 :תני רבי חייא :הרי הוא כאמבטי. אמר ליה אביי {הכלי שאיתו רוחצים, שיש בו מים חמים מאוד}סבר רב יוסף למימר ספל 

 . {ככלי שני אלא} כאמבטי אינוספל 

אלא  ,ואמר רב נחמן הלכה כרבי שמעון בן מנסיא ,ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא דספל הרי הוא כאמבטי

מי סברת רבי שמעון אסיפא  -? {שיוצא לדעת ר' שמעון בן מנסיא, שאסור כלל להתרחץ בחמין בשבת} בשבת רחיצה בחמין ליכא

 !{אסר לתת צונן לתוך חמין, והתיר חמין לתוך צונן, בין בכוס ובין באמבטי "שר} א קאיאריש ?!{שאסר לתת חמין של אמבטי לתוך צונן} קאי
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שאין בזה "פסיק רישיה" של צירוף הכלי, מפני שלא בטוח שהכלי יגיע לצירוף, שבשביל לצרף כלי צריך להרתיח את  (ק פ"ב"י ומשנ"ב ס)וכתב הר"ן  

 ערות עליו מים, וכאן חימם את הכלי עם מים.הכלי לבדו הרבה זמן, ואח"כ ל

 כתב שכל שלא מכוון לצרף, אין ראוי לומר בו פסיק רישיה, שאין בזה מלאכה כלל. (ב"י)והרב המגיד 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[31] 

 

וכדעת בית } ורבי שמעון בן מנסיא אוסר צונן לתוך חמין ,ובין צונן לתוך החמין ,ובית הלל מתירין בין חמין לתוך צונן

 ית שמאי ובית הלל בדבר זה.לא נחלקו ב :הכי קאמר ?. לימא רבי שמעון בן מנסיא דאמר כבית שמאי{שמאי

מערה מדתנא ר' חייא:  ,{שלא הקפיד בכל"ש} אנאמר רב הונא בריה דרב יהושע, חזינא ליה לרבא דלא קפיד אמ

 .{בן מנסיא הבנת ר"שכב"ה, ולא כ} ובין צונן לתוך חמין ,ונותן בין חמין לתוך צונןאדם קיתון של מים לתוך ספל של חמין, 

  

 הבנת הגמרא
  :"ב"י, בה"ל ד"ה והוא שלא יהיו בכל"ר(מדוע "נותן אדם חמין לתוך הצונן, ולא הצונן לתוך החמין( 

  מכיוון שהצונן הוא התחתון, אין בזה בישול.תתאה גברמדין  –רש"י , 

  מן החמין, ולכן אין הצונן מתבשל מהחמין שעליו. מרובהכאן מדובר כשהצונן למטה  –תוספות 

  ובכל"ש אין בישול. ואף שיש בישול בעירוי בכל"שכיוון שכשנותן החמין לצונן, הבישול נעשה  –רשב"א ור"ן ,

 , כיוון שהכל מתערבב, חשיב ככל"ש שאין בו בישול.לחמכל"ר, הני מילי בעירוי על דבר יבש, אך בעירוי על דבר 

 

 נתינת צונן לחמין בכל"ר לשתייה
  ב"י(: ייהשתהאם מותר לתת צונן לחמין בכל"ר לצורך( 

  שהלכה כבית הלל, שמותר לתת חמין מתוך אמבטי שהיא כל"ר לצונן, ואסור לתת אסור – (להבנת הב"י)רמב"ם ,

 צונן לחמין שבכל"ר.

  כדין מיחם שפינהו מן האש )כאביי(.מותר -, הרבה אסור -בכל"ר לשתיה: מעט צונן  –תוספות, ר"ן, רי"ו וטור , 

 שלדעת השו"ע דינה ככלי } של מרחץ )פי' כלי שרוחץ בו(אמבטי ע"פ הרמב"ם: " (יא 'סע): כתב השו"ע הכרעה

 ."נותנין לה מים צונן, שהרי מחממן הרבה אין –... שהיא מלאה מים חמין {ראשון לכל דבר

  נתן, יכל כך שא"א שיתבשלו, רק שיפיגו צ מרוביםואם המים פסק כתוס' וסיעתו: " (יב 'סע)אך הרמ"א

 וכ"פ המשנ"ב. ."רק שלא יהיה על האש שריאפילו בכלי ראשון 

  ולא כששופך לאטיחדשמותר לתת מצונן לחמין, דווקא כששופך הכל  (ק פג"משנ"ב ס)וכתב החיי אדם ,. 

 

 נתינת חמין לצונן בכל"ר לשתיה

  :ב"י(האם מותר לערות מכלי ראשון לשתייה, לתוך מים צוננים( 

  שהלכה כבית הלל, שבאמבטי מותר לתת חמין לצונן. , אפילו כשהצונן מועט מהחמין.מותר –רי"ף, רמב"ם ור"ן 

  כדין מיחם שפינהו מן האש, וכהסברו של אביי.מותר -. להרבה צונן אסור -למעט צונן  –תוספות , 

 מועטשפסק כרמב"ם וסיעתו, שמותר לערות מכל"ר אפילו כשהצונן  (יא 'סע): משמע מהשו"ע הכרעה. 

 על החמין. מרוביםפסק כדעת התוס', שמותר לערות דווקא אם הצונן  (ק עח"ס)משנ"ב אך ה 

  ועוד שאין היתר תורהכתוס', הואיל וזו מחלוקת באיסור  להחמירכתב שראוי  (ח"ב פ"י טז)והמנ"א ,

 גדולה. טרחהלהחמיר בזה, וגם אין בזה  שנהגובשו"ע, אלא רק משמע כך מדבריו, ובפרט  מפורש

 

 חמין בצונן באמבטיעירוב 
  ב"י, תוס' שבת מב ע"א ד"ה "מי סברת"(: ראשוןשבכלי  באמבטיהאם מותר לערב חמין וצונן( 

  כדעת בית הלל, וכמעשה רבא.מותרוחמין לצונן:  .אסורצונן לחמין:  –רי"ף, רמב"ם ור"ן , 

  לגמרי אפילו בכל"ש, כדעת ר' שמעון בן מנסיא שקאי על הסיפא, ורב נחמן כתב שהלכה כמותו. אסור –תוספות 

  מעט חמין. נלמד מדין מיחם שפינהו. ומותרהרבה חמין,  אסור. וחמין לצונן: אסורצונן לחמין:  –רי"ו 

  רמותמעט צונן, ומותר הרבה צונן. וחמין לצונן:  אסורצונן לחמין:  – (להבנת הב"י)טור. 



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[32] 

 

 נותנין לה מים צונן, שהרי מחממן  אין פסק כרמב"ם וסיעתו: "אמבטי... (יא 'סע): השו"ע הכרעה

 ".לתוך אמבטי אחר של צונן ,הוא ממים חמין שבזה האמבטי נותן , אבלהרבה

 שאם המים הצוננים מרובים, מותר לתתם עם מים חמים. (הנ"ל)פסק ע"פ הטור  (יב 'סע) אך הרמ"א 

  לגמרי. אסורשבאבמטי שבכל"ר, בצונן לתוך חמין יהיה  (ק עז"ס)וכתב המשנ"ב 

 

 אמבטי בכלי שני
  ,עז(-עוק ")ב"י, משנ"ב ס: שנישהיא כלי  באמבטיהאם מותר לערב צונן וחמים 

  כדין ספל וכוס, שכלי שני אינו מבשל.מותר –רי"ף, רמב"ם, ר"ן ורי"ו , 

 בן מנסיא. "שוהלכה כר, "שאמבטי שבכלב. דברי בית הלל הם אסור – תוספות 

  מותר - חמין לצונן ;מותר -, הרבה צונן )שהמים מתבשלים( אסור –מעט צונן  צונן לחמין: – (להבנת הב"י)טור. 

 כדעת הרמב"ם וסיעתו, מתוך שלא כתב שאמבטי היא כלי שני.התיר: משמע מהשו"ע שהוא הכרעה , 

  שניאמבטי: "אע"פ שהיא כלי מים צוננים ב שאסור לתתשכתב  טור,כדעת הפסק אך הרמ"א." 

 ". שרי -... ואם המים מרובים כל כך שא"א שיתבשלו, רק שיפיגו צנתןובסעיף יב כתב: "

  שרי –וכתב המשנ"ב ע"פ האחרונים: "אם נותן הרבה כ"כ עד שהחמין נעשים פושרים ע"י זה." 

 

 חמין לצונן וצונן לחמין בכלי שני לשתיה
 " :99לצוק מים חמין לתוך מים צונן, או צונן לתוך חמין והוא שלא יהיו בכלי ראשון ומותרכתב השו"ע ע"פ הרמב"ם 

 . "מפני שמחממין הרבה

 שרי"נתןיואם המים מרובים כל כך שא"א שיתבשלו, רק שיפיגו צ: "פותוכתב הרמ"א ע"פ הטור והתוס .... 

 
 סיכום דעות הראשונים בסוגיה:

 
 סוגיית אמבטי וכוס

 כמי ההלכה בגמרא ר"ש בן מנסיא קאי  אמבטי

 (להבנת הדר"מ)תוס' וטור 
 על הסיפא כלי שני

 וכאביי כר"ש בן מנסיא

 (להבנת הב"י)טור 

 כבית הלל
 רי"ף, ר"ן ורי"ו

 על הרישא כלי ראשון

 רמב"ם )ואין נפק"מ(
 והב"י (ע"פ הב"י)להבנת המ"מ 

 כלי שני )ע"פ הב"ח(להבנת המ"מ 
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, צונן לתוך דבר לח ראשון, שמוכח מכאן שאסור לערות מים חמין מכלי (עמ' סגבמאמר שנדפס בספר זכרון יהודה )הרה"ג בן ציון אבא שאול  הקשה 
, ומשמע שדווקא גוש נאסר כ"ק מותרהבשר נאסר כ"ק והחלב  –כתב שחלב רותח שנפל מכלי ראשון על בשר צונן  (סי' צא סע' ד)והרי השו"ע ביו"ד 

 אך דבר לח לא נאסר?

 שבת.של ה חומרתהמשום , דבר לח מתבשל ע"י עירוי מכל"רהשו"ע החמיר בדיני שבת שאף ששם,  ותירץ

כתב שנפלה טעות להרה"ג בן ציון אבא שאול, והשו"ע כאן לא התיר עירוי מכלי  (בישול עמ' סא הע' יז ,ח"ד פרשת בא)בספרו הליכות עולם  הגרע"יאך 

 .לא קשה ראשון על דבר לח, ומה שכתב השו"ע: "והוא שלא יהיו בכלי ראשון" זה קאי רק על הסיפא של דבריו ולא על הרישא. וממילא השו"ע
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  הראשונים: מדבריהיוצא להלכה 

 
 כלי שני כלי ראשון

 כוס ספל לרחיצה אמבטי לשתיה אמבטי

 1 6 3 6 תוספות

1 

 2 2 2 2 (להבנת הב"י)טור 

 2/3 5 רי"ו

1 
 רי"ף ור"ן

4 

2 

 רמב"ם

 4 להבנת הב"י

 1 )ע"פ הב"י(להבנת המ"מ 

 1 4 4 )ע"פ הב"ח(להבנת המ"מ 

  

 מדברי הפוסקים: היוצא להלכה 

 
 כלי שני כלי ראשון שאינו על האש

 ספל לרחיצה / כוס אמבטי לשתיה אמבטי

 1 4 4 שו"ע

 2 2 2 רמ"א 1

 3 3 5 משנ"ב

 

 מקרא:

 חמין לתוך צונן צונן לתוך חמין   

 מותר 1

 מותר מותר –צונן הרבה אסור,  –להרבה חמין מעט צונן  2

 מותר –אסור, מעט חמין להרבה צונן  –הרבה חמין למעט צונן  מותר –אסור, הרבה צונן   –מעט צונן להרבה חמין  3

 מותר אסור 4

 מותר –אסור, מעט חמין להרבה צונן  –הרבה חמין למעט צונן  אסור 5

 אסור 6

 
 : , ע"פ המשנ"בחמים וצונניםמים סיכום דיני עירוב 

 .(כשמואל) כדי להפשירםמרובים, לתת לתוכו מים צוננים  מותר –מיחם שפינה ממנו מים חמין  .א

 .(כאביי וכתוס') אסור –. וכשהרוב חמין מותר –בין חמין לצונן ובין צונן לחמין: כשהרוב צונן  –כל"ר שאינו לרחיצה  .ב

 .(ע"פ רי"וכב"ה ) אסור –. הרבה חמין מותר –: מעט חמין חמין לתוך צונן, אסור :צונן לתוך חמין –של אמבטי "ר לכ .ג

 .(לכו"ע)ובין חמין לתוך צונן  ,בין צונן לתוך חמין מותר – "ש שאינו לרחיצהלכ .ד

 אסור –. ואם הרוב חמין מותר –ככל"ר שאינו לרחיצה, שהולכים בו אחר הרוב: אם הרוב צונן  –של אמבטי "ש לכ .ה

 .(דעת עצמו וכפשרה בין דעת התוספות לדעת הטור)

 

 נתינת בשר רותח ברוטב צונן
  כיון שאינו מתערב, מבשל כדי קליפה".אסור –: "וליתן חתיכת בשר רותח לתוך רוטב צונן (ק עח"ס)כתב המשנ"ב , 
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 נתינת כלי עם תבשיל רותח בתוך כלי עם נוזל צונן
  צונן עם מים קרים, ע"מ לקרר את התבשיל:  כליראשון עם תבשיל רותח, בתוך  כליהאם מותר לתת 

  את המים הצוננים רותח מבשל כדי קליפההכלי שהוא ש, אסור – (פ"א סעיף עג)שש"כ . 

  שרק במאכל כבשר וכדומה הרוטב נבלע בו, ומתבשל כדי קליפה, אך בכלי לא.מותר – (חט"ז סי' מ)צי"א , 

 

 ניגוב כוס לפני עירוי חמין לתוכה
  לתוך מים צוננים מועטים שיתבשלו על ידם". {מכל"ר}לערות מהם  דאסור: "וה"ה (ק פב"ס)כתב המשנ"ב 

  

  :האם צריך לנגב את הכוס לפני שמערה לתוכה נוזל מכלי ראשון 

  לנגב היטב את הכוס, אא"כ המים שנותרו כבר התבשלו קודם. חייב – (ח"א סוס"י צג)ואגר"מ  (ח"ט סי' ל)מנח"י 

  את הכוס, ואף  לנערלנגב, אך כשקשה לו, יכול להקל  צריך – (עמ' עה)ופני שבת  (ח"ז או"ח סי' מב אות צ)שבט הלוי

 מותר, משום שאין זה דרך בישול, אין כוונתו לבשל, ואין נהנה מהתבשיל. –שנותרו מעט טיפות 

  100לנגב את הכוס מטיפות המים. אין צריך – (ח"ב פ"י הל' לה)ומנ"א  (ח"ד או"ח סי' לג)יבי"א , (חי"ג סי' מ)צי"א 

 

 כניסה לכל"רניגוב מצקת לפני שמ
  101את המצקת או את הכף ממים, לפני שמכניס אותן לתוך כל"ר ממש. לנגבשיש להקפיד  (פ"י הלכה לד)כתב המנ"א  

  להקפיד שהמצקת תהיה  אין צריךשאם רוצה להחזיר המצקת לכל"ר אחרי שהשתמש בה,  (114פ"י הע' )והוסיף המנ"א

 שאין בישול אחר בישול אף בנוזל. (הרמב"ם והרשב"א)מטיפות המרק, משום שיש לצרף בזה, את דעת הפוסקים  נקייה

 

–
 )פרק כירה(שבת מ ע"ב 

 ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי ,אחר רבי לבית המרחץ פעם אחת נכנסתי :אמר רבי יצחק בר אבדימי

שמע מינה שמן יש א :. שמע מינה תלת{את הפך שמן בתוך הכלי השני} בכלי שני ותן {מים חמים מהאבטי} ואמר לי טול ,{כל"ר}

 ושמע מינה הפשרו זהו בשולו.ג .ושמע מינה כלי שני אינו מבשלב .בו משום בשול

  

 " :אסור –"ר לשיש בו מים חמין, אבל בכ לי שניליתן קיתון של מים או של שאר משקים בכ מותרוכ"פ השו"ע." 

  להכניס כלי עם מים צוננים, למרות שהדפנות חוצצות. אסורשהשו"ע חידש, שבכל"ר  (ק פו"ס)וביאר המשנ"ב 

  להכניסם לכל"ר, שאף לכל"ר  מותר - מרוביםע"פ הבית מאיר, שאם הצוננים שבקיתון  (ד"ה אבל בכל"ר)וכתב הבה"ל

עצמו מותר להכניס צוננים מרובים, )לדעת הרמ"א והמשנ"ב, ולא כדעת השו"ע, כדלעיל סע' יב(, וביאר "דלא גרע 

 היכא דמפסיק כלי מהיכא שנתערבו ממש".
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 שניתן להקל בזה הם: (115ח"ב פ"י הערה )שכתב המנ"א הטעמים  

לערות מכל"ר על נוזל; ואע"פ שהמנ"א החמיר בזה כדעת התוס', ואסר לערות מכל"ר על גבי נוזל, משום שהוא עלול  מותרלדעת השו"ע  .א

 להגיע לאיסור תורה, כאן הקל מכיוון שאין בזה איסור תורה, מהסיבות לקמן.

 שהרי אינו צריך את גוף המלאכה, שהיא בישול הטיפות. מלאכה שאינה צריכה לגופהלרוב הפוסקים אין כאן איסור תורה, אלא  .ב

, שלדעת הרמב"ם הוא חצי שיעורל אסורה מדאורייתא, אין כאן איסור תורה, משום שיש כאן רק "אף לדעת הרמב"ם שסובר שמשאצ .ג

 חצי שיעור אסור מדאורייתא(.שכתב שלדעת הרמב"ם  (מ ד"ה על ב' שערות)סי' שאסור רק מדרבנן )אך עיין בבה"ל 

 , שאינו מבשל כלל.ככלי שנייש פוסקים הסוברים שעירוי מכל ראשון דינו  .ד
101

. וחצי שיעור באיסור דרבנן במשאצ"לשיעור, והאיסור הוא  חצישאין למחות בחוזקה במקילים בזה, משום שזה רק  (114שם )והוסיף בהערה  

 להקל לכתח'. איןאף באיסור תורה. ומ"מ  מותרלכתחילה. וכן יש לצרף את דעת הערוך, שפסיק רישיה דלא ניחא ליה  מותרה ראשונים, לכמ
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 .עיין לעיל סי' שיח סעיף י – דין מצקת

 

–
 כירה()פרק שבת מ ע"ב 

אלא בשביל שתפיג צינתן. רבי יהודה  ,קיתון מים ומניחו כנגד המדורה לא בשביל שיחמו מביא אדם :תנו רבנן

 .. אלא בשביל שיפשר. ,מביאה אשה פך של שמן ומניחתו כנגד המדורה לא בשביל שיבשל :אומר

 מותר.  –דת בו אין יד סול ,אסור –יד סולדת בו  אחד שמן ואחד מים :אמר רב יהודה אמר שמואל

  

  :ב"י(האם מותר להניח מים סמוך למדורה, במקום שאם ישאירם שם, יוכלו המים להגיע לחום שהיס"ב( 

  כמבשל(. שנראה, כל עוד לא הגיעו המים לחום שהיס"ב )ועל האש עצמה אסור מפני מותר –רש"י ורמב"ם 

  שהיס"ב., כל עוד לא הגיעו המים לחום ע"ג האשאפילו  מותר –רמב"ן 

 שמא ישכח ליטלו ויעבור על איסור בישול.אסור – , ר"ן וטורירושלמי, ר"י, ר"ש משאנץ, רא"ש, רשב"א , 

 מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד האש להפיג כרא"ש וסיעתו: " אסר: השו"ע הכרעה

 ...היד סולדתנתן, ובלבד שיתנם רחוק מהאש בענין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד שתהא יצ

לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהא היד סולדת בו, ואפילו להניח בו שעה קטנה  אסוראבל 

 ."כיון שיכול להתבשל שם אסור – נתוישתפיג צ

  

  ובטרםאם הניח מים... על גבי המיחם או הפלאטה במטרה להפשירם,  בדיעבד: "(שבת ח"ג סי' שיח טו)כתב הילקו"י 

 לו לשתות ממים אלה אף בעודם חמים". מותר –הגיעו לחום שהיס"ב נטלם משם 

  אפילו הוא לח וצונן, כ"צ, כגון לצורך חולה או תינוק, והמאכל הוא מבושל גדול"ובמקום צורך  :(פ"א יג)כתב השש"כ ,

, הואיל ואין כוונתו להניחו סמוך לאש, אפילו במקום שבו יוכל להתחמם כדי שהיס"ב מותר –כמו חלב או מרק קר 

 102משם לפני שיתחמם כדי שהיד תהא סולדת בו". להסירואלא להפיג צינתו או כדי להפשירו, וגם אמנם יקפיד 

 

 103נתינת פירות סמוך לאש בשבת
 " :שאסור להניחם סמוך לאש, כשיש חשש } וה"ה בפירות או שאר דברים הנאכלים כמות שהן חייןכתב הרמ"א ע"פ המרדכי

 ".{(ק צא"משנ"ב ס)שיגיעו לחום שהיס"ב, שמא יצלו ויעבור על איסור בישול 

  ע"י האש, שייך בהם בישול. שמשתבחיםאת דברי הרמ"א, שאף שהם נאכלים חיים, כיוון  (ק צא"ס)וביאר המשנ"ב 

  משום מבשל, אף שהפירות נאכלים כמות שהן חיים". חייב: "המבשל בשבת פירות (שבת ח"ג סי' שיח, יב)וכ"פ הילקו"י 

 

 נתינת אלונטית וכלי עופרת סמוך לאש
  סמוך לאש {שיש חשש שיותך}, וכלי עופרת {מגבת}ליתן אלונטית  מותרע"פ א"ר ותוספת שבת: " (ק צא"ס)כתב המשנ"ב ,

הכלי להיות ניתך  שיוכלנצטנן ורוצה שיהיה חם[... אף אם הוא קרוב כ"כ עד  שלאלחממו ]היינו שיש בהכלי תבשיל 
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להניח חלב או מים  מותרממש: " פלטהצורך גדול, ואפילו ע"ג  כשאיןהתיר אפילו  (שבת ח"ג סי' שיח טז). והילקו"י (ח"ב פ"י ה"ה)וכ"פ המנ"א  

 יסירםקודם השבת, ע"ג פלאטה חשמלית במטרה להפשירם, ובלבד שיעמוד על המשמר וישגיח שמיד אחר שהחלב או המים יפשירו  שנתבשלו

כרש"י והרמב"ם מטעם ספק ספיקא  להתיריש שהפוסק )סימן יא; ובהסכמת הרב עובדיה יוסף שליט"א לספר "שבת כהלכה"( לוית חן המשם". וסברתו ע"פ 

שמא הלכה  -ואם תימצי לומר כדברי התוספות וסיעתם שיש לגזור בזה 2מותר,  -כרש"י והרמב"ם שאם דעתו רק להפשיר  שמא הלכה1בדרבנן: 

דעת מרן,  כנגדכדעת הרמב"ם, רשב"א ור"ן שאין בישול אחר בישול בלח, ואפילו נצטנן לגמרי, ויש להקל בספק ספיקא, אפילו כששני הספיקות 

 .מותר -כן אם נותן מרק על ֵמחם או על פלטה, ודעתו ליטלם קודם שיגיעו לחום שהיד סולדת בו ; ולדרבנןוכל שכן בדבר שהוא 
103
 ח.-בעניין נתינת הפירות לפני שבת סמוך לאש, עין לעיל סימן רנד סעיפים ד ו 
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שם או לשרוף אלונטית, דכיון שלא ניחא ליה בהכי הוי דבר שאין מתכוון, וגם מסתמא לא ישכח, ויזהר הרבה ליקח 

 אותו משום קודם שיתיך או ישרוף".

 

 גדר חום שהיס"ב
 )פרק כירה(שבת מ ע"ב 

 של תינוק נכוית. שכריסואמר רחבא כל  ?דת בווהיכי דמי יד סול

 

 )פרק כירה(ירושלמי שבת פ"ג ה"ד, דף כד ע"ב 

 לתוכה והיא נכוית.  ידועד שיהא נותן  :ר' סימון בשם ר' יוסי בר חנינה ,עד איכן? ר' יודה בר פזי

  

 " :נכוית בו שכריסו של תינוקדהיינו מקום  ,שתהא היד סולדת )פי' מתחממת ונכוית( בוהשו"ע פסק ע"פ הראשונים." 

  זמן. שלאחר, ויש מהרשהשו"ע לא כתב שיבדוק בידו כשהיא סולדת, מפני שיש שידם סולדת  (ק פט"ס)וכתב המשנ"ב 

  בן יומושיש לשער בכריסו של תינוק  (דרכי תשובה סי' קה אות נא)וכתב הפמ"ג. 

  

 :(ה, מנ"א ח"ב פ"י הלכה ודרישה אות ) כיצד בודקים האם חום מסויים הוא שיעור שהיס"ב 

  מחמת חומם, נחשבים כיס"ב. אינם ראויים לשתיה או אכילהכשמאכל או משקה  – (ש"ש פרשת בא אות ה')בא"ח 

  במים זמן מה, נחשב כיס"ב. להשאיר אצבעואם אדם רגיל לא יכול  – (יבי"א ח"ג או"ח סי' כד ה)הגרע"י 

  של תינוק לא תכווה מזה, אין היס"ב. שכריסורק כשוודאי לו  – (20הערה חולין קג ע"ב, מובא במנ"א פ"י )תבואות שור 

  אם  ובכל"שבמים, אינו נחשב כיס"ב.  דקה: אם יכול להשאיר אצבעו בכל"ר – (מלאכת אופה סימן צב)ברית עולם

ך להקפיד במים, אינו נחשב כיס"ב. אך בדבר שצריך שיגיע לשיעור של היס"ב, צרי שניותיכול להשאיר אצבעו מספר 

Cלפחות שיהיה 
0 

75. 

  

  :בביאור מהי הטמפרטורה של שיעור שהיד סולדת בו 

 105השיעור הגבוה של יס"ב 104השיעור הנמוך של יס"ב 

40 (ק ו"סי' לז ס)חזו"א 
 0

C = 104
 0
F 

40 (ח"ב עמ' רלו)אור לציון 
 0

C = 104
 0
F 80

 0
C = 178

 0
F 

43.3 (או"ח ח"ד עד ג, ויו"ד ח"ב נב)אגר"מ 
 0

C = 110
 0
F 79.4

 0
C = 175

 0
F 

 (מנחת שלמה סי' צא, ח)הגרשז"א 

 (1116תשובה  11שו"ת מהדורה )והרב שמואל טל 
45

 0
C

 
= 113

 0
F 

45 (פ"א ה"א והערות ג, טו) שש"כ
 0

C
 
= 113

 0
F 79.4

 0
C = 175

 0
F 

45 (ח"ב פ"י הלכה ו)מנוחת אהבה 
 0

C
 
= 113

 0
F 60-65

 0
C

 
= 140-149

 0
F 

49 קוטלרהרב אהרון 
 0

C
 
= 120

 0
F 

52 (פ"ט הערה טו)מידות ושיעורי תורה 
 0

C
 
= 126

 0
F 

 

                                                 
104
 בישול, לעניין איסור בישול בשבת. מתחילהשיעור שממנו  
105

שלדעת השו"ע לעניין החזרת תבשיל  ,(ח"ב פ"י ה"ו)וכדומה. וכן הוסיף המנ"א  בישולהשיעור שבו נוזל נחשב כמבושל, לעניין להתיר בישול אחר  

 בהם. נכויתנוזלי חם שנתבשל כ"צ ע"ג פלאטה, צריך שיהיה חם בשיעור זה, שהיד 
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–
 ד 'עיין לעיל סי' שיח סע – בעניין בישול אחר בישול

 " :להניחו כנגד המדורה מותר – 106שאין בו מרק יבשדבר שנתבשל כ"צ והוא כתב השו"ע ע"פ הר"ן הרא"ש והסמ"ק 

 ס"ב".במקום שהי 'אפי {(ק צח"ק צב וס"משנ"ב ס)מפני שנראה כמבשל, וגם שמא יבוא לחתות בגחלים  מדרבנןאך על גבי האש ממש אסור }

 " :מותר – כבר. אבל אם הוא רותח, אפילו בדבר שיש בו מרק {התבשיל היבש}ואפי' נצטנן והוסיף הרמ"א" . 

 " :דכל שאין נותנו ע"ג האש או הכירה ממש {(משנ"ב ס"ק צז) שאף בתבשיל לח}ויש מקילין לומר וכתב עוד הרמ"א ע"פ המ"מ, 

 . "מותר – רק סמוך לו, אפילו נצטנן

  108.(ק צט"ס)". וכ"פ המשנ"ב 107לגמרי לא נצטנןאם  }לחמם תבשיל לח{בזה  להקלונהגו : "(בניגוד לשו"ע)ופסק הרמ"א 

  להכניס תבשיל יבש, אפילו אם מרחיק  אסור – תנורע"פ שלחן עצי שטים, שבמדורה שבתוך  (ק צג"ס)וכתב המשנ"ב

 . מותר –קצת מהמדורה, אך אם מעמיד את הקדרה על כלי שמפריד בין האש לתבשיל 

 

–
 הפשרת שומן קרוש

 )פרק במה טומנין(שבת נא ע"ב 

ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו. אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך  לא את השלג {מרסקים}אין מרזקין 

 הקערה ואינו חושש.

  

  :ב"י, משנ"ב סי' שכ ס"ק לג(מה הטעם שאסור לרסק שלג וברד בשבת( 

  'מים בשבת. שבוראנגעו בה,  סרך מלאכהמשום  –רש"י ור"ן פירוש א 

  'פירות העומדים למשקים. שמא יסחוטגזירה  –רמב"ם ור"ן פירוש ב 

  נולדמשום איסור  –תרומה. 

  

  ק קה(")ב"י, משנ"ב סבשבת ע"י שמחמם אותו סמוך למדורה:  קרושהאם מותר להפשיר שומן 

  109.נולדועומד בפני עצמו, מדין  ניכרלחמם שומן קרוש כשהוא  אסור – ורא"ש (להבנת הב"י)תרומה 

  110.בידיולחמם שומן קרוש, שלא שייך בזה נולד, משום שלא הוליד  מותר –רש"י, רמב"ם, סמ"ג, סמ"ק ורמב"ן 

 ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד  מותרהשו"ע פסק כרש"י, רמב"ם וסיעתם: " :הכרעה

 .(ח"ב פ"י מח)וכ"פ המנ"א . "ואע"פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח ,111סולדת

  וכ"ש קדירה שיש בה רוטב שנקרש, שכשהשומן נימוח אינו לכתחילה כתרומה: " החמירוהרמ"א

 ".יש לסמוך אסברא ראשונה צורך, מיהו במקום להחמירבעין, דשרי. ויש מחמירין. ונהגו 

                                                 
106
 מותר לסומכו למדורה., לחעיין לעיל סעיף ד, שלדעת הרשב"א והרמב"ם, אף בתבשיל  
107
 מחמת חמימותו מותר לסומכו לאש. ראוי להיאכלשכל זמן שהתבשיל  (ח"ד סי' עד)וביאר האגר"מ  
108
 ודעת השו"ע להחמיר בזה, כדלעיל סעי' ד. 
109

בשבת מפני  כשנמס, אך אסור להמיס שומן אינו ניכרשאף לדעת התרומה מותר לתת קרח במים שבכוס מפני שהקרח  (ק קה"ס)וביאר המשנ"ב  

 .נולדשהשומן ניכר בתבשיל, ויש כאן משום איסור 
110

. ולדעת הרמב"ם אין לרסק שלג בידיווביאר הר"ן ע"פ רש"י, שאיסור ריסוק שלג וכדומה, נאסר רק משום סרך מלאכה, ודווקא כשעושה זאת  

העומדים לשתיה, ומשום גזירת משקים שזבו בשבת, שזה דווקא בדבר שהיה יבש קודם שנסחט כפירות, אבל  יסחוט פירותמשום גזירה שמא 

 שומן שנקרש, דינו כדבר לח, שלא שייך בו סחיטת משקים.
111

ב. אך הט"ז היס"ב", משום שאם היס"ב, יש בזה איסור בא" שאיןשיש טעות סופר בדברי השו"ע, וצ"ל: "במקום  ,(ק לו"באה"ט ס)כתב הלבוש  

 .(ק ק"ס). וכן פסק המשנ"ב יבשוהמג"א חלקו עליו, וכתבו שאין טעות סופר, ולא שייך באינפאנדא בא"ב, משום שדבר קרוש נחשב כדבר 
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  מותר –שומן על המאכל, אך אם יש מעט  הרבהוכתב המשנ"ב, שאף המחמירים אסרו דווקא כשיש. 

 

 בישול אחר בישול במאכל קרוש

  ואף האוסרים להפשירו שכבר התבשלשייך בו בישול, אחר  לא, ולכן יבשששומן קרוש דינו כדבר  (קק "ס)כתב המשנ"ב .

 112.יבש, ואף שיופשר אח"כ ויהיה לח, בשעה שמחממים אותו הוא נולדלא אסרו משום בישול אלא מדין 

  אין להניחה על גבי קדירה חמה...  –של שומן קרוש  גדולה: "קדירה ובה תבשיל המכיל כמות (פ"א הלכה לז)כתב השש"כ

 –, כגון: ציר דגים קרושמשום איסור נולד, ורק במקרה של צורך יש מקום להקל... רוטב שרגילים לאכלו גם כשהוא 

 ".  113להפשירו מותר

  

 עיין לעיל סעיף ט – 114בעניין בישול סוכר בשבת
 

 בשבת אהמחחימום 
  :שש"כ פ"א נח הערה קעג(האם מותר להמיס בשבת חמאה מחלב מפוסטר, כגון למרוח חמאה ע"ג תפו"א רותח( 

  115.(ק ק"ס), שאין בא"ב בקרוש, וכפי שכתב המשנ"ב מותר -אם החמאה מחלב מפוסטר  – (או"ח ח"ד סי' עד)אגר"מ 

  ברגע שיחממו את החמאה היא  , כיוון שהחמאה התבשלה רק כשהייתה חלב, וכעת היא צוננת,אסור –שש"כ

 116תיהפך שוב לדבר לח, ובדבר לח יש בישול אחר בישול.

 

 עיין לקמן סי' שכ סעיף ט –הקפאה והפשרה 
 הפשרת קרח, שלג וברד 

  חם בחום שהיס"ב, משום שכשהקרח יימס הוא  שאינולהעמיד כד מים עם קרח, במקום  שמותר (ק קה"ס)כתב המשנ"ב

 כד, ולא יהיה ניכר הקרח בפני עצמו.יתערב מיד בשאר המים שב

  להכניס קוביות קרח לכוס מים, שלא ניכר שהקרח הופך לנוזל. מותרשלכל הדעות  (154שבת עמ' )וכ"פ הפניני הלכה 

 

–
 )פרק במה טומנין(שבת מח ע"א 

הניח כד קטן של } חזיוהו לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומיה דקומקומא ,רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא

? א"ל: התם אוקמי קא {שמותר להניח}רבה. א"ל רבי זירא: מ"ש ממיחם ע"ג מיחם  {גער בו}יה ה, נז{מים על פתח קומקום מים

שבכוזא יש מים קרים ומתחממים }, הכא אולודי קא מוליד {שבשני המיחמים יש מים חמים, ורק רוצה לשמור חומו של עליון}מוקים 

 . {מהקומקום

  

                                                 
112

, שאין בו בא"ב. ואילו מדבריו יבשמשמע מדבריו שדבר יבש שיהפוך להיות לח, נחשב כדבר  (ק ק"ס)וצ"ע בדברי המשנ"ב, שכאן בסעיף טז  

, ויש בו בא"ב, ולכן יש להתיר רק עירוי מכל"ר על סוכר, לחלגבי סוכר משמע שחשש שדבר יבש שיהפוך להיות לח, נחשב כדבר  (ק עא"ס)יף ט בסע

 ולא להכניסו לכל"ר ממש. וצ"ע!
113
 (.היס"ב )ונראה שהוא סבר כדעת הלבוש שאיןשמותר דווקא להפשירו במקום  (מלאכת אופה סעיף מא)וכתב הברית עולם  
114

אך השש"כ  .בא"במשום בו , ואין לחשוש כיבשדינו  -שייהפך להיות לח )כסוכר( דבר יבש ע"פ דברי השו"ע יוצא, שש (ח"ב סי' מד) היחו"דכתב  

 . עיין שם.(ק עא"ס)לגבי סוכר וכדומה, להחשיבו כדבר לח, ע"פ דברי המשנ"ב  להחמירכתב שיש  (פ"א מט)
115

כדעת התרומה, הוא משום שחמאה נאכלת  נולדנראה שהטעם שהאגר"מ לא חשש בחמאה לדברי הרמ"א, שכתב שלכתחילה יש לחוש לאיסור  

 גם כשהיא קרושה ולכן אין בה שום נולד.
116

הצטנן כיוון שהוא כעת שלא שייך בו איסור בישול כש (ס"ק מ)ע"פ הגרשז"א, שאף שלגבי שומן קרוש כתב המג"א  (שם בהערה קעג)וביאר השש"כ  

 בהיותה יבשה, ומאז שהפכה להיות חמאה היא לא התבשלה כלל. שם חדשנחשב כדבר יבש; בחמאה שייך איסור בישול משום שהיא קיבלה 
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 " :דחיישינן שמא ישכח ויניחנו שם עד שיתבשל" } להפשיר י'אפ )על המיחם(צונן  {דבר לח}ליתן  אסורכתב שו"ע ע"פ תוס' ור"ן"

, שדין מניח ע"ג ס"בנו שיהיה יישאילו היה מניחו שם הרבה היה בא לידי בישול, דהי "כיחם חם כמ, כל שה{(ק ט"משנ"ב ס)

 ".מותר –"כ אינו חם כ {המיחם} ואם .מיחם כדין מניח כנגד המדורה

  לגמרי. לא הצטנןשלדעת הרמ"א יש להקל להניח דבר לח צונן ע"ג המיחם, כל עוד הוא  (ק ח"ס)וכתב המשנ"ב 

 

–
 )פרק המביא(ע"א  לדביצה 

ואחד מביא את המים, ואחד נותן בתוכו  ,ואחד שופת את הקדירה ,ואחד מביא את העצים ,אחד מביא את האור

 .כולן חייבין - {מערבב התבשיל} ואחד מגיסתבלין 

 

 )פרק יציאות השבת(שבת יח ע"ב 

: ביורה אמר שמואל? {מער"ש לדעת בית הללשמא יחתה בגחלים, ומדוע מותר להשהות צמר בתוך יורה }צמר ליורה ליגזור 

 -? !{(תוס') צובע/ משום  (רש"י) בישולואסור משום }ה וניחוש שמא מגיס ב .{מעל האש, ולכן לא שייך לגזור שמא יחתה בגחלים}עקורה 

 . {שהסירה מהאש, ומכוסה בטיט, ולכן לא חיישינן להגסה} עקורה וטוחהב

  

 שאינו ע"ג האשהגסה בתבשיל 
  ק מד, בה"ל ד"ה אף בקדרה("ק קיז, מג"א ס")ב"י, משנ"ב סשנמצא בכל"ר:  מאכלמתי שייך איסור הגסה, בתבשיל 

  פטור.  -חייב, בשאר ההגסות  -בהגסה הראשונה שגורמת למהר את הבישול  –רמב"ן ורשב"א 

  מותר -להוציא ממנו בכף, ואם התבשל כמאב"ד  אסור - כמאב"דכשהעבירו מהאש: אם לא התבשל  –ר"ן . 

  (ע"פ המ"מ והב"י)רמב"ם
 להוציא ממנו בכף. אסור - כ"צעל האש: כשלא התבשל  שאינוכל"ר אפי'  –, רי"ו וטור 117

 כ"צאם לא נתבשל  :מרותחין מעל גבי האור שהעבירןהאלפס והקדירה : "118: כתב השו"עהכרעה – 

 . וכ"פ הילקו"י.119"מותר - "צכואם נתבשל  ,ואיכא משום מבשל ,מוציאין בכף מהם שנמצא מגיס אין

 " :שלא להוציא ממנה בכף, ואפילו} עניןאף בקדירה בכל  ליזהריש  חילהולכתוכתב הרמ"א ע"פ מהרי"ו 

 ".{התבשיל שבה מבושל כל צורכוכש

  מותר –לשפוך האוכל, כמו בקטניות  כשמתקשהוכ"כ המג"א, שאסור להוציא אוכל בכף מכל"ר, אך. 

  אך לא בהוצאת אוכל מכל"ר.בהגסהנוהגים כרמ"א, והרוצה להחמיר יחמיר  שלאאך המשנ"ב כתב , 

 

 תבשיל שהגיסו אותו
  :בה"ל ד"ה שנמצא מגיס(מה דין תבשיל שלא התבשל כ"צ שעומד ע"ג האש, והגיס אותו בשבת בשוגג( 

  כדלעיל סעיף א(עד מוצ"ש, כדין המבשל בשוגג בשבת, שאסור עד מוצ"ש  אסורהתבשיל  – (אשל אברהם)פמ"ג(. 

  כדלעיל סעיף א( , שאף העובר איסור דאורייתא בשוגג, מותר לאכול מידמותרהתבשיל  –גר"א(. 

 כגר"א, וכ"ש אם התבשיל התבשל כמאב"ד, שיש פוסקים שהוא כבר מבושל. התיר: הבה"ל הכרעה 
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 האש, בניגוד להבנת הב"י.  על גביוהלחם משנה הבין בדעת הרמב"ם, שהרמב"ם אסר דווקא כשהתבשיל עומד  

כ"צ, ולכן תמה על הרמב"ם: "הפריז במידותיו שאסר להוציא מן הקדרה במגרפה".  המבושלשאסר אף בתבשיל והראב"ד הבין בדעת הרמב"ם 

 מבושל כ"צ, אך בתבשיל המבושל כ"צ הוא מתיר. שאינווהמ"מ יישב את תמיהת הראב"ד, שהרמב"ם אסר רק בתבשיל 
118

שהשו"ע פסק כדעת הר"ן. ונראה שהבין באה"ג, שהשו"ע רק נקט את לשון הר"ן, אך לדינא לגבי בישול פסק כרמב"ם,  (ק ט"ס)וכתב באה"ג  

 .(ע"פ הבנתו בב"י)משמע שהשו"ע סבר כדעת הרמב"ם  (ק קיג"ס)שהרי הצריך שהתבשיל יתבשל כ"צ. אך מהמשנ"ב 
119
 להוציא ממנו בכף. מותראש, אם הוא מבושל כ"צ יהיה שלדעת השו"ע אף בתבשיל שעומד ע"ג ה (ק קיג"ס)וכתב המשנ"ב  



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[40] 

 

 שהגסה בתבשיל שע"ג הא
  ח(-ק קיז"ק קיג ס")ב"י סי' רנג, משנ"ב סהאש:  ע"גכ"צ, כשנמצא  המבושלהאם מותר להוציא במצקת תבשיל 

  לאסור בזה". איןבודאי  -: "על כל פנים, בדיעבד (ק קמח"ס). וכתב השעה"צ אסור –כלבו, א"ר ומשנ"ב 

  120להגיס ממש. אסורלהוציא את התבשיל בכף, אך  מותר –משמע מהב"י 

 בתבשיל שמבושל  את הבחישה אף ואסרוהחמירו חז"ל החמיר כמשנ"ב: " (פ"א לב): השש"כ הכרעה

 "., אפילו מכוסהע"ג האשוכן את הוצאתו מהקדירה בעזרת כלי, כאשר הקדירה עומדת  ,כ"צ

  להוציא  מותרהתיר: "תבשיל שנתבשל כ"צ ונמצא ע"ג אש מער"ש,  (סי' שיח סע' מו ע"קיצוש)והילקו"י

להגיס ממש בתבשיל, משום שע"י  אין... אבל האשהקדירה, אף בעוד שהקדירה עומדת על אוכל מתוך 

 ".{כשמבושל כ"צ}מותר להגיס  –הגסתו נראה כמבשל. אך בקדרה הנמצאת על פלאטה חשמלית 

  להגיס בה  אסורלהוציא ממנה בכף אפי' כשעומדת ע"ג האש, אבל  מותר: "(ח"ב פ"י כט)וכ"פ המנ"א

 גם להגיס בה". מותר –בפח...  מכוסהאם עומדת ע"ג אש גלויה. ואם עומדת ע"ג אש 

  

  להחזיר את הקדרה על גבי האש, משום שזו אינה מכוסה  אסור: "היה (ק טו"סי' לז ס)ע"פ החזו"א  (פ"א לב)כתב השש"כ

 ".כ"צבכף או במצקת בתנאי שאמנם התבשיל יהא מבושל  {שנמצא על האש}ולהוציא את התבשיל  להקליש מקום  –

  שאם הזיז את הקדרה מע"ג האש, אף שעומדת עדיין ע"ג הפח )בלעך(  (או"ח ח"ד סי' עד בישול אות יא)וכתב האגר"מ

 להגיס את התבשיל, כיוון שאין דרך בישול במקום ההוא, לא מיחזי כמבשל. מותר –במקום שהיס"ב

 
 בדיני הגסהסיכום דברי הפוסקים 

 אינו עומד ע"ג האש (וכדומה פלטהע"ג עומד ע"ג האש )לא  

 אסור מדאורייתא אסור לא התבשל כ"צ

 התבשל כ"צ

 להוציא בכף, ואסור להגיס. מותר –ילקו"י ומנ"א 

 –)וכשלא יכול להסיר הקדרה מהאש  אסור –שש"כ 

 מותר להוציא בכף, ואסור להגיס(

 מותר. –ילקו"י ומנ"א 

 להגיס ואסורלהוציא בכף,  מותר –שש"כ 

 

 הגסה במים
  שו"ת אבני נזר או"ח סי' נט, קצוה"ש סי' קכד סעיף י(שעומדים על גבי האש:  מיםבהוצאה במצקת האם יש איסור הגסה( 

  אין במים איסור הגסה, כיוון שאינם מתבשלים יותר טוב כשמגיסם.לא –אבני נזר ! 

  הגסה, ולכן צריך להיזהר שלא להכניס מצקת לתוך דוד מים שע"ג האש.! יש במים איסור כן –קצות השלחן 

 בהם  להקלפסק כאבני נזר: "מים רתוחים והם חמים, תמיד אפשר  (פ"א הלכה לג): השש"כ הכרעה

 ולהוציא מהם בכף, גם אם הדוד עומד על גבי האש".

 

 הגסת קדרת צבע המיועד לצמר

 " :פי' לנענע אותו בכף(להגיס בו  אסור –אע"פ שקלט העין אבל צמר ליורה כתב השו"ע ע"פ הר"ן(." 

  שהטעם שאסור להגיס בבישול סממנים לצבע, הוא משום  ,ע"פ הר"ן והרא"ש (ק קלח"ק קטז, ושעה"צ ס"ס)וביאר המשנ"ב

הצבע היטב בצמר; או משום  שייקלטהצבע. ב.  יתחרךשבהגסה יש איסור צובע, מכיוון שמטרת ההגסה היא: א. שלא 

 , מכיוון שהסממנים צריכים בישול תמיד.בישולשבהגסה יש איסור 
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וביישוב דברי השו"ע כתב המשנ"ב, שהשו"ע נקט את המילה "העבירן מרותחים מעל גבי האש" לרבותא, שאפילו אם העבירם מע"ג האש, אם  

 התבשיל לא התבשל כ"צ, אסור להגיס בו, אך אם התבשל כ"צ, אפילו שעומד ע"ג האש עצמה מותר. 



 הלכות בישול  חסימן שי הלכות שבת 

 

[41] 

 

 

 כיסוי קדרה שע"ג האש
  :פסקי תשובות סי' רנד ב, שש"כ פ"א הערה צד(האם מותר לכסות בשבת קדרה המבושלת כ"צ, הנמצאת ע"ג האש( 

  משום שדמי להגסה.אסור - שביתת השבתו או"ח ח"ד סי' עד אות י()אגר"מ , 

  שאינו כהגסה.מותר – (ק י"סי' קכד ס)וקצוה"ש  (סי' עט, וח"ה סי' יגח"א )אז נדברו , 

  אסור -, אך אם הכיסוי יגרום לתבשיל להעלות בועות )רתיחה( מותר – (מלאכת אופה סעיף ע)ברית עולם . 

 ויסיר הקדרה מהאש ויכסנה, ואם אינו יכול להסירה )מפני להחמיר: השש"כ פסק שטוב הכרעה ,

 לכסותה. ויקפיד שהמכסה יהיה יבש, שלא יתבשלו הטיפות. מותר -שהקדרה ע"ג אש שאינה מכוסה( 

 

–
 " :אפילו נצלה הצלי מבעוד יום דמכל  ,לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה אסורכתב השו"ע ע"פ הכלבו

 ".מקום יתבשל השום והשמן

  גם כשהסיר את הצלי מהאש והעבירו לכל"ש, משום שדבר גוש מבשל גם בכל"ש. אך  שאסור (ק קיח"ס)וכתב המשנ"ב

 לאוכלו בדיעבד, שסומכים על הפוסקים שכל"ש אינו מבשל תמיד. מותר –אם טח שמן או שום על צלי שבכל"ש 

 

 סאמאווא"ר בשבתשימוש ב
  גרוף מהגחלים שבו,  כשאינובשבת,  {מיחם מים עם גחלים סביבו}להשתמש בסאמאווא"ר  שאסור (ק קיח"ס)כתב המשנ"ב

 בו מים קרים, ויעבור על איסור בישול. להוסיףמפני שכשנוטל ממנו מים, הוא עשוי להתקלקל, ויש חשש שיבוא 

 

 בישול במיקרוגל
 (ואילך 27תחומין כרך ח, עמ' ג פסקה ב, עמ' ריז,  'תוספת אהל סי' שיח סע): 122נחשב בישול 121האם בישול במיקרוגל 

  שבישול בחמה הותר רק מפני שאין דרך דאורייתאאיסור  – (ח"ב פרק י סעיף יא)ומנ"א  (או"ח ח"ג סי' נב)אגר"מ ,

 בישול בכך, אך במיקרוגל זו דרך בישול רגילה.

  כיוון שאין במיקרוגל אש ממש ולא גוף חימום, ובישול מדאורייתא היה דרבנןאיסור  – (שבת ח"ג עמ' קנ)ילקו"י ,

 דווקא באש ותולדותיה, אך לא בדברים אחרים.

  לבשל במיקרוגל בשבת מכמה טעמים: א. קרינה אינה כאש, ואין זה בישול.  מותרבעיקרון  – (עמוד תיד)מערכי לב

 תחילה, שמא יבוא לבשל בתנור רגיללכ שאסורגיל. אך למסקנה הסיק ב. תוצאת הבישול במיקרוגל שונה מבישול ר

 

 בישול באמצעות זכוכית מגדלת
  אם הניח בשבת זכוכית מגדלת ]או פריזמה[ כנגד השמש וריכז את קרני החמה על : "(סי' שיח הל' כו)כתב הילקו"י

ואף אם התבשיל  .בחמה ומותרחשיב כמבשל  - קדרה שיש בתוכה מים, וכדומה, והגיעו לחום שהיד סולדת בהם

אין זה חשיב  - שמש ומסייעת למאכל שבתוכו להתבשלמונח בתוך קדרה, והקדרה עצמה מתחממת מחום ה

 ".כמבשל בתולדות חמה, שהרי התבשיל מתבשל גם מהחמה עצמה, והוי זה וזה גורם
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 .חימום הנוזלים גורם לבישול, ונוזלים שבתבשילו מגנטיים קצרים המכים במהירות רבה על הרע"י גלים אלקטהמיקרוגל מבשל  
122
 בבישול במיקרוגל בשבת ישנה בעיה של שימוש בחשמל בשבת, אך הדיון הוא לעניין איסור בישול, ולכן הנפק"מ היא לעניין:  

 רו, האם יש להעדיף בישול במיקרוגל, או שאין זה משנה.א. חולה שיש בו סכנה שצריך לבשל עבו

 ב. האם ניתן להשתמש במיקרוגל שהופעל בשבת ע"י שעון שבת וכדומה.



 לכות בישולה  חסימן שי הלכות שבת 

[42] 

 

 


