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 סימן רנ"ה

 הכנת אש קודם כניסת השבת 
כמו שיש איסור להשהות תבשיל וכדומה ע"ג כירה, כך יש איסור להשאיר מערב שבת  

מדורה או תנור חימום דולקים, באופן שהשלהבת עדיין אינה עולה מאיליה, ואם עשה 

זה מדו בזה אם  חילוק  ויש  בגחלים,  יחתה  רה של עצים  כך אסור להנות מזה, שמא 

)ס"א( או פחמין )ס"ב( או של זפת או גופרית או קש וגבבא או קנים או גרעיני תבואה 

 )ס"ג(, וכדלהלן. 

 סעיף א'

   הדלקת מדורה מעצים

מאחיזין את האור במדורת בית המוקד, ובגבולין כדי )כ.(  איתא בגמרא  

שתאחוז האור ברובן. רבי יהודה אומר בפחמין כל שהוא. מאי רובן, 

ר רב רוב כל אחד ואחד, ושמואל אמר כדי שלא יאמרו הבא אמ

עצים ונניח תחתיהן. תנא רב חייא לסיועיה לשמואל כדי שתהא 

 שלהבת עולה מאיליה, ולא שתהא שלהבת עולה על ידי דבר אחר.

עץ יחידי, רב אמר רוב עביו, ואמרי לה ברוב היקפו, אמר רב פפא 

תנו  )כ"א.(  עוד איתא בגמרא  הלכך בעינן רוב עביו ובעינן רוב היקפו.  

מהן  עושין  אבל  בשבת  בהן  מדליקין  אין  שאמרו  אלו  כל  רבנן 

מדורה, בין להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה, בין על גבי קרקע 

 סרו אלא לעשות מהן פתילה לנר בלבד.בין על גבי כירה, ולא א

ההלכה בכדי    - פסק  אלא  לחשיכה,  סמוך  מעצים  מדורה  מדליקים  אין 

שתהא השלהבת עולה מאיליה מבעוד יום בלא שיצטרך לומר הבא עצים 

דקים ונניח תחתיהם כדי להבעיר, ואם מדליק עץ יחידי צריך שיכנס האור  

ופן זה מותר להתחמם כנגדה  ברוב עביו, וגם יתפשט בחוץ ברוב הקיפו, ובא

בשבת או להשתמש לאורה, בין אם האש ע"ג קרקע בין שהיא ע"ג מנורה,  

ואפילו אם היא מדברים שאין עושים פתילה בשבת. ומדורה שלא הודלקה  

כשיעור מערב שבת, אסור להנות ממנה בשבת אפילו אם הודלקה אח"כ  

 לגמרי. 

, לפי שיש לחוש שיגע  כתב הט"ז שיזהר שלא ישב סמוך לזנבות האודים 

בהם כדי לקרבם למדורה, אבל הא"ר והתו"ש מתירים אפילו סמוך למדורה  

 או לתנור, אם לא בדבר שצריך עיון רב או לקרות כנגדה דחיישינן שמא יטה.  

תנור  כמדורה,    -הסקת  דינו  החורף  בית  של  התנור  את  להסיק  רוצה  אם 

גוונא(, ומ"  מ לכתחילה נכון שהכל )אא"כ התנור טוח בטיט דאז שרי בכל 

יהיה דולק לפני שבת, דאי לאו הכי יש לחוש שמא יוכרח לכבות את האודים  

בשבת ע"י נכרי, כדי שלא יתקרר התנור אם יצטרך להמתין עד שיכלו לגמרי,  

ואף שבמדינות הקרות מתירים להסיק בשבת ע"י נכרי, שאני התם שא"א  

אבל אין לאסור מפני  יה בחול,  בענין אחר, אבל כאן יכול לדאוג שגמר ההסק יה

שיצטרך לומר לנכרי לסתום פי התנור למעלה מקום יציאת העשן, דזה מותר ע"י נכרי אף 

 דהוי כעין פסיק רישא לגבי הגחלים, כיון שאינו עושה כבוי ממש. )שעה"צ סק"א(. 

 סעיף ב' 

בפחמין כל  נחלקו הראשונים אם דברי רבי יהודה הנ"ל    -הדלקת פחמים 

ק על ת"ק, או מוסיף על דבריו. והשו"ע פסק בשם יש אומרים חול  שהוא

יום אלא כל שהוא שרי,   שבפחמים אפילו אם לא אחז בהם האור מבעוד 

 מפני שהם דולקים והולכים.

 סעיף ג'

קנים שאגדן צריכין רוב, לא אגדן אין צריכין רוב. )כ:( איתא בגמרא  

צריכין יוסף,    גרעינין  רב  תני  רוב.  צריכין  אין  נתנן בחותלות  רוב, 

ארבע מדורות אין צריכין רוב, של זפת ושל גפרית ושל גבינה ושל 

זו גירסת רש"י. והרא"ש   רבב. במתניתא תנא אף של קש ושל גבבא.

גורס שקנים שאגדם וגרעינים שנתנם בסל אין צריכים רוב, ואם לאו צריכים 

הרי"ף והרמב"ם שקנים שאגדם וגרעינים שנתנם  רוב, וכן פסק הטור. ודעת  

בסל צריכים רוב, ואם לאו אין צריכים רוב. והמחלוקת היא באיזה אופן זה  

נדלק יותר בקלות. והשו"ע הביא דעת הרי"ף והרמב"ם בסתמא, ואת דעת  

   הרא"ש בשם י"א, וכדלהלן.

או שומן או שעוה או כל דבר הניתך מאיליו, או    או גפרית  מדורה של זפת 

מדורה של קש )זנבי שבלים( וגבבא )שגובבים משדה אחר הקצירה(, אפילו  

 לא אחז בהם האור אלא כל שהוא מותר.

אפילו לא אחז    ויבשים,מפוזרים    מדורה של קנים או של גרעיני תמרים 

נים בסל צריך  בהם האור אלא כל שהוא שרי, אבל אם הקנים אגודות והגרעי

שתהא השלהבת עולה מאיליה מבעוד יום, כיון שאין השלהבת יכולה להכנס  

בהם. וי"א בהיפך, שבמפוזרות צריך שתאחוז האור ברובם כיון שבלא זה לא  

יכבו, אבל כשהם ביחד מותר אם אחז בהם   תמצא אחת את חברתה והם 

 האור בכל שהוא. 

 - עיקרי הדינים 

אסור להשאיר מערב שבת מדורה או תנור חימום דולקים, באופן שהשלהבת עדיין אינה 

עולה מאיליה, ואם עשה כך אסור להנות מזה, שמא יחתה בגחלים. בעצים השיעור הוא שכבר 

א"צ להביא עצים דקים כדי להניח תחתיהם ולהבעירם, )יש אוסרים לשבת סמוך לזנבות 

עיון רב או בקריאה אסור(, וכן הדין בתנור בית החורף )אך האודים, וי"א שרק בדבר שצריך  

ובזפת  י"א שדי שיבערו כל שהוא,  ובפחמין  דולק לפני שבת(,  יהיה  נכון שהכל  לכתחילה 

וגפרית ושומן ושעוה ושאר דברים הניתכים מאליהם וקש וגבבא די שידלק כל שהוא, וכן 

ך שתהא השלהבת עולה מאיליה, וי"א הדין בקנים וגרעינים מפוזרים, אבל באגודים יחד צרי

 איפכא.

 ותחילת שי"ח טרנ" –ה רנ" הלכות שבת| ה'תשפ"ג  כסלו

   ללומדי
 ין הלכהנק

 



 סימן רנ"ו

 הכרזה והפסקת המלאכות לפני כניסת השבת 

היו תוקעים בערב שבת שש תקיעות כדי להבטיל   כשהיו ישראל בישובם

שש   ל"ה:(  שבת  מהגמרא  )ומקורו  הטור  לשון  וזה  ממלאכה.  העם  את 

תק כולם,  שישמעו  כדי  גבוה  במקום  שבת  בערב  תוקעין  יעה  תקיעות 

רשאים  הקרובים  ואין  מלאכתן,  מלעשות  שבשדות  אותן  נמנעו  ראשונה 

ויכנסו כולם ביחד, ועדיין החניות פתוחות   ליכנס עד שיכנסו גם הרחוקים 

וננעלו   התריסין  נסתלקו  שנייה  תקיעה  לתקוע  התחילו  מונחין,  והתריסין 

קיעה  החניות ועדיין החמין והקדרות רותחין על גבי הכירה, התחילו לתקוע ת

שלישית סילק המסלק והטמין המטמין והדליקו הנרות, שהה כדי לצלות דג  

קטן או כדי להדביק פת בתנור תוקע ומריע ותוקע ושובת. וכתב הרמב"ם  

 שתקיעה ראשונה תוקע במנחה ושלישית סמוך לשקיעת החמה.

הקדושות  בקהילות  שנהגו  הרמ"א  לפני    וכתב  שעה  או  שעה  שחצי 

מכריז הש"צ לבני העיר שיכינו עצמם לשבת, וכן    שנתכסה השמש מאיתנו,

ראוי לנהוג בכל מקום. וכתב המ"ב שלבעלי מלאכות ראוי לשלוח לבטלם  

ממלאכה מזמן מנחה קטנה )ב' שעות ומחצה לפני צה"כ, בערך שעה ורביע  

לפני שנתכסה השמש(, וראוי שבעלי החנויות יסגרו את החנות כשעה לפני  

השהשבת   קודם  שעה  גדולים קיעהוהיינו  ובמקומות  הקצרים.  בימים  ובפרט   ,

את   לסגור  ברחובות  לזרז  אנשים  שיתנדבו  נכון  לכולם,  להכריז  שא"א 

החנויות ולהדליק את הנרות, ואשרי חלקם של המתנדבים לזה ומזכים את  

 הרבים, והמתחזקים תמיד בזה יזכו לבנים גדולי ישראל.

ם לא אמרו ברכו או  אסור לעשות מלאכה בלילה אפילו א  -קבלת השבת 

גדול   אדם  על  להמתין  ואין  שבת,  ולקבל  להקדים  יש  ולכן  שבת,  קבלת 

ודעת הפמ"ג שיקדימו את קבלת שבת, שעדיין לא בא אם הגיע זמן קבלת שבת,  

אבל ימתינו לברכו עד הלילה, ואפשר שזהו רק בזמנו, אבל בזמננו שאם ננהג כך הרבה יבואו 

קדים גם את ברכו כדי שלא יבואו לחילול שבת החמורה,  מביתם קודם מעריב, ממילא יש לה 

 אך נכון מאד שיחזרו לקרוא ק"ש כשיבואו לביתם. )בה"ל ד"ה והוא(.

 סימן רנ"ז

 סעיפים א' ב'

 דיני הטמנה בשבת 
)רנ"ג  בסימנים הקודמים  גבי האש בשבת שנתבארו  על  וחזרה  איסורי שהיה  מלבד 

מה או ע"ג המקום שמבשלים בו )כירה רנ"ד( שאיסורים אלו הם דווקא ע"ג האש עצ

תנור וכופח(, וטעם איסורים אלו הוא שמא יחתה בגחלים, אסרו חכמים גם להטמין  

את הקדירה בתוך כסוי, ויש באיסור זה ב' איסורים שונים, א' הטמנה מערב שבת בדבר  

המוסיף הבל, שזה נאסר שמא יחתה בגחלים, ב' הטמנה בשבת אף בדבר שאינו מוסיף 

, שזה נאסר שמא ימצא קדירתו צוננת וירתיחנה בשבת. ובסימן זה יבוארו כללי  הבל

  האיסור וההתר בזה. 

ספק חשיכה ספק אינה חשיכה וכו' ומערבים    )שבת ל"ד(איתא בגמ'  

בדבר  טומנין  אין  אמרו  מה  מפני  רבא  אמר  החמין.  את  וטומנים 

)שימצא קדירתו צוננת שאינו מוסיף הבל משחשכה, גזרה שמא ירתיח  

רש"י(. בשבת.  מבשל  ונמצא  תחילה  בין   וירתיחנה  הכי  אי  אביי  ליה  אמר 

ך לבין השמשות כשבא )סמו  השמשות נמי ניגזר, אמר ליה סתם קדירות

רש"י(   אין  להעבירם מעל האור.  אמרו  מה  מפני  רבא  ואמר  הן.  רותחות 

יטמין  גזירה שמא  יום,  טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד 

יחתה  גזירה שמא  ויטמין,  ליה אביי  גחלת. אמר  ברמץ שיש בה 

שלה כל )משחשיכה שבא לבשל הקדירה שלא נתבשלה כל צרכה, וגזרו אף בנתב בגחלים  

 צרכה עד יגרוף או יקטום. רש"י(.  

בדבר המוסיף הבל    א' ונמצא שיש ב' איסורים בהטמנה משני טעמים שונים.  

אסור להטמין אף מבעוד יום גזירה שמא יטמין ברמץ שיש בו גחלת ויחתה  

שסתם    ב'בגחלים.   כיון  מותר  השמשות  בבין  הבל  מוסיף  שאינו  בדבר 

חשיכה אסור שמא יראה שקדירתו צוננת  קדירות הם רותחות בזמן זה, ומש 

 וירתיחנה.

יוסף הבית  הסיבה    וכתב  ולדבריו  בגמרא,  אחרת  גירסה  לו  יש  שהרי"ף 

שאסור להטמין מבעוד יום הוא שמא ירתיח, ומשחשיכה אסור גזירה שמא  

ירתח   שזה  הכונה  ירתיח  ששמא  מבארים  והר"ן  והרמב"ם  ברמץ.  יטמין 

רתיחה ויחזור ויכסה ונמצא מטמין  בשבת ויגלה את הקדירה עד שתנוח ה

שסתם   כיון  מותר  השמשות  ובבין  אסור,  שזה  הבל  המוסיף  בדבר  בשבת 

קדירות בזמן זה כבר רתחו ונחו מבעבועם ושוב אינם רותחים. והרב המגיד  

כתב שרוב אחרונים הקשו על דבריו. והראב"ד מבאר גירסה זו באופן אחר,  

 הר"ן והרא"ש.  והוא דחוק, והעיקר כפירוש רש"י, וכ"כ

 פסקי ההלכה  

עצמה בדבר    בשבת  אפילו  חומו,  על  לשמור  כדי  תבשיל  להטמין  אסור 

לא   הגמרא  )שהרי  אסור  צרכו  כל  בנתבשל  ואפילו  הבל,  מוסיף  שאינו 

הר"ן בשם  יוסף  בית  בזה.  צוננת  מחלקת  קדירתו  ימצא  שמא  גזירה   ,)

מבעיר.   משום  ויתחייב  לחממה  בשביל  בגחלים  יחתה  שמא  או  וירתיחה, 

ומ"מ מותר לשים כלים ע"ג התבשיל כדי לשמרו מן העכברים, או כדי שלא  

כיון שאינו מתכוין  מותר  ואף שהבגדים מעמידים את חום הקדירה  יטנף, 

 לזה. 

אסור להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום,    -הטמנה מבעוד יום

ולכן אסור אפילו בדבר יבש שאין גזירה שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים בשבת,  

לכו"ע,   בישול  משום  מסלקו  בו  אינו  אם  להטמין  אסור  חצות  קודם  ואפילו 

ורע לו אסור, ואפילו הוא צונן   מההטמנה קודם חשיכה, ואפילו במצטמק 

 גמור. 

)כמבואר בסימן רס"א( מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף    יכהבספק חש

ויש מחמירים שלא  בין השמשות,  בזמן  רותחות  קדירות הם  הבל, דסתם 

 להטמין אז לצורך מוצאי שבת. 

כתב הרמ"א שי"א שמותר להטמין מבעוד יום לצורך   -הטמנה לצורך מחר

לדבריהם    מחר אף בדבר המוסיף הבל, דבזה אין חשש שמא יחתה, וכן מותר

להטמין לצורך הלילה בנתבשל כל צרכו, ובדיעבד יש לסמוך על זה, ובלבד  

 שלא יהא רגיל לעשות כן, ואם הוא רגיל בכך אסור אף בדיעבד. 

אם הטמין בדבר המוסיף הבל    -אם הטמנה אוסרת את התבשיל בדיעבד

במתני'   כמבואר  בדיעבד,  אסור  אנשי    )ל"ח.(התבשיל  שעשו  מעשה 

והביאו  להם   טבריא  אמרו  חמין,  של  אמה  לתוך  צונן  של  סילון 

ברחיצה   ואסורין  בשבת,  שהוחמו  כחמין  בשבת  אם  חכמים, 

אמנם אין האיסור אלא במצטמק ויפה לו, או צונן שנתחמם, אבל    ובשתיה.

אם הוא עומד בחמימותו כשעה ראשונה מותר אפילו הטמין בשבת עצמה,  

ל משמע דגם בעומד בחמימותו אסור, ומ"מ בדבר המוסיף הבכיון דלא אהנו מעשיו,  

וכתב הרמ"א שי"א שאם שכח והטמין בשוגג בדבר המוסיף הבל, או    וצ"ע.

ואם היה מבושל כמאכל בן דרוסאי ונגמר שלא ידע שזה אסור, מותר לאכול בשבת,  

ודעת   בישולו בשבת, המ"א כתב לאסור, והבה"ל כתב שבמקום הצורך יש להקל בדיעבד.

א שהשו"ע אוסר בזה, וכתב המ"ב שבמקום הצורך יש המ"א והט"ז והגר"



 לסמוך להקל, ובפרט אם כבר היה מבושל כל צרכו.

 סעיף ג'

 מה מוסיף הבל ואסור להטמין בו אף בערב שבת 

לא בגפת ולא בזבל לא במלח ולא בסיד   אין טומנין  )מ"ז:(איתא במתני'  

ולא בחול, בין לחין בין יבשין. ולא בתבן ולא בזגין ולא במוכין ולא  

 בעשבין בזמן שהן לחין, אבל טומנין בהן כשהן יבשין. 

איבעיא להו, גפת של זיתים תנן, אבל דשומשמין והגמרא מסתפקת 

כתב הבית  ו  שפיר דמי, או דילמא דשומשמין תנן, וכל שכן דזיתים.

יוסף שמשמע שהגמרא לא פשטה את הספק וממילא ספיקא דרבנן לקולא,  

ירוחם והטור והרמב"ם אוסרים בזה, ואפשר להם הבינו   ורבינו  אולם הר"ן 

שכוונת הגמ' לאסור בזה, או שמפני שקרוב לבוא עי"ז לאיסור תורה החמירו  

 בספיקו.  

צמן או לחין  איבעיא להו לחין מחמת ע)מ"ט.(  עוד מסתפקת הגמרא  

והגמרא מבארת שמוכין וכסות לחים מחמת עצמם היינו    מחמת דבר אחר,

צמר הנמרט מבין ירכותיה של בהמה שהוא לח מעצמו, ועשה -) ממרטא דביני אטמי

ודעת רש"י והרי"ף ורבינו ירוחם והרא"ש שלח מחמת עצמו  מזה מוכין או כסות(.  

איסורא דרבנן היא וטומנים  מחמם יותר, ולכן כתב הרא"ש "ואזלינן לקולא ד

בהם אם הם לחים מחמת דבר אחר", וברמב"ם נראה שלח מחמת דבר אחר  

 מחמם יותר, ואסור בכל גוונא.  

ההלכה  )וכיון    -פסק  זיתים  של  בפסולת  שבת  מערב  אף  להטמין  אסור 

שהגפת מוסיפה הבל גם מעליה, אסור להטמין גם עליה, אבל שאר דברים  

על הקופה  את  להניח  ובמלח,  מותר  ובזבל  שומשמין,  של  ובפסולת  יהם(, 

ובסיד ובחול, ובאלו אסור בין לחים בין יבשים, אבל בתבן )בין ארוך בין חתוך  

לחתיכות דקות(, ובזגים )פסולת של יקב יין(, ובמוכים )כל דבר רך כגון צמר  

אסור   ובעשבים,  בלויים(,  בגדים  וגרירת  בהמה  של  רך  צמר  ותלישת  גפן 

יבשים, דלחים יש בהם הבל הרבה יותר מיבשים, )ומשמע  בלחים ומותר ב

 מהשו"ע שגם בלחים מחמת דבר אחר אסור, וכמה אחרונים מתירים בזה(. 

 מה אינו מוסיף הבל ומותר להטמין בו מערב שבת

טומנין בכסות ובפירות ובכנפי יונה ובנסורת איתא  )מ"ט.(  איתא במתני'  

דה אוסר בדקה ומתיר  של חרשים ובנעורת של פשתן דקה, רבי יהו

ובפירות  בגסה.   יבשה  בכסות  רק  שטומנים  בגמרא  אושעיא  רב  ודעת 

אבל   פליג אמתני',  הושעיא  התוס' שרב  ודעת  אסור,  בלחים  אבל  יבשים, 

 הרי"ף פסק כרב הושעיא, ואפשר דס"ל דלא פליג אמתני'. )בית יוסף(.  

ו  -פסק ההלכה  בגיזי מותר להטמין מערב שבת בכסות, ובכרים וכסתות, 

צמר, ובפירות )כגון חיטים וקטניות(, ובכנפי יונה או בשאר נוצות, ובנעורת  

של פשתן דקה, ובנסורת של חרשים. ואפר חם מותר להטמין בו אא"כ הוא  

מעורב בגחלים, וכן כל דבר שאינו מוסיף הבל מותר להטמין בו אפילו הוא  

 חם.  

ים, והיינו באבני  כתב הרמ"א שי"א שמותר להטמין בסלע  -הטמנה בסלעים 

אש קטנות, אע"פ שמוסיפים הבל, דכיון שלא שכיח שיטמין בהם )משום  

שמשברים הקדירה או מקלקלים המאכל( לא גזרו בהם חכמים, )אבל דבר  

   שלפעמים טומנים בו אע"פ שלא שכיח גזרו בו חכמים(.

 סעיף ד'

 כסוי קדירה שנתגלתה ותוספת על הכיסוי  

לא כסהו מבעוד יום לא יכסנו משתחשך, כסהו )נ"א.(  איתא במתני'  

וכתבו התוס' והרא"ש שמותר גם לגלות את הכסוי  ונתגלה מותר לכסותו.  

בידים בשבת ולחזור ולכסות, אבל אם גילה את הכסוי מבעוד יום שלא על  

דעת לכסותו אסור לכסות משתחשך, אבל דעת הסמ"ג והסמ"ק והתרומה  

מ  נתגלה  איתא  שאם  וכן  משתחשך,  לכסות  אסור  גוונא  בכל  יום  בעוד 

 בירושלמי, וכן נראה מדברי הרמב"ם. 

תנו רבנן אף על פי שאמרו   )שם(ולענין להוסיף על הכסוי איתא בגמ'  

בא  אם  משחשכה,  הבל  מוסיף  שאינו  בדבר  אפילו  טומנין  אין 

להוסיף מוסיף. כיצד הוא עושה, רבן שמעון בן גמליאל אומר נוטל 

הסדינין ומניח את הגלופקרין, או נוטל את הגלופקרין ומניח את  

 וכתב רש"י שגלופקרין יש בו הבל יותר מסדינים.  את הסדינין. 

ונחלקו הראשונים אם ת"ק מתיר להוסיף ולא להחליף, ורשב"ג חולק ומתיר  

גם להחליף, והלכה כת"ק, או שגם ת"ק מתיר להחליף וקמ"ל שגם אם היה  

ינם שומרים כ"כ את החום מותר להחליף, וכתב הבית  מכוסה בסדינים שא

התוס'   לדעת  שגם  יוסף  הבית  כתב  עוד  המקילים.  כדברי  שההלכה  יוסף 

שסוברים שת"ק חולק על רשב"ג מ"מ מותר לכתחילה להסיר את הכסוי  

 ולהחזירו, ודלא כמו שפירש הרא"ש בדברי התוס'.  

אם נתגלתה מבעוד  אם הטמין מבעוד יום ונתגלתה הקדירה,    -פסק ההלכה

השמשותיום   בבין  מותר    או  עצמה  בשבת  אבל  משחשיכה,  לכסותה  אסור 

לגלות את הקדירה ולחזור ולכסותה, וכן מותר להוסיף על הכסוי בשבת, או  

ליטלו ולתת דבר אחר במקומו, בין שהראשון חם יותר מהשני בין שהשני 

יכול   בסדין  אלא  מכוסה  היה  לא  ואפילו  מהראשון,  יותר  לכסות  חם 

אפילו  אסור  צרכה  כל  מבושלת  הקדירה  היתה  לא  אם  אמנם  בגלופקרין, 

ואפילו הקדירה להוסיף על הכיסוי, כיון שתוספת הכיסוי גורמת לה להתבשל, 

 טמונה בדבר שאינו מוסיף הבל אסור, ודלא כהמ"א. 

 סעיף ה'

 הטמנה בכלי שהמאכל לא התבשל בו 

בגמרא   ממיחם )שם(  איתא  פינה  אבל  מיחם,  אותו  אלא  אסרו  לא 

למיחם מותר, השתא אקורי קא מקיר לה, ארתוחי קא מירתח לה.  

והיינו שמותר להעביר את המאכל לכל אחר ולהטמינו. ונחלקו הראשונים  

אם דווקא בפינה כדי לקרר מותר, כיון שכשכוונתו לקרר אין חוששים שיבוא  

 נה אלא בכלי ראשון ולא בכלי שני.לחמם, או שבכל גוונא אין איסור הטמ

אם פינה את התבשיל מהכלי שנתבשל בו לכלי אחר, מותר    -פסק ההלכה

להטמינו בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל אפילו אם היד סולדת בו, ואפילו  

ואין נ"מ אם פינהו כדי לקררו או מסיבה   החזירו לכלי שנתבשל בו מותר, 

ום הצורך להטמינו אפילו כשהוא  אחרת, ואם אין היד סולדת בו מותר במק

בו,   אמנם לדברי הרמ"א )שי"ח ט"ו( שאם לא נצטנן לגמרי לא חשיב בכלי שנתבשל 

 כצונן, אפשר שגם לענין הטמנה אין להקל. )שעה"צ כ"ט(. 

 סעיף ו'

 הטמנת דבר צונן

  ממלא את הקיתון ונותן לתחת הכר או תחת הכסת,)שם(  איתא במתני'  

והיינו שמותר להטמין מים צוננים. ומבואר בגמרא דמים לאו דווקא, אלא  



ה"ה בתבשיל. וכתב הר"ן שמשמע מרש"י שלהטמין צונן כדי לחממו אסור  

וכן פשטות  והרמב"ם  הגאונים  הבל, אבל דעת  אפילו בדבר שאינו מוסיף 

  הגמרא שאפילו כדי לחמם מותר, וכן עיקר.

דבר צונן, בדבר שאינו מוסיף הבל, כדי    מותר להטמין בשבת  -פסק ההלכה 

שלא יצטנן יותר, או כדי שתפיג צינתו, ואפילו אדם חשוב שרי, אבל בדבר  

וחול מותר להטמין בתוכו  המוסיף הבל אסור אפילו צונן גמור, ואפילו מבעוד יום.  

צונן, שאע"פ שהוא מוסיף הבל לדברים חמים, מ"מ לדברים קרים מקרר הוא. )בה"ל ד"ה 

   (.אבל

 סעיף ז'

כל מקום שאסור להטמין, אסור אפילו   -הטמנה בדבר המבושל כל צרכו 

אפילו לצורך  במבושל כל צרכו ואפילו מצטמק ורע לו, דאף ששהיה מותרת  

שאני שהיה שבסתמא היא לצורך הלילה, אבל הטמנה שעיקרה לצורך  מחר, 

עיקר, אבל וכתב הרמ"א שכן  הלילה.  לצורך  יש    מחר אסור אפילו מטמין 

מקילים להטמין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, אם התבשיל חי לגמרי או  

רנ"ג,   בסימן  וכמש"נ  שהיה  לענין  כמו  צרכו,  כל  בן מבושל  במאכל  ובנתבשל 

לכו"ע.  אסור  והתו"ש  הא"ר  ולדעת  רנ"ג,  בסימן  הי"א  לדעת  מותר  למ"א  )אבל    דרוסאי, 

ומצטמק ורע לו(,    בשבת אסור אף בדבר שאינו מוסיף הבל ומבושל כל צרכו

 ובמקום שנהגו להקל אין למחות בידם, אבל אין לנהוג כך בשאר מקומות.

 סעיף ח'

 דין הטמנה ליד התנור או בתוכו 
לעיל נתבארו דיני הטמנה בערב שבת בדבר המוסיף הבל או בשבת אף בדבר שאינו 

מוסיף הבל, ובסעיף זה יבוארו דיני הטמנה ששייכים במה שהיו נוהגים להטמין קדירות  

בתוך או ליד התנור: א' האם מותר להטמין בכסוי שאינו מוסיף הבל כאשר יש שם  

 הוא דווקא כשהכסוי צמוד לקדירה.   גחלים המוסיפים הבל. ב' האם איסור הטמנה

כתב הרא"ש שיש נוהגים לעשות חפירה ליד האש ולהסיק אותה ולגרוף את  

הגחלים ולהטמין בה את הקדירה ולכסותה, וראייתם מהא דאיתא בגמרא  

  האי קדרה חייתא שרי לאנוחה ערב שבת עם חשיכה בתנורא. )י"ח:(  

אויר בין הקדירה לתנור,    אך אין משם ראיה דשם אין זה הטמנה כיון שיש

והנדון שם הוא משום שהיה, אבל היכא שאין אויר מסביב לקדירה וזה דבר  

המוסיף הבל אסור משום הטמנה )וכ"כ התוס' ועוד ראשונים(. וכתב הטור  

ויש   מהקדירה  גבוהים  יותר  שדפנותיה  בכירה  מטמין  היה  הרא"ש  שאביו 

י הכירה בלוח וכדומה והיה  אויר בין דפנות הכירה לקדירה והיה מכסה את פ

נותן בגדים על הכיסוי, אבל אם הקדירה וסביבותיה מכוסים בבגדים אסור  

להטמינה בכירה אף בדבר שאין מוסיף הבל, כיון שהאש שתחת הקדירה  

קופה שטמן בה אסור להניחה על מוסיפה הבל, וכדאיתא בגמ' )מ"ז:(  

"פ שטמן בקופה  ומבואר שאע  גפת של זיתים וכו' דזיתים מסקי הבלא,

בהתר אסור להניחה בדבר המוסיף הבל, וכ"ש ע"ג האש. וגם על ההטמנה  

של הרא"ש יש לפקפק מגמרא זו, )דאע"פ שאין גחלים בכירה מ"מ מחמת  

חום הכירה הבגדים מתחממים ומוסיפים הבל. בית יוסף(, אלא שהרא"ש 

אם   זה  שלפי  יוסף  הבית  וכתב  בקופה.  כמו  הטמנה  דרך  שאינו  אין  סובר 

בדרך   דכיון שאינו  יש אש תחתיה,  מותר אף אם  בקדירה  נוגעים  הבגדים 

 הטמנה אין חוששים שיחתה. 

כתב מהר"י אבוהב שמדברי רבינו יונה  א'    - כמה נקודות מדברי הבית יוסף

נראה שאסור לשים בגדים אפילו אם אינם נוגעים בקדירה, אבל מדברי הר"ן  

ת הרמב"ן שמותר לטמון קדירה בדבר  דעב'  נראה שאין זו דעת רבינו יונה.  

שאינו מוסיף הבל, אף אם היא עומדת ע"ג כירה קטומה שהיא מוסיפה הבל. 

ורבינו ירוחם לא הכריע בין השיטות, אך כתב שלכו"ע מותר לתת כלי ע"ג 

דעת רש"י שכירה קטומה נחשבת    ג'קדירה כיון שהכלי לא נוגע בקדירה.  

מות והולכות, ולא דמי לגפת וכדומה  אינה מוספת הבל כיון שהגחלים עומ

אע"פ שאסור לתת גחלים תחת הקדירה    ד'שכל שעה הם מוסיפים הבל.  

שמטמין, אם טמן בדשן ולמחרת מצא כמה גחלים בוערות אין בכך כלום,  

 כיון שעיקר ההטמנה היתה בדבר היתר. 

 פסקי ההלכה 

מ"מ אם  אף במקום שמותר להשהות קדירה ע"ג כירה וכמש"נ בסימן רנ"ג,  

בבגדיםהקדירה   מחמת  מכוסה  הבל  מוסיפים  אינם  שהבגדים  אע"פ   ,

אפר(,   עליהם  פיזר  אם  )אפילו  הבל  מוסיף  הוי  הגחלים  ע"י  מ"מ  עצמם, 

 ואסור.  

בקדירהאמנם   נוגעים  הבגדים  אין  יותר    אם  רחב  כלי  ע"ג  הם  אלא 

  מהקדירה, או שנתן דף רחב ע"ג הקדירה ונתן עליו את הבגדים באופן שאינם 

נוגעים בצידי הקדירה, מותר, דלא חשיב הטמנה, )והבית יוסף דן אם צריך  

שיהיה אויר בין הדף לקדירה כדי שלא יהיה נראה כהטמנה, או שכיון שדף 

נוגע   הוא  אם  אף  בגדים  עליו  לתת  ומותר  הפסק  הוי  הבל  מוסיף  אינו 

 בקדירה(. 

באינו   בתנורים שלנו אף  להניח את הקדירה  מותר  הנ"ל  גו"ק, אם  ובאופן 

, ואף שכל הקדירה בתנור  חתיכה חיה, או במבושל כל צרכושנותן בתוכה  

 והתנור מכוסה בבגדים, מ"מ כיון שאין הבגדים נוגעים בקדירה מותר. 

,  הטמנה במקצתועיין בסימן רנ"ג סעיף א' שנחלקו השו"ע והרמ"א בדין  

מותר להשהות רק על פי הכירה, או בתוכה ע"ג כסא ברזל אם אינה    שלשו"ע

נוגעת בגחלים, אבל בנוגעת בגחלים הוי הטמנה, ולדעת הרמ"א מותר אף  

ומשמע מהמ"א שאם אין הבגדים נוגעים בנוגעת בגחלים אם היא מגולה למעלה,  

 בקדירה ג"כ מותר, והא"ר סובר שבזה גם הרמ"א מודה שאסור.

מותר להטמין בתוכו בכל ענין, והיינו   טוח בטיטאם התנור  וכתב הרמ"א ש

הבישול,   בתחילת  עדיין  והקדירה  חיה,  חתיכה  בקדירה  אין  אם  ומותר  גם 

. וכן פשטידא או מיני קטניות  להעמיד את הקדירה גם אצל דפני התנור, ודלא כהט"ז 

או מיני בצק שממהרים להתבשל, אין מותר אלא כשהתנור טוח בטיט, או  

ן בהם חתיכת בשר חי, או שיש שהות שיתבשל מבעוד יום כמאכל בן  כשנת

 דרוסאי, או שיכסה את הגחלים באפר. 

,  בגחלים מכל צדדיהוי"א שאף אם התנור טוח בטיט לא יטמין את הקדירה  

ויש מקילים גם בזה, וטוב להחמיר לכתחילה, ועוד דשמא ישארו הגחלים  

ם, ומ"מ בלא טוח בטיט ודאי  לוחשות ויהיה אסור להוציא את הקדירה מש

 אסור להטמין בתוך הגחלים, אפילו כשהקדירה מבושלת כל צרכה. 

י"א שבזה מותר לכסות את הקדירה בבגדים, וי"א שגם  אם אין אש בכירה  

בזה צריך שהבגדים לא יגעו בקדירה וכנ"ל, ואין למחות ביד הנוהגים להקל  

וקרוב לומר שאילו ראו המחמירים את דברי האור זרוע לא דיש להם על מה שיסמוכו,  

ונ"מ בזה לגבי הנחת קפה או תבשיל מבעוד יום על התנור    היו מחמירים בזה.

וכן לענין להעמיד בתוך גומא שע"ג התנור או הקאכלי"ן, מלמעלה ולכסותו בבגדים,  

אך צריך שלא תהיה הגומא מצומצמת כגודל הקדירה, דא"כ גם זה הוי הטמנה, אלא יזהר 

אך אם נותן חול ע"ג התנור, אע"פ    שיהיה אויר מפסיק בין הקדירה לדפנות הגומא.

לה הוא מכוסה בבגדים, אסור משום  שרק שולי הקדירה עומדים בחול, ולמע

שחול הוא מוסיף הבל, וגזרינן שמא יטמין כולו בתוכו, אך אם הבגדים לא  

 נוגעים בקדירה מותר אף שמעמיד את הקדירה עד חציה בחול.  

כדי לאכול חמין בשבת, כי זה מכבוד ועונג שבת, אבל    מצוה להטמין לשבת



י שאינו מאמין בדברי החכמים  מי שמזיק לו החמין מותר לאכול צונן, וכל מ

מצוי   ובימינו  הוא.  אפיקורוס  שמא  חיישינן  בשבת,  חמין  אכילת  ואוסר 

קלקול גדול ע"י הפורשים ממצות אכילת חמין בשבת, ובאים לידי איסור  

איסורים   לידי  באים  ופעמים  בשבת,  עבורם  לחמם  לנכרי  שאומרים 

וברים על מבשל,  דאורייתא, שמעמידים הכלי עם עלי התה על המוליאר וע

וכן מכבה את האש במקצת ע"י הנחת הכלי, וכשנוטל את הכלי עובר על  

בלא מבעיר, והעושה כן במזיד פסול לעדות ושבועה מן התורה, וחייב כרת  

וכל בעל נפש לא יסור ממנהג ישראל להטמין חמין  בהתראה,  וסקילה  התראה  

רע ויזכה לקץ    כאשר נהגו אבותינו מעולם ושומר מצוה לא ידע דבר  לשבת

 הימין. 

 - עיקרי הדינים 

אסור להטמין בדבר המוסיף הבל אף מבעוד יום ואפילו קודם חצות ואפילו    -איסורי הטמנה

במצטמק ורע לו ואפילו בצונן, אבל בדבר שאינו מוסיף הבל מותר להטמין אף בספק חשיכה, 

ואם יש שם גחלים אסור להטמין גם בכסוי שאינו מוסיף הבל, ובשבת אסור להטמין גם בדבר 

 ל צרכו.  שאינו מוסיף הבל ואפילו במבושל כ

ב'  בכלי שהתבשיל לא נתבשל בו.    א'  :אופנים שמותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל

לגלות בשבת קדירה מוטמנת  ד'  דבר צונן.  ג'  באותו כלי אם הוציא את התבשיל והחזירו.  

אם יש ה'  ולחזור ולכסותה או להוסיף או להחליף את הכסוי )אא"כ אינה מבושלת כל צרכה(.  

מותר לשים כלים ע"ג התבשיל כדי שלא   ו'הקדירה לבין הדבר שמטמין בו.  הפסק אויר בין  

 יטנף וכדומה, כיון שאינו מתכוין להטמנה.

הרמ"א מדברי  בהטמנה  הבל   א'   :קולות  בדבר המוסיף  יום  מבעוד  מתירים להטמין  יש 

לצורך מחר, וכן להטמין לצורך הלילה במבושל כל צרכו, ובדיעבד יש לסמוך על זה, ובלבד 

יש מתירים להטמין קדירה חייתא או מבושלת כל צרכה, ובמקום ב'  שלא יהא רגיל לעשות כן.  

הנחת קדירה ע"ג גחלים    ג'שנהגו להקל אין למחות בידם, אבל אין לנהוג כך בשאר מקומות.  

אם התנור טוח בטיט, ויש אוסרים  ד'  אינה נחשבת הטמנה לדעת הרמ"א, והשו"ע אוסר בזה.  

וטוב להחמיר לכתחילה.  בזה להטמין את ה הטמנה בכירה   ה'קדירה בגחלים מכל צדדיה, 

 שאין בה אש. 

בדבר המוסיף הבל התבשיל אסור בדיעבד, אמנם אין האיסור אלא במצטמק    אם הטמין

 ויפה לו, או צונן שנתחמם, ולרמ"א יש מתירים כשהטמין בשוגג.

שבת, וזה מונע מלהכשל   מצוה להטמין לשבת כדי לאכול חמין בשבת, כי זה מכבוד ועונג

 באיסורי שבת.

 סימן רנ"ח

 הנחת דבר ע"ג קדירה חמה
מבואר בגמ' )שבת מ"ח.( שמותר להניח בשבת קדירה חמה ע"ג קדירה חמה, אבל  

קדירה צוננת ע"ג קדירה חמה אסור. דעת התוס' שהאיסור בצונן הוא במקום שיכול  

והחידו בישול,  משום  בזה  שיש  סולדת  יד  לשיעור  לומר  להגיע  יכול  שאינו  הוא  ש 

שיסלק את הקדירה לפני שתגיע לשיעור יד סולדת, דשמא ישכח. והרשב"א מבאר  

בשם רבינו יונה שמדובר בקדירה הטמונה בדבר שאינו מוסיף הבל, ורוצה להניח שם  

קדירה נוספת, והנדון הוא מתי יש בזה איסור הטמנה. ונ"מ בין השיטות אם מותר להניח  

ל להגיע לשיעור יד סולדת. והמ"ב כתב שהשו"ע אסור בזה, ובבה"ל  באופן שאינו יכו

 הביא שהפמ"ג חולק בהבנת דברי השו"ע. 

מיחם על גבי מיחם וקדרה על גבי קדרה,   מניחין  )שבת נ"א:(איתא בגמ'  

וקדרה על גבי מיחם ומיחם על גבי קדרה. וטח את פיה בבצק, ולא  

וכתב הבית יוסף שאע"פ בשביל שיחמו אלא בשביל שיהיו משומרים.  

שבגמרא שלנו כתוב אבל לא קדירה ע"ג מיחם, הראשונים גרסו שגם בזה  

היא של חרס. ואיתא ברש"י   מותר, וכן הלכה. ומיחם הוא של נחושת וקדירה

 שאפילו בשבת מותר להניח. 

רבה ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, חזיוה  )מ"ח.(  עוד איתא בגמרא  

לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא, נזהיה רבה, אמר  

ליה רבי זירא מאי שנא ממיחם על גבי מיחם, אמר ליה התם אוקומי 

והיינו שרק דבר חם מותר להניח ע"ג  ד.  קא מוקים הכא אולודי קא מולי

קדירה או מיחם חמים, אבל דבר קר אסור להניחו כדי שיתחמם שם. וכתב  

יד  לשיעור  להגיע  שיכול  במקום  קר  דבר  להניח  שאין  דהיינו  יוסף  הבית 

יד   שיעור  כבר  בו  שיש  או  זה,  לשיעור  להגיע  יכול  אינו  אם  אבל  סולדת, 

שם יותר. ורבינו ירוחם מביא מחלוקת  סולדת מותר להניחו אע"פ שיתחמם  

או   נמצא על האש,  ע"ג מיחם כשהמיחם התחתון  מיחם  להניח  אם מותר 

שזה נחשב כמניח ע"ג הכירה עצמה דאסור אפילו במצטמק ורע לו ואפילו 

 במניחו לשמור חומו, ואם יש בו רוטב ומצטמק ויפה לו אסור לכו"ע.

 פסקי ההלכה 

ת כלי שיש בו דבר קר, ע"ג קדירה חמה  מותר להניח בערב שב  - בערב שבת

ואפילו להניח דבר חי שיתבשל ע"י הקדירה שמתחת מותר,  שאינה ע"ג האש,  

איסור   בזה  ואין  מותר,  בבגדים  והקדירה  הכלי  הוא מכסה את  ואפילו אם 

הבל   לה  שאין  כיון  הבל,  מוסיפה  התחתונה  הקדירה  שאין  כיון  הטמנה 

ם הקדירה התחתונה מונחת על האש חשיב וא  מעצמה ואדרבה חומה מתמעט והולך.

מוסיף הבל, ואסור לכסות בבגדים משום הטמנה, ואם לא מכסה בבגדים יש לזה דין שהיה, 

 וצריך שיתבשל מבעוד יום כמאכל בן דרוסאי.

אסור להניח בשבת מאכל ע"ג קדירה שתחת הבגדים, אפילו אם    -בשבת

מין צונן בשבת אלא כדי  הוא לא יוכל לבוא לכדי יד סולדת, דאין התר להט 

ואם אין הקדירה מכוסה    והפמ"ג מתיר בזה.שתפוג צינתו ולא כדי שיתחמם,  

 בבגדים אין איסור להניח דבר קר אא"כ יוכל לבוא לשיעור יד סולדת.

אסור להניח בשבת כלי עם משקה    -הכנסת כלי עם משקה בתוך קדירה

ילוק בין זמן מועט לפני שבת )ובערב שבת מותר, ואין ח  צונן בתוך קדירה של חמין,

יוכל להגיע ליד סולדת, משום דחשיב הטמנה, ואם  לזמן מרובה(,   אפילו לא 

יוכל להגיע ליד סולדת אסור אפילו אם לא מכניס את כולו בתוכו, ואפילו  

בו   סולדת  היד  שיהיה  עד  ישכח  שמא  אסור,  צינתו  להפיג  רק  כוונתו  אם 

וכוונתו רק להפיג צינתו, אבל אם לא  ויתחייב משום מבשל,   ליד סולדת  יכול להגיע 

 אפשר שיש לסמוך על המתירים. 

   -עיקרי הדינים 

מותר להניח בערב שבת כלי שיש בו דבר קר אפילו אם אינו מבושל, ע"ג קדירה חמה שאינה 

וגם בשבת מותר אא"כ הוא מכסה את המאכל בבגדים דאסור משום הטמנה,  ע"ג האש, 

ואסור להניח בשבת כלי עם משקה צונן בתוך קדירה של חמין משום הטמנה, ואם המשקה 

 כוונתו להפיג צינתו.  יכול להגיע ליד סולדת אסור אף אם 

 סימן רנ"ט

 טלטול הדבר שטמן בתוכו
גם באופן שמותר להטמין בשבת וכפי שנתבאר בסימנים הקודמים, יש להזהר כשבא 

להוציא את הקדירה מההטמנה שלא לעבור על איסור מוקצה. ודין זה תלוי בכללי יחוד 

ימוש אחד. וגם מוקצה לשימוש התר בשבת, דפעמים צריך יחוד לעולם ופעמים די בש

באופן שזה מוקצה יש מקרים שיכול להוציא את הקדירה באופן שזה טלטול מן הצד, 

 וכדלהלן.

 סעיף א'

בעא מיניה רב אדא בר מתנה מאביי, מוכין    )שבת מ"ח.(איתא בגמרא  

שטמן בהן מהו לטלטלן בשבת, אמר ליה וכי מפני שאין לו קופה  

טומנין   )מ"ט.(עוד איתא במתני'  של תבן עומד ומפקיר קופה של מוכין.  



בשלחין ומטלטלין אותן, בגיזי צמר ואין מטלטלין אותן, כיצד הוא  

 )שיש עליו תורת כלי, והכסוי לא נעשה בסיס לגיזי צמר. רש"י( עושה נוער את הכסוי  

אמר רבא לא שנו אלא שלא טמן בהן,   )מ"ט:(ובגמרא  והן נופלות.  

ה ההוא מרבנן בר יומיה לרבא: אבל טמן בהן מטלטלין אותן. איתיבי

נוטל את   הוא עושה  כיצד  ואין מטלטלין אותן  בגיזי צמר  טומנין 

הכיסוי והן נופלות, אלא אי איתמר הכי איתמר, אמר רבא לא שנו  

אלא שלא יחדן להטמנה, אבל יחדן להטמנה מטלטלין אותן. רבינא  

הם כמאן  )שהם מוקצים לסחורה, אבל בסתמא אם טמן ב  אומר בשל הפתק שנו

 דיחדם דמי ומותר לטלטלם כדאמר רבא. רש"י(.

צ"ל   )מ"ח.(  אביי  על  חולק  לא  רבא  שאם  הרא"ש  יוסף בשם  הבית  וכתב 

שמוכין חשובים יותר מגיזי צמר, )וכן נראה מרש"י שכתב שמוכין עומדים  

דאפשר  הרא"ש  כתב  עוד  למלאכה(,  מוקצים  והם  לבדים  לעשית  דווקא 

רק באותה שבת, ומה שבשל מוכין אסור  שבשל הפתק שטמן בהם מותר  

לטלטלם היינו בשבת אחרת. ומהרי"ף משמע שההלכה שבין מוכין בין גיזי  

ואם לאו אין   יחדם להטמנה מטלטלים אותם  ואפילו של הפתק אם  צמר 

מטלטלים אותם, וכ"כ הרמב"ם. והרשב"א בשם רבו פוסק כרבינא, וכדעת  

שהרי"ף והרמב"ם הם רוב בנין,  התוס' והרא"ש, וכ"כ הטור, וממילא אע"פ  

  כיון שרוב מנין חולק עליהם וזה דין דרבנן אזלינן לקולא.

 פסקי ההלכה 

שטמן בהם בדרך מקרה, אסור לטלטלם משום מוקצה, אלא    מוכין יבשים

אם מקצת הכיסוי מגולה יאחז שם את הכסוי וינערו והמוכין יפלו, ואם יחדם  

ייחד   אפילו  לעולם,  להטמנה  שבת  מותר  מערב  בפה,  ולא  במחשבה 

לטלטלם, וכן אם רגיל להטמין בהם מותר, ודעת הב"ח דאפילו בשני פעמים 

וי"א שמוכין שאין עומדים לסחורה שהטמין בהם מותר לטלטלם, ובמקום הדחק סגי לזה.  

 יש לסמוך על זה.

שטמן בהם הוי כמו יחוד ומותר לטלטלם, אמנם אם נתנם באוצר    גיזי צמר

ולא יח  דם להטמנה מערב שבת, אסור לטלטלם, אלא מנער את  לסחורה, 

הכיסוי והם נופלות, ואין הכיסוי נחשב בסיס לגיזי צמר, ואם הקדירה אינה  

 מגולה כלל, יכול לתחוב בכוש ולנער את הכיסוי. 

 סעיף ב'

הנותנים אבנים ולבנים סביב הקדירה אסור לטלטלם, אא"כ    -אבנים ולבנים

יחדם לכך לעולם, כיון שדרך לזורקם, )ואפילו לשיטת הר"ן שהמייחד אבן  

יחוד   צריך  בהכי  אורחיה  דלאו  הכא  מוקצה,  האבן  אין  אגוזים  בה  לפצוע 

יוסף(, בית  יחוד   לעולם.  בלא  מהני  לא  פעמים  כמה  הטמין  אפילו  שבזה  הב"ח  וכתב 

והאבנים או הלבנים המונחים על הקדירה תמיד מותר לטלטלם, כיון    ם,לעול

 שהם מיוחדים לתשמיש. 

להסקה העומדים  אסור    עצים  שבת  בערב  התנור  פי  את  בהם  שסתם 

 לטלטלם בשבת. )מ"ב סק"י(.

 סעיף ג'

 החזרת הקדירה לתוך מקום ההטמנה  

צדה רבי אלעזר בן עזריה אומר קופה מטה על    )מ"ט.(איתא במתני'  

. ונוטל, שמא יטול ואינו יכול להחזיר. וחכמים אומרים נוטל ומחזיר

אמר רבי אבא אמר רבי חייא בר אשי הכל מודים   איתא )נ:(  ובגמרא  

בחוששין  והכא  וכו',  להחזיר,  שאסור  הגומא  נתקלקלה  שאם 

קמיפלגי, מר סבר חוששין שמא נתקלקלה הגומא, ומר סבר אין  

 והלכה כרבנן. חוששין. 

אם הטמין בתוך דבר שאסור לטלטלו, והוציא את הקדירה,    -ההלכהפסק  

מותר להחזירה אם לא נתקלקלה הגומא, ואפילו לכתחילה מותר להוציאה  

על דעת להחזירה אם לא תתקלקל הגומא, אבל אם נתקלקלה הגומא לא  

בדבר   הטמין  שאפילו  וי"א  מוקצה.  שהם  הגיזים  את  שמזיז  לפי  יחזיר, 

יח לא  לטלטל  הגומא, משום שהקדירה תעשה  שמותר  נתקלקלה  זיר אם 

ומשמע מהשו"ע דס"ל כדעה ראשונה, וכ"כ הא"ר לעצמה מקום, והוי כמטמין בשבת,  

 וש"א, והגר"א הביא ראיה לדעת הי"א. 

 סעיפים ד' ה'

  הוצאת הקדירה כשהטמינה בדבר האסור בטלטול

טמן וכיסה בדבר הניטל בשבת, או טמן בדבר   )שבת נ"א.(איתא בברייתא  

שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת, הרי זה נוטל ומחזיר. 

טמן וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, או שטמן בדבר הניטל בשבת 

נוטל  מקצתו  מגולה  היה  אם  בשבת,  ניטל  שאינו  בדבר  וכיסה 

ומחזיר.   נוטל  אינו  לאו  ואם  שהטמיומחזיר,  רש"י  מה  ופירש  היינו  ן 

כיסה בדבר שאינו   ואם  היינו מה שמעל הקדירה,  וכיסה  שסביב הקדירה, 

מוקצה, הוא יכול לגלות את הקדירה ולהוציאה, אבל אם כיסה בדבר שהוא  

מסביבה   לגלות  יכול  אינו  מוקצה  שאינו  בדבר  שהטמין  אע"פ  מוקצה 

אבן שעל פי החבית מטה על צדה )קמ"ב:(  ולהוציאה, דהא דאיתא בגמ'  

אמר רב הונא אמר רב, לא שנו    הא איתא התם בגמראוהיא נופלת.  

ואם מקצת הכלי  אלא בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור.  

מגולה ומצדדו והכיסוי נופל מאיליו אין זה טלטול. ודעת ר"ת שכיון שדעתו 

ליטול את הכסוי בשבת לא חשיב כמניח, וטעם האיסור הוא משום דאיירי 

 ירה בלועה בו, שא"א לנערו אא"כ מגביה קצת.בכיסוי שהקד

טמן בדבר שאינו ניטל, וכיסה בדבר הניטל, מגלה את הכיסוי    -פסק ההלכה

ניטל,   שאינו  בדבר  וכיסה  הניטל  בדבר  טמן  ואם  ומוציאה.  בקערה  ואוחז 

מפנה סביבותיה ואוחז בקדירה ומוציאה, ואח"כ מנער את הקדירה, והדבר  

נופל   ניטל  מקצת  שאינו  אם  ניטל,  שאינו  בדבר  וכיסה  טמן  ואם  מאיליו. 

 הקדירה מגולה נוטל ומחזיר, ואם לאו אינו נוטל.

   -עיקרי הדינים 

וגיזי צמר הם מוקצים בשבת, ואם הטמין בהם, בגיזי צמר די בזה לומותר לטלטלם   מוכין 

אבנים   בשבת, ובמוכין מותר רק אם רגיל להטמין בהם או שייחדם לכך לעולם. וכן הנותן

סביב הקדירה צריך ליחדם לכך לעולם כדי שיהיה מותר לטלטלם. ואם הטמין בדבר שאסור 

לטלטלו, אם יכול לאחוז את הקדירה או את הכסוי באופן שאינו נוגע במוקצה, יכול להוציא  

את הקדירה אף שעי"ז זז המוקצה ממקומו, ואם לא נתקלקלה הגומה יכול להחזיר לשם את 

   קלקלה הגומה אסור להחזיר.הקדירה, ואם נת

 סעיף ו'

י"א שאסור להטמין באבנים    -הטמנה באבנים ביו"ט שחל בערב שבת

ייחד את האבנים לכך, משום שסידור  ביו"ט שחל בערב שבת, אפילו אם 

גזרו,   לא  שבת  כבוד  שמשום  דס"ל  מתירים,  ויש  עראי.  בנין  הוי  האבנים 

אבנים )ביצה ל"ב:(  בגמרא    כדמצינו שמשום כבוד הבריות לא גזרו, כדאיתא 

של בית הכסא מותר לצדדן ביום טוב וכו', בנין קבע אסרה תורה, 

בנין עראי לא אסרה תורה, וגזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע 

ואם יכול להטמין בצורה אחרת    והכא משום כבודו לא גזרו ביה רבנן.

 אסור לכו"ע. והמנהג כהמתירים.



 סעיף ז'

 וסתימת פי התנור פתיחת 
קדירה המונחת בתוך התנור בשבת )באופן שאין בזה משום הטמנה, כמבואר בסימן  

רנ"ז סעיף ח'(, כשבאים להוציאה מן התנור בשבת יש להזהר בזה בכמה דברים. א' 

פתיחת תנור הסתום בטיט, אם יש בו גחלים לוחשות יש בזה משום מבעיר, וכן יש 

בא לסתום את הפתיחה יש להזהר שלא לגרום לכבוי  לדון אם יש משום סותר. ב' כש

הגחלים או לבישול דבר שאינו מבושל לגמרי. ג' בהוצאת הקדירה מתוך הגחלים יש 

   להזהר שלא לגרום לכבוי או להבערה. וכדלהלן.

התנור פי  בדף    -פתיחת  פיו  את  וסותמים  בו את החמין,  תנור שמניחים 

סתור את הסתימה כדי להוציא  ושורקים אותו בטיט, לדעת השו"ע מותר ל

בנין )אף בתנור המחובר לקרקע. בית   ואין בזה משום סתירת  את החמין, 

אמנם    ומותר אפילו אין בכוונתו לחזור ולסותמו מיד,יוסף(, כיון שלא נעשה לקיום,  

אם ידוע שיש בתוכו גחלים לוחשות אסור לפותחו, מפני שהרוח מבעירה  

ן בתנור גחלים לוחשות אין לפתוח את  את הגחלים. ודעת הרמ"א שאף באי

הסתימה ע"י ישראל אם אפשר ע"י נכרי, משום שיש בזה קצת סותר, ואם  

 אין נכרי יפתח ע"י ישראל קטן, ואם אין קטן יפתח גדול בשינוי. 

הפתיחה לחזור    -סתימת  מותר  השו"ע  לדעת  פתחו  אם  הנ"ל  בתנור 

בטיט,ולסותמו   לטוחו  עי"  בלא  שיכבו  חוששים  בו  ואין  יש  אם  אך  גחלים,  ז 

גחלים לוחשות אסור לסתום, דהוי פסיק רישא שיכבה את הגחלים, אבל  

מותר לומר לנכרי שיסתום, או שהישראל יסתום אך ישאיר פתח, אך לא  

ישאיר פתח קטן כיון שעי"ז גורם להבערת הגחלים, ובמקום הדחק מותר  

ב יש  אם  אך  לוחשות,  גחלים  בתנור  כשיש  גם  לסתום  אש  לישראל  תנור 

בוערת אסור. ולדעת הרמ"א אין לסתום את התנור אלא ביום, אבל בלילה  

אסור לסתום אפילו בלא טיחה בטיט, ואפילו בגרוף וקטום, ואפילו ע"י נכרי,  

משום שיש לחשוש שהקדירות לא מבושלות כל צרכם ונמצא גורם בישול,  

בן ד היו מבושלות כמאכל  לא  בדיעבד אם  רוסאי,  )והקדירות אסורות אף 

אמנם בנכרי אין לאסור בדיעבד(, ובאינו גו"ק אסור אף במבושל כל צרכו,  

וכן   הסתימה,  ע"י  שיכבה  חשש  ויש  הגחלים  נתאכלו  לא  שבלילה  משום 

אסור לומר לנכרי למרח את הסתימה בטיט, אפילו כבר היה התנור סתום  

הקיץ   בימות  גם  התנור  את  לסתום  לנכרי  מלומר  להזהר  ויש  מקודם. 

רים מבית הכנסת בעוד היום גדול, דיש לחוש שבימות החורף יעשו כך שחוז

  בלילה.

הגחלים מתוך  קדירה  שאסור    - הוצאת  המרדכי  בשם  יוסף  הבית  כתב 

את  מבעיר  שהוא  מפני  לוחשות,  גחלים  בתוך  הנמצאת  קדירה  להוציא 

העליונות ומכבה את התחתונות, וגם אין לומר לנכרי להוציא את הקדירה,  

י שבות שיש בו מעשה, ואם הוציא נכרי אין הקדירה אין לאוסרה  משום דהו

בדיעבד, דהוי מלאכה שא"צ לגופה שלר"ש זה איסור דרבנן, ואם ידוע שאין 

שם גחלים לוחשות מותר גם לישראל לסלקה, אם יש לו מקום לתפוס אץ  

הקדירה, ולא נעשית הקדירה בסיס לגחלים אלא כשלא היה בדעתו ליטלם 

 לנוטלם.ושוב נמלך 

 עיקרי דיני הכנסת והוצאת קדירות מהתנור 
המשנה ברורה מביא סיכום קצר של הלכות שהיה והטמנה לפי המציאות בזמנם, איך  

ובישול, או שהיה והטמנה,  אפשר לעשותם באופן המותר, ללא חשש כבוי והבערה 

 רנ"ט.   –וכפי שנתבאר בסימנים רנ"ג  

ירות המונחות מגולות בתוך  קד  -הכנסת קדירות לתוך התנור מערב שבת

התנור ללא הטמנה מסביבם, אין להן אלא דין שהיה ולא דין הטמנה בדבר  

המוסיף הבל, ואף אם הקדירה עומדת על הגחלים כיון שהיא מגולה למעלה  

בן   כמאכל  נתבשלו  אם  ולפיכך  א'(,  )רנ"ג  רמ"א  כמ"ש  הטמנה  מקרי  לא 

ליש בישול[ מותר להשהותם דרוסאי מבעוד יום ]היינו כחצי בישולו וי"א ש

אע"פ שהתנור אינו גרוף וקטום. ובשר חי מותר לשים אותו בקדירה סמוך  

ומיני   בצק  ומיני  צלי  אבל  החמה[,  שקיעת  קודם  ]דהיינו  ממש  לחשיכה 

קטניות ופשטיד"א אסור גם בחי וצריך שיתבשל כמאכל בן דרוסאי קודם  

מותר אפילו אם הם  שבת, אך אם נותן בהם חתיכת בשר חי סמוך לחשיכה  

 בתחילת בישולם, ובתנור טוח בטיט הכל שרי.  

אם יודע שיש בתנור גחלים לוחשות אין לפותחו    -פתיחת התנור בשבת

כ"א ע"י נכרי ולא ע"י ישראל, מפני שהוא מבעיר אש ע"י פתיחתו והוי פסיק  

 רישא. 

אם יש גחלים סביב הקדירה, אין להוציאה אלא    -הוצאת הקדירה מהתנור

ע"י נכרי, ואם הקדרה עומדת על הגחלים, מותר ע"י ישראל אם א"א בענין  

אחר, אך יזהר שיקחנה בנחת ולא ינענע את הגחלים, וע"כ יזהר מערב שבת  

לנתק מעט את הקדירה מן האש, כדי שיוכל אח"כ להסירה משם בלי שום 

 חשש. 

ל בשבת  תבשיל  התנור הנחת  חם    -יד  תבשיל  בשבת  להניח  מותר 

שנתבשל כל צרכו סמוך לתנור על הלבזבז שלו, אפילו אם התנור כבר הוסק  

ואינו גרוף וקטום, דסמיכה לא אסרו בזה. ועל התנור נהגו העולם היתר אם  

לא הוסק עדיין, אבל אם הוסק ויש אש בתוכו לא, ואם נתן לבנה או דבר  

ואח"כ   להפסק  התנור  על  בתבשיל חם  אחר  וכ"ז  עליה שרי.  נותן הקדרה 

קצת, אבל בתבשיל קר לגמרי אפילו קודם שהוסק אסור אפילו לסמוך כ"א  

ע"י נכרי קודם שהוסק, ולאחר שהוסק אפילו ע"י נכרי אסור דיש בזה חשש  

בישול. ולצורך חולה שאין בו סכנה או לצורך קטן שאין לו מה לאכול מותר  

התנור. ודבר שאין בו רוטב מותר אפילו אם הוא  לחמם ע"י נכרי אפילו בתוך  

אף   חיים  ופירות  בישול.  אחר  בישול  דאין  קי"ל  שנצטנן  יבש  דבדבר  קר, 

לגמרי,   ונצטנן  רוטב  בו  שיש  כתבשיל  דינם  משקין  מיני  וכן  כך  שנאכלים 

 דשייך בהם בישול. 

דינה כמו נתינת תבשיל ליד   נתינת תבשיל בתוך קדירה הקבועה בתנור

ולתת לתוך המים שבקדרה ההיא קנקן עם משקין פשיטא דאסור.  התנור,  

וישראל אסור ליתן מים לתוך הקדרה ההיא בשבת אפילו קודם שהוסק, אך  

אם נתנם נכרי קודם שהוסק מותר ליהנות מהם, ובערב שבת סמוך לחשיכה 

אסור לישראל לתת מים לתוך הקדירה ההיא כשהתנור הוסק, אא"כ שיוכלו 

ומם מבעוד יום, ובשעת הדחק ששכח ליתן מקודם וירא  להתחמם כחצי ח

שמא תבקע הקדרה מהחום, אפשר שיש להקל, אך יזהר ליתנם עכ"פ קודם  

 שקיעת החמה כמבואר בסוף סימן רנ"ד עיי"ש. 

אסור לכרוך בשבת קדרה עם מאכל חם    -כריכת קדירה בכרים וכסתות

ואם התבשיל  בכרים וכסתות אם הוא תחלת הטמנה, אבל להחזיר מותר,  

 אינו באותה קדירה שנתבשל בה מותר לכורכה בכרים וכסתות. 

 סימן שי"ח

 הנאה ממעשה שבת 

 סעיף א'

דבר שנעשה בשבת באיסור, בשוגג או במזיד, אסרו חכמים באופנים מסוימים להנות  

יהנה מאותה מלאכה  קנסו אותו שלא  והיינו שהעושה מלאכה במזיד  מאותו הדבר, 

)וי"א שהאיסור הוא לעולם, וי"א שאיסור זה הוא מדאורייתא דכתיב "קודש היא לכם" 

לאכה בשוגג יש מחלוקת אם הדבר  מה קודש אסור אף מעשה שבת אסור(, והעושה מ

נאסר לו )י"א כדי שלא יהנה מהעבירה, וי"א שקנסו שוגג אטו מזיד( או לא, ועד מתי  



הדבר נאסר, וגם לגבי אחרים יש מחלוקת האם הדבר נאסר ועד מתי הדבר נאסר, ויש 

בזה מחלוקת תנאים, והפוסקים נחלקו כמו מי ההלכה, וכן האם צריך להמתין במוצאי  

 בכדי שיעשו.שבת  

לגבי   נאמרו  כיון שבגמרא הם  בדין מבשל בשבת  בסימן העוסק  מובאים  אלו  דינים 

   מבשל, ונחלקו הפוסקים מה הדין בזה בשאר מלאכות, וכדלהלן.

תנן המבשל בשבת, בשוגג יאכל,  )חולין ט"ו. ובעוד מקומות(  איתא בגמרא  

יא בשוגג  אומר  יהודה  רבי  מאיר.  רבי  דברי  יאכל,  לא  כל  במזיד 

יוחנן הסנדלר אומר   רבי  עולמית.  יאכל  במוצאי שבת, במזיד לא 

בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו, במזיד לא יאכל עולמית  

  לא לו ולא לאחרים.

 שיטות הראשונים  

נחלקו הראשונים כמו איזה תנא פוסקים להלכה,    -כמו מי פוסקים להלכה

יהודה שבמזיד   כרבי  והרא"ש פוסקים  והרמב"ן  והרמב"ם  והרי"ף  הגאונים 

אסור לו לעולם ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד, ובשוגג אסור בו ביום גם  

כר"מ   פסקו  התרומה  וספר  והסמ"ג  והתוס'  לו.  גם  מותר  ולערב  לאחרים, 

ולערב    דבשוגג מותר אפילו לו בו  ביום ובמזיד אסור בו ביום אף לאחרים 

 מותר גם לו. וכתב הבית יוסף שלהלכה פוסקים כרבי יהודה. 

הנה במלאכה שנעשית בשבת ע"י נכרי   -אם צריך להמתין בכדי שיעשו

צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו, אמנם כאן דעת רבינו יונה והרא"ש 

)דבנכרי חוששים שיבוא לעשות והר"ן והטור שא"צ להמתין בכדי שיעשו,  

כך בפעם אחרת כיון שהדבר קל בעיניו, אבל בדבר שעושה ישראל בידים  

אין לחוש(. אבל רש"י ובה"ג והרמב"ן סוברים שגם כאן צריך להמתין בכדי  

שיעשו. וכתב הרשב"א שבעושה מלאכה בשבת עבור חולה באופן המותר,  

א ירבה בשבילו או איסור  אין בזה איסור לבריא אלא כשיש בזה גזירה שמ 

מוקצה, אבל לא בעינן להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו, וכ"כ הר"ן, וכתב  

 המגיד משנה שכך הסכימו המפרשים. 

הנה דין מעשה שבת בגמרא נאמר לענין    -דין מעשה שבת בשאר מלאכות 

בדין   מלאכות  לשאר  מבשל  בין  חילוק  שאין  שנראה  הטור  וכתב  מבשל, 

)והיינו   שבת  בשאר  מעשה  ה"ה  ביום  בו  שמתיר  כר"מ  שפוסק  שלתוס' 

מלאכות. בית יוסף(, אבל בעל התרומה כתב שדוקא במבשל בשבת בשוגג  

מלאכות  שאר  או  השוחט  אבל  לכוס,  חזי  דמעיקרא  לו,  אפילו  מותר 

ולאחרים   לו  בשוגג אסור  נר, אפילו  כגון שהדליק  כלל,  חזי  לא  דמעיקרא 

 באותו שבת, וכן דעת הסמ"ג והסמ"ק.

 פסקי ההלכה 

המבשל בשבת או עשה אחת מל"ט מלאכות במזיד,    -מעשה שבת במזיד

אסור לו להנות מזה לעולם, )אמנם דמי הדבר מותרים, והקדירה שבישל בה  

מותרת(,   הקדירה  לחולה  בישל  ואם  באיסור,  בלועה  שהיא  מפני  אסורה 

ולאחרים מותר מיד במוצאי שבת, ואפילו מי שבישלו בשבילו מותר מיד,  

דרק בנכרי בעינן להמתין בכדי שיעשה. ואם חל יו"ט אחר השבת, אפילו אם  

 בישל בהתר כגון לחולה, אסור גם ביו"ט ראשון, דאין שבת מכין ליו"ט. 

אם המלאכה נעשתה בשוגג, והיינו ששגג בדין או    -מעשה שבת בשוגג 

 ששכח שזה שבת, מותר לו ולאחרים מיד במוצאי שבת. 

ור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת, ובשוגג מותר  דעת הגר"א שבמזיד אס

 גם לו מיד. ויש לסמוך על זה במקום הצורך בשוגג.  

באחרים הדבר  נתערב  הנאת  אם  לגבי  במזיד,  המלאכה  את  עשה  אם   ,

אחרים הוי דבר שיש לו מתירים שאינו בטל, ולגבי מי שעשה את המלאכה,  

ולחוות    במוצאי שבת זה מתבטל לכו"ע( )אא"כ נתערב במוצאי שבת, וכן  למ"א אינו בטל  

 ואם עשה את המלאכה בשוגג לכו"ע הוי דבר שיש לו מתירין ואינו בטל.דעת בטל, 

בדיעבד,   אסור  אינו  מותר,  או  אסור  הוא  אם  פלוגתא  ספק  בו  שיש  דבר 

דרבנן   וכן מלאכה  לקולא.  דרבנן  וספק  דרבנן,  הוא קנס  בדיעבד  דהאיסור 

  יעבד.שנעשתה בשוגג אין איסור בד

נוטע או זורע שבלאו הכי   -דין מעשה שבת בנוטע וזורע ומוציא מרשות לרשות

מרשות   ובמוציא  הנטיעה.  את  לעקור  וצריך  מזיד  כדין  שוגג  דין  לאלתר,  להנות  יכול  אינו 

לרשות שלא נשתנה הדבר מכמות שהיה, מעיקר הדין בשוגג מותר אפילו לו ואפילו בו ביום,  

ים עד מוצאי שבת מיד, ומ"מ יש להחמיר בכל איסורי תורה כמו ובמזיד אסור אפילו לאחר

  מבשל. בה"ל ד"ה אחת.

 סעיף ב'

 הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת עבור חולה 
אין לאוסרה מטעם קנס כמו בדינים הקודמים,   מלאכה שנעשתה עבור חולה בהתר

אולם יש לאסור במקום שיש חשש שירבה במלאכות עבור בריא, או מטעם מוקצה 

כיון שהדבר לא היה ראוי לאכילה בבין השמשות. ולהלן יבואר מתי יש איסור מוקצה, 

 ומתי יש חשש שמא ירבה בשבילו, ומתי הדבר מותר.  

בגמרא   ט"ו:(  איתא  רב)שם  השוחט  אמר  רב:  אמר  אדא  בר  יצחק  י 

לחולה בשבת אסור לבריא, המבשל לחולה בשבת מותר לבריא, 

)וממילא אע"פ   לכוס, והאי אינו ראוי לכוס  )לבריא(מאי טעמא, האי ראוי  

דבין  מוקצה,  איסור  בזה  יש  שבת,  דוחה  נפש  שפיקוח  כיון  בשחיטה  איסור  נעשה  שלא 

ש דאיירי  לשחיטה,  עומדת  היתה  לא  בשבת(.  השמשות  חלה  פפא החולה  רב  אמר 

מבשל  יום,  מבעוד  חולה  לו  שהיה  כגון  מותר,  פעמים שהשוחט 

)מן המחובר, שזה מוקצה כיון שהדלעת היתה מחוברת    אסור כגון שקצץ לו דלעת

אמר רב דימי מנהרדעא, הלכתא השוחט לחולה בשבת    בין השמשות(.

שר בלא מותר לבריא באומצא, מאי טעמא כיון דאי אפשר לכזית ב 

לחולה   כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט, המבשל  שחיטה 

 בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו.

 שיטת הראשונים מה הדין להלכה בחולה שחלה בשבת  

הנה בחולה שהיה חולה לפני שבת אין בדבר שנעשה בשבילו איסור מוקצה,  

אכילה, שיטת  ואם החולה חלה בשבת, שבבין השמשות הדבר לא היה ראוי ל

הרא"ש והמגיד משנה שאף בזה אין איסור מוקצה, דקיימא לן כרבי שמעון 

בשבת   שהדליקו  נר  כמו  בידים  שדחאו  בדבר  אלא  מוקצה  איסור  שאין 

וגרוגרות וצימוקים, )וכן במוקצה מחמת חסרון כיס(, אבל דבר שלא דחאו  

 בידים אין מוקצה. 

מותר, אבל בחלה מערב    אבל דעת הר"ן שדווקא בחולה שחלה מערב שבת

שבת אסור, וכתב הבית יוסף שלפי הר"ן צ"ל דאף דקיימא לן כר"ש, מ"מ  

)ביצה בהמה שנשחטה בשבת דומה לדבר שנתלש ממחובר, שמבואר בגמרא  

שזה מוקצה גם לר"ש, דכל שלא לקטן מבערב אסח דעתיה מינייהו   כ"ד:( 

מבער  דלא שחטה  כיון  נמי  והכא  וצמוקים,  לגרוגרות  דעתיה  ודמו  אסח  ב 

מינה, וכ"כ הר"ן על דין השוחט בשבת בשם הרז"ה שר"ש מודה בכל מוקצה  

ועששית   וקערה  כוס  כגון  עליו  איסור שאין דעתו  ולכן    )שבת מ"ד.(,מחמת 

וכתב הר"ן שדברי הרז"ה עיקר    )ביצה כ"ו:(, בכור אם עבר וביקרו אינו מבוקר  

 אע"פ שהרמב"ן חולק.  

אם החולה חלה בשבת הוי מוקצה, אפילו    והרשב"א כתב שי"א שגם לר"ש

למ"ד שר"ש סובר שבעלי חיים בשבת אינם מוקצים, דשאני התם שאדם  

יושב ומצפה אימתי תמות בהמתו דמיתה שכיחא, אבל שוחט דבר רחוק  

הוא שיהא יושב ומצפה אימתי תשחט בהמתו בשבת, וכתב הרשב"א שדעת 



מוקצ הוי  לא  בשבת  חלה  החולה  אם  אף  שלר"ש  דחאו  רבו  שלא  כיון  ה, 

 בידים. 

יוסף שלדברי המתירים צ"ל שמה שאסרה הגמרא     )ביצה כ"ד:( וכתב הבית 

יעלה  שמא  גזירה  אלא  מוקצה,  משום  אינו  ממחובר  הביא  שהנכרי  דבר 

ויתלוש, ואפילו אם האיסור משום מוקצה י"ל שזה רק לרבי יהודה דקיימא  

ר"ש אין בזה איסור מוקצה,  לן כוותיה לענין יום טוב, אבל בשבת דקיימא לן כ

אלא רק גזירה שמא יעלה ויתלוש. עוד י"ל שמחובר חמיר משחיטה, דכל  

אדם יכול לתלוש ממחובר ומדלא לקטינהו אקצינהו, משא"כ בבהמה שצריך 

לשוחטה ע"י מומחה ובסכין בדוק וגם יש טורח בשחיטתה, י"ל שהיה בדעתו  

מדלא שחטה אקצה. עוד לשוחטה אלא שלא נזדמן לו, ולכן לא אומרים ד

שר"ש מתיר לטלטל גם בעלי חיים   )שבת כ"ז: ומ"ה:(י"ל דס"ל שהלכה כמ"ד  

שמתו. ולפי זה צ"ל שכל דבר שאינו מוקצה לענין טלטול אינו מוקצה לענין  

 אכילה, אמנם מהרא"ש בדין אין מוקצה לחצי שבת לא משמע כך.

אסור לבריא משום    פרי שלא נגמר בישולו שנקצץ בשבת עבור חולה

מוקצה, אף אם החולה חלה לפני שבת, דאין הכנה במחובר שהוא גדל והולך. 

 בית יוסף בשם הארחות חיים בשם הרא"ה. 

המבשל בשבת לחולה שיש בו סכנה דעת האגור בשם תשובות הרשב"א  

נכרי,   ידי  על  לבשל  שאפשר  כיון  סכנה,  בו  שאין  אחר  לחולה  אסור  שזה 

לא ימצא לעשות על ידי נכרי ועבד ושפחה שאינן   ואיכא למיחש דלפעמים

של ישראל, ויבוא זה להרבות בשבילו. וכתבו התוספות דשמא דוקא לצורך  

בגמרא   כדאמרינן  להרבות  שרי  ס"ח.(,  מילה  אחר  )עירובין  דבר  לצורך  אבל 

 אפילו על ידי נכרי אסור להרבות, וכן נראה מדברי הר"ן. 

 פסקי ההלכה  

תר הבריא לאכול את הבשר כשהוא חי, )והיינו ע"י בשבת לחולה מו  השוחט

הדחה, אבל למלוח אסור(, ואף אם נעשה חולה היום אין הבהמה מוקצה,  

 כיון שלא דחה אותה בידים.  

לצורך חולה אסור לבריא או לחולה שאין    המבשל או עושה שאר מלאכות 

)דכשמוסיף בשר   ירבה בשבילו,  גזירה שמא  מזה בשבת,  להנות  סכנה  בו 

זה  א גוונא  שבכהאי  וי"א  דאורייתא,  מלאכה  הוי  האש  הדלקת  לפני  פילו 

בזה דרבנן,   והפמ"ג מפקפק  בו סכנה אסור,  נכרי שיבשל לחולה שאין  אין  (.  ואפילו אם 

ואפילו עשה ע"י נכרי אסור להנות בשבת, ובמוצאי שבת מותר מיד בין בנכרי  

 בין בישראל, וטעימה לצורך החולה מותרת אף בשבת.  

פירות  הקוצ בדעתו  ץ  והיה  שבת  מערב  חולה  היה  אפילו  בשבת,  לחולה 

)והגר"א מצדד   גדל גם בשבת,  כיון שהפרי  לקוצצם, אסור לבריא בשבת, 

גדל, אם הכינו   וכבר אינו  להתיר משום ביטול(, אמנם פרי שנגמר בישולו 

 לפני שבת מותר, אבל אם החולה נחלה בשבת אסור. 

 כללי הלכות בישול 
)או בדבר שהתחמם ע"י האש( זה אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת    בישול ע"י אש 

מדאורייתא, וגם אפיה וכדומה אסורים מדאורייתא, ובישול שייך בכלי ראשון אפילו  

אם הוא כבר הוסר מן האש, ועירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה ואסור, אבל כלי שני 

הבישול, קלי  שהם  דברים  אלא  מבשל  לת   אינו  אסור  )לאפוקי אמנם  מאכל  דבר  ת 

תבלין( לתוך כלי שני משום דמחזי כמבשל, וכתב החיי אדם שביד נכוית בו שייך בישול  

וכן יש אוסרים לבשל באמבטי  , גם בכלי שני, וי"א שבדבר גוש המונח בכלי שני מבשל

 שהיא חמה מאד אע"פ שהיא כלי שני. 

האם יש איסור בישול בחמה ולהלן יבואר באלו דברים שייך איסור בישול )מ"ב סק"א(, ו

ובתולדות חמה )סעיף ג'(, והאם יש איסור בישול אחר בישול או אחר אפיה וכדומה 

)סעיפים ד' ה'(, ודין קלי הבישול שהם מתבשלים בכלי שני אפילו בעירוי )סעיף ד'(, 

והאם מותר להניח בשבת דבר מבושל או שאינו מבושל, על גבי קדירה העומדת על  

מוטמנת )סעיפים ו' ז' ח' י"ז(, ודיני בישול בתבלין או מלח או בישרא האש או שהיא  

דתורא )סעיפים ט' י'(, ודין בישול באמבטי )סעיף י"א(, ומתי מותר להכניס מים קרים  

לתוך מים חמים או לתוך מיחם ריק, או מים חמים לתוך מים קרים )סעיף י"ב(, והאם  

שני או סמוך למדורה )סעיפים י"ג י"ד   מותר לתת כלי עם דבר לח או יבש בתוך כלי

  ט"ו(, ודין בישול ונולד בשומן שנקרש )סעיף ט"ז(, ואיסור מגיס )סעיף י"ח(.

אופה   מלאכת  היא  שבת  מלאכות  מל"ט  אב  )ע"ג.(,  אחת  הוא  בישול  ואף 

בגמרא   ואיתא  בישול    )ע"ד:( מלאכה,  דידן  תנא  שבק  פפא  רב  אמר 

 דהוה במשכן ונקט אופה, תנא דידן סידורא דפת נקט.  סממנין

המבשל מאכל או סממנים, או המחמם מים    -מלאכת בישול ותולדותיה 

המחמם   או  מתכת,  והמתיך  מלאכה.  אב  זה  הרי  פת,  האופה  או  חלב,  או 

)ובזה חייב על הריכוך משום מבשל, וכשנעשה גחלת בוערת  מתכת עד שנעשית גחלת  

, או הממיס שעוה או חלב או זפת או כופר או גפרית, הרי  חייב גם משום מבעיר(

זה תולדת מבשל. וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס )שבהתחלה הטיט  

של הכלי מתבשל(, או הנותן חתיכת עץ בתנור כדי שיתייבש חייב. כללו של 

)דמסתמא הוא מתרפה לפני  דבר כל המרפה גוף קשה באש, או שמקשה גוף רך 

 חייב. )מ"ב סק"א(.שהוא מתקשה(  

בישול  חייב    -שיעור  כגרוגרת  בשבת  נצלה  אם  גחלים,  ע"ג  בשר  המניח 

חטאת, אפילו אם המקומות הצלויים בשיעור זה מפוזרים בב' או ג' מקומות,  

ומ"מ אף בפחות מכגרוגרת אסור מדאורייתא, והמבשל כמאכל בן דרוסאי  

ואם לאו  חייב, אמנם בזה צריך שהחתיכה תהיה מבושלת משני הצדד ים, 

 )שם(.  ואפשר דמ"מ אסור מדרבנן, וצ"ע.פטור, 

 סעיף ג'

 במה אסור לבשל 
האש,   איסור בישול דאורייתא הוא דווקא במבשל על האש או בדבר שהתחמם מכח 

אבל בחמה או בתולדות חמה אין איסור בישול דאורייתא, וי"א שבישול בתולדות חמה 

 אסור מדרבנן, וכדלהלן.  

במתני'   ל"ח:(איתא  בשביל    )שבת  המיחם  בצד  ביצה  נותנין  אין 

ורבי יוסי   )שהוחמו בחמה(,   ולא יפקיענה בסודרים  )שתיצלה קצת(,   שתתגלגל

פליגי    ואיתא בגמראמתיר,   לא  דכולי עלמא  נחמן בחמה  רב  אמר 

דכולי עלמא לא פליגי )כגון בסודר שהוחם בחמה(  דשרי, בתולדת האור  

מר סבר   )שהוחם הסודר בחמה( כי פליגי בתולדות חמה    )דהוי בישול(,דאסיר  

גזרינן. לא  סבר  ומר  האור  תולדת  אטו  חמה  תולדת  ופסקו    גזרינן 

 דות חמה.הרי"ף והרמב"ם כת"ק לאסור גם בתול

 פסקי ההלכה 

כשם שאסור לבשל באור כך אסור לבשל בתולדות   -בישול בתולדות האור

האור, כגון לתת ביצה בצד קדירה או לשוברה ע"ג סודר שהתחמם באור כדי 

שתיצלה והעושה כן חייב חטאת, )ולכן אסור לבשל בתנור לאחר שהוסק,  

דינ וכל  לפני שהוסק(,  בתנור אף  להניח  בישול שמובאים  ומדרבנן אסור  י 

 בסימן זה שייכים גם בתולדות האור.

מותר לבשל בחמה, כגון לתת ביצה או מים    -בישול בחמה ובתולדות חמה

בחמה, אבל בתולדות חמה כגון סודר או חול או אבק דרכים שהוחמו בחמה,  

)ובדיעבד   אסור,  בדיעבד  ואפילו  האור,  תולדות  אטו  גזירה  מדרבנן  אסור 

  ותר גם למבשל עצמו(.אפשר שלאחר שבת מ

  הטמנה בתולדות חמה

  )שהוחמו מכח חמה(   ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים)שם(  איתא במתני'  

 בשביל שתצלה.



אסור להטמין ביצה בחול או אבק דרכים שהוחמו מכח חמה, אפילו    -פסק ההלכה

יום,   צרכה,מבעוד  כל  המבושלת  בביצה  הבל,    אפילו  המוסיף  דבר  הוא  שהחול  משום 

ואף שחול נחשב דבר המוסיף ורעק"א מביא להתיר משום שבלילה החול מצטנן לגמרי,  

 הבל, היינו דווקא בתבשיל רותח ולא בתבשיל צונן, ובתולדות חמה שאינם מוסיפים הבל מותר להטמין.

להשהות  דינם כתולדות חמה, ואסור מדרבנן לבשל בהם בשבת, אמנם    חמי טבריה

ורעק"א מצדד להתיר להשהות גם על תולדות האור, דלא גרע מכירה    עליהם מערב שבת מותר,

ולהטמין בחמי טבריה אסור משום הטמנה בדבר   גרופה דמותר כיון שלא שייך שמא יחתה,

 המוסיף הבל.

 סעיף ד'

 בישול אחר בישול
איסור   בו  אין  נתבשל  שכבר  שדבר  הגמרא  מדברי  מוכיחים  נחלקו הראשונים  אמנם  בישול, 

דווקא  או  דרוסאי,  בן  כמאכל  הוא  בישול  איסור  אחריו  שאין  הבישול  שיעור  האם  הראשונים 

 בנתבשל כל צרכו, וכן נחלקו האם כלל זה נאמר רק בדבר יבש או גם בדבר לח, וכדלהלן. 

בחמין )שבת קמ"ה:(  איתא במתני'   אותו  שורין  מערב שבת  בחמין  כל שבא 

מבואר מזה שלא שייך בישול בדבר שכבר נתבשל, והא  וכתב הרא"ש ש  בשבת. 

,  אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל גזירה שמא ירתיח  )ל"ד.(דאיתא בגמרא  

התם אין האיסור משום בישול אלא משום שמא יחתה, אמנם רש"י כתב דשמא  

ירתיח היינו שמא ירתיח קדרה שנצטננה כשירצה להטמינה ונמצא מבשל בשבת  

דאייר בישול אם  )ומשמע  בזה איסור  דיש  צרכה,  כל  בקדירה שנתבשלה  י אפילו 

פירש רש"י   והלא מגיסדפריך גבי יורה עקורה    )י"ח:(נצטננה. בית יוסף(, וכן בגמרא  

דהוי בישול, והיינו אף שהדבר כבר מבושל, ולפי זה הא דאמרינן כל שבא בחמין  

. ויש להביא לזה ראיה  מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת היינו דווקא בדבר יבש

אחד מביא האור ואחד מביא העצים ואחד שופת    )ביצה ל"ד.(מדאיתא בגמרא  

את הקדרה ואחד מביא את המים ואחד נותן בתוכו תבלין ואחד מגיס,  

חייבים,  נתחייב משום מבשל מ"מ    כולם  ומבואר שאע"פ שמי שנתן את המים 

דבר שלא נתבשל כמאכל  המגיס חייב. אמנם בסוף דבריו כתב הרא"ש שמסתבר ש

בן דרוסאי כל המקרב בישולו חייב אפילו אם הוא רותח, אבל אחר שנתבשל כמאכל  

בגמרא   דפריך  והא  חייב,  והרתיחו  נצטנן  אם  רק  דרוסאי  אף    )י"ח:(בן  מגיס  והלא 

או   לעולם,  בישול  צריכים  שהם  בסמנים,  דווקא  שזה  י"ל  רותחת,  ביורה  דאיירי 

במה שמכניס את הסמנים לצמר, אבל בשאר דברים   שהאיסור שם הוא משום צובע

 אין איסור בישול בדבר רותח שכבר נתבשל. ע"כ דברי הרא"ש.

הוא   אם  אפילו  בישול  איסור  יש  צרכו  כל  נתבשל  שלא  שבדבר  כתב  הטור  אבל 

מבושל כמאכל בן דרוסאי ועודו רותח, ובנתבשל כל צרכו אין איסור בישול אא"כ  

ש יוסף  הבית  וכתב  בן נצטנן.  למאכל  שהגיע  רותח  שדבר  הרא"ש  שמסקנת  אף 

דרוסאי אין בו איסור בישול, אבל אם נצטנן והרתיחו חייב, ואפשר שהטור שבא 

לפסוק הלכה למעשה לא רצה לסמוך על סברת הרא"ש שאין לה ראיה, דבגמרא  

משמע שגם בהגיע   אחד מביא האור וכו' ואחד מגיס, כולם חייבים,   )ביצה ל"ד.(

רוסאי יש איסור בישול. ולפי זה מה שרש"י כתב גזירה שמא ירתיח למאכל בן ד

צ"ל   בישול,  איסור  אין  שברותח  דמשמע  בשבת,  מבשל  ונמצא  שנצטננה  קדרה 

דאיירי בנתבשלה כל צרכה, ובאמת סתם קדירה כשמטמינים אותה בדבר שאינו  

 חה.  מוסיף הבל כבר נתבשלה כל צרכה, ואפילו הכי מחייב רש"י אם נצטננה והרתי

כתב הטור שתבשיל שיש    - האם בתבשיל שיש בו מרק יש בישול אחר בישול

יש בישול אחר בישול, אבל דבר יבש שנתבשל כבר מותר לשרותו בחמין   בו מרק

בשבת, דתנן כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין, ומוקי לה בתרנגולתא  

כתב שבדבר לח וצלול לכו"ע   דר' אבא שנתבשלה כל צורכה והיתה יבשה. והסמ"ק

יש בישול אחר בישול לאחר שנצטנן אם חוזר ומרתיחו, ומשמע דאפילו בנתבשל 

כל צרכו אסר. וכן כתב רבינו ירוחם שדבר שנצטנן ויש בו רוטב יש בו בישול אפילו  

ויפה לו, אבל במצטמק ורע לו אע"פ שיש בו  אם הוא מבושל כל צרכו ומצטמק 

 ול. רוטב אין בו משום ביש

עוד כתב רבנו ירוחם שמוכח מהגמרא שדבר לח שלא נצטנן אפילו שינה מרתיחתו 

 קצת מותר להחזירו. 

והרמב"ם כתב שהמבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו או דבר שאינו צריך 

בישול כלל פטור, )ואמנם הדבר אסור משום חזרה(, ומשמע מדבריו דכשלא נתבשל 

אכל בן דרוסאי שייך ביה בישול וחיובי נמי מיחייב.  כל צרכו אף על פי שהגיע למ

בן  כמאכל  שנתבשל  שכל  מפרשים  וקצת  הרשב"א  שדעת  משנה  המגיד  וכתב 

דרוסאי שוב אין בו משום חיוב בישול דבר תורה. ונראה שלדבריהם כל שנתבשל 

כמאכל בן דרוסאי מותר לשרותו בחמין בשבת, כיון שכשמבשלו על האור ליכא 

וכתב   אלו  חיובא.  יוסף שראשונים  מרק  הבית  בו  שיש  תבשיל  בין  חילקו  לא 

, ואם כן מתניתין דכל שבא בחמין מלפני השבת איירי אפילו בתבשיל שיש ליבש

בו מרק, ומשמע מהר"ן שכתב שדבר צונן שנתבשל מותר להניחו אפילו בכלי ראשון  

)ועל האש  או כנגד המדורה ואפילו במקום שהיד סולדת בו, דאין דרך בישול בכך,  

 ממש אסור מדין חזרה(, ולא חילק בין יש בו מרק לדבר יבש.  

 ולתת דבר לח צונן כנגד המדורה במקום שאין היד סולדת מותר לכו"ע. 

 פסקי ההלכה 

שנתבשל כל צרכו יש בו משום בישול אם    דבר לח או דבר יבש שיש בו מרק 

(, ואסור להניחו במקום  עד שאין היד סולדת בו, )וי"ל דה"ה אם הורק לכלי שני דינו כנצטנןנצטנן  

גם  י"ד(, ואסור  נכוית בו. סעיף  )והיינו מקום שכריסו של תינוק  בו  שהיד סולדת 

ליתנו על הכירה או על התנור לפני שהוסקו, )אך יש להקל לערב אותו בתבשיל 

ולדת בו אף שכבר אינו רותח אין בו משום בישול. רותח בכלי שני(, ואם עדיין היד ס

ויש מתירים אף בנצטנן ולדעת הרמ"א אין בו משום בישול כל זמן שלא נצטנן לגמרי,  

)ומ"מ לתנור שאינו גרוף או על  לגמרי, והשו"ע סתם להחמיר, והגר"א לא הכריע בין השיטות,  

להחזירו   אסור  ממש  ממשהאש  ברותח  רנאפילו  בסימן  כמבואר  שדווקא  ,  וי"א  "ג(. 

במצטמק ויפה לו אסור, אבל במצטמק ורע לו אין איסור בישול, והב"ח פסק כדעה  

 ראשונה, וכן משמע בגר"א. 

, אפילו אם נתבשל כמאכל בן דרוסאי או יותר אך לא  דבר שלא נתבשל כל צרכו

בעוד )כדעת הרמב"ם והטור, וכן מבואר  נגמר בישולו, שייך בו בישול אפילו בעודו רותח,  

הרבה ראשונים, והרבה ראשונים חולקים על זה, ואין לזוז מפסק השו"ע. ולכן אם נטל קדירה מהכירה  

בשבת, ויש לו ספק אם היא מבושלת כל צרכה, אסור להחזירה אף בעודה בידו והכירה גרופה וקטומה, 

יותר. נכר  כל שיש חום בכירה שיוכל להתבשל שם  י. ואסור לגמור את הבישול אפילו ע"י 

 ומ"מ היכא שכבר היה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אין לאסור את התבשיל בדיעבד.

מרק בו  שאין  יבש  בחמין    דבר  לשרותו  מותר  שבת  מערב  צרכו  כל  שנתבשל 

בשבת, ומותר לתתו אפילו בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נימוח ויהיה לח, אבל לא  

ול אחר בישול, ועוד דיש בזה חשש  די"א שעל האש יש בישיתנו לכלי ראשון שעומד על האש,  

ואם לא נתבשל מערב שבת אלא רק נשרה בכלי ראשון שהיד סולדת בו, אסור    חזרה. 

ויש מקילים לשרות דבר שכבר נשרה   לשרותו בשבת בחמין שהיד סולדת בהם, 

מערב שבת, ודעת הפמ"ג שאין ההתר אלא בדבר שקל להגמר בישולו אף בכלי 

בלאו הכי אסור, וטוב להחמיר, אמנם לשרותו בכלי  ראשון שהוסר מן האש, אבל  

 שני אף שהיד סולדת בו מותר.

 עוד בדיני בישול
להלן יבואר האם מותר לשרות בחמין בשבת דבר שלא נתבשל, והאם מותר לערות חמין על דבר 

 שאינו מבושל, ומה הדין בזה בדברים שהם קלים להתבשל.  

מלפני השבת שורין אותו    שנתבשל(-)כל שבא בחמין  )שבת קמ"ה:(  איתא במתני'  

)כגון בשר יבש    וכל שלא בא בחמין מלפני השבת  )כדי שיהיה נימוח(,בחמין בשבת  



)ולא אמרינן זהו בישולו, אבל מדיחין אותו בחמין בשבת    שאוכלים אותו חי על ידי הדחק(

בחמין(, אותו  שורן  הישן    אין  המליח  מן  שעברה(-)חוץ  בשנה  שנמלח  וקולייס    דג 

בחמין(איספנין  ה הדחה  ע"י  מלחו  מחמת  אותו  שאוכלים  דג  גמר   )שם  היא  שהדחתן 

 ואמרינן בגמרא שאם הדיחם חייב חטאת.  )והוי בישול(.מלאכתן 

 דברי הראשונים 

נחלקו הפוסקים מה נחשב בא בחמין מערב שבת שמותר לשרותו בחמין בשבת,  

ו דסגי במבושל כמאכל  דהנה ברש"י לא נתבאר אי בעינן שיהיה מבושל כל צרכו, א

אבל  ירוחם.  רבינו  דעת  וכן  לגמרי,  בנתבשל  דאיירי  כתבו  והתוספות  דרוסאי.  בן 

מדברי הרמב"ם נראה שאפילו לא נתבשל כמאכל בן דרוסאי, כיון שנשרה במים  

בשבת  אותו  כששורה  בשבת  כמבשל  יחשב  שלא  לענין  מבושל  חשיב  רותחים 

הדין מדקתני כל שבא בחמין, ולא קתני    בחמין, וכתב הבית יוסף שהרמב"ם דייק את

 שנתבשל, דמשמע שבביאה במים סגי.

כתבו התוס' רבינו ירוחם והר"ן    - באיזה כלי מותר לשרות בשבת דבר מבושל

 שדבר מבושל מותר לשרותו גם בכלי ראשון. 

כלי מותר לערות בשבת על דבר שאינו מבושל איתא במתני' שכל   -מאיזה 

תו בחמין בשבת, וכתבו התוספות שלדעת רשב"ם שעירוי שלא בא בחמין מדיחין או

דינו ככלי שני, הכונה שאין שורין אותו בכלי ראשון אבל מדיחין אותו מכלי ראשון 

 דרך עירוי, אבל לר"ת דס"ל שעירוי הוי ככלי ראשון, הכונה מדיחים אותו מכלי שני.  

הנ"ל    לדעת רשב"ם  - האם מותר לשרות בשבת בכלי שני דבר שאינו מבושל

אין איסור לשרות אלא בכלי ראשון, אבל לפי ר"ת שההיתר בעירוי נאמר על כלי  

דכיון   הוא  והטעם  שני,  בכלי  גם  אסורה  ששריה  משמע  דא"כ  התוס'  כתבו  שני, 

מדיחין   ונקט  שני,  בכלי  לשרותו  גם  מותר  נמי  אי  כמבשל,  מיחזי  חמים  שהמים 

 שן וקולייס האיספנין. לאשמועינן דאפילו הדחה הויא גמר מלאכה במליח הי

רש"י מבאר שקולייס האיספנין הוא דג    -מה זה מליח הישן וקוליס האיספנין

שנקרא טונינא. ובספר הפרדס כתב שיש מפרשים שמליח הישן וקולייס האיספנין  

שניהם טרית הם, ואין זה נכון אלא מליח הישן הוא בשר מלוח הרבה שאינו נאכל  

טרית דהיינו טונינא מותר לרחוץ במים קרים בשבת,    כלל אם לא ידיחנו בחמין, אבל

כמו שמותר לרחוץ כוסות וקערות בשבת, כיון שאפשר לאוכלה חיה כיון שנמלחה,  

והדחתה אינה גמר מלאכה, וקולייס האיספנין זה דג מלוח הרבה שאינו נאכל מחמת  

יוסף על דברי ספר הפרדס דאם טונינ ידיחנו בחמין. והקשה הבית  א  מלחו אא"כ 

 נאכל חי למה אסור להדיחו במים חמים.

 פסקי ההלכה 

דבר יבש שלא נתבשל לפני שבת, אסור לשרותו בחמין   -שרית דבר שלא נתבשל

בשבת, אפילו אם לא יניחו שם עד שיהיה נימוח, ואפילו בכלי שני אסור לשרות, 

דמחזי כמבשל, אמנם תבלין מותר לשרות בכלי שני )כמבואר בסעיף ט'(, דתבלין  

 שוי למתק את הקדירה ולא מיחזי כמבשל. ע

ראשון מכלי  מותר   עירוי  כדי קליפה, אבל  ככלי ראשון מפני שהוא מבשל  דינו 

   לערות מכלי שני בין על דבר יבש בין על דבר לח צונן, דהוי כהדחה בעלמא.

דג מלוח משנה  -אף שכלי שני אינו מבשל, מ"מ מליח הישן )  - דין קלי הבישול

 דג שאוכלים אותו ע"י הדחה בחמין מחמת מליחותו(,-שעברה( וקוליס האיספנין )

אסור לערות עליהם חמין אפילו מכלי שני, לפי    וכל דבר דק ורך ביותר )בה"ל ד"ה קוליס(,

אם הדיחם בחמין חייב  שאינם צריכים בישול אלא מעט והדחתן זוהי גמר מלאכתן, ו

חטאת. וכתב המ"ב דה"ה בכל דבר מלוח שאינו ראוי לאכילה בלי הדחה בחמין, אבל 

דברים שיכולים לאוכלם ע"י הדחה במים צוננים, אין איסור להדיחם בחמין מכלי  

שנקרא   מלוח  דג  להדיח  מותר  זה  ולפי  שיטים  הערינגשני,  עצי  והשלחן  והט"ז   ,

ולהזהר מאד שלא להדיחו יחו בחמין, וכן נכון לנהוג למעשה  והח"א כתבו שנכון שלא להד 

בחמין, ואפילו בעירוי מכלי שני, דלפעמים ההערינג הוא משל שנה שעברה ואולי הוא בכלל המליח הישן,  

ואפילו אם ידוע שהוא משנה זו הרי ההערינג היה נקרא טונינא והרבה ראשונים מפרשים שקוליס הוא  

 טונינא. בה"ל ד"ה חוץ. 

עלי תה או קפה יש בהם איסור    -זהירות מבישול בהכנת תה או קפה בשבת

מאד,   בזה  להזהר  ויש  חטאת,  חיוב  ובשוגג  סקילה  חיוב  בזה  יש  ובמזיד  בישול, 

דעירוי   מלאכה,  אב  חשש  בזה  יש  ראשון  מכלי  העלים  על  לערות  הנה  וכדלהלן. 

שתהיה היד    מבשל כדי קליפה, וכ"ש אם מעמידם אח"כ על התנור או בתוכו עד

סולדת בו, ודאי יש בזה איסור סקילה. ואם מניח את העלים בכלי שני ג"כ אסור כיון  

יש בהם איסור דאורייתא אפילו   ובפרט שקלי הבישול  שהעלים אינם מבושלים, 

בהדחה מכלי שני, וא"כ אפשר שיש בזה חשש דאורייתא. והאופן הנכון הוא שיערה 

ראשון, ויערבב ויהפך היטב את העלים בזמן עליהם מערב שבת מים רותחים מכלי  

העירוי )ועדיף שיבשלם ממש(, ואח"כ ישפוך את המים לכלי אחר כדי שיהיו העלים  

יוכל לשפוך בשבת מים חמים מכלי ראשון, )משא"כ אם ישאיר את   ואז  יבשים, 

, אא"כ המים  )ובדיעבד אין לאסור(המים והם נצטננו, הרי יש בישול אחר בישול בלח  

ננים הם רבים ולא יתחממו ע"י השפיכה(. וכן הדין בקפה. אמנם עדיין יש להזהר  הצו 

העירוי   שע"י  כיון  שם,  מתבשלים  שהם  במקום  הקפה  או  התה  את  להניח  שלא 

נתבשלו רק כדי קליפה ועכשיו מתבשלים לגמרי. והעצה הנ"ל אף שאין למחות ביד 

ב הפמ"ג שיש לחוש שכיון שעירוי  )דבאופן הנ"ל כתהנוהגים כך, מ"מ יש עצה טובה יותר,  

מבשל רק כדי קליפה, עכשיו יתהפכו העלים ויתבשל מה שלא התבשל אתמול, וע"ע בפתחי תשובה  

מה שהקשה, ועוד שהרי להלכה דבר שנשרה מערב שבת אפילו בכלי ראשון אסור לשרותו בשבת, שמא 

לזה, ובדוחק יש ליישב שזה ספק    מערב שבת לא נגמר בישולו ועכשיו הוא נגמר, וא"כ גם כאן יש לחוש

ספיקא, דשמא הלכה כרמב"ם שמתיר לשרות דבר שכבר נשרה מערב שבת, ושמא הלכה כהסוברים 

- והעצה היא שיתקן את העסנעס )  שדבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי אין בו משום בישול(,

בשבת,   רותחים  עוד  לתוכו  לערות  יצטרך  שלא  לגמרי  שבת  בערב  תה(  תמצית 

וכן ולצביעה אין לחוש דאין צביעה באוכלין,  ק ישפוך ממנו לכוס שהיא כלי שני,  ובשבת ר

מותר לתת לכלי שני חלב שנצטנן, אבל אסור לערות על העסנס או על החלב מכלי  

וכתב הבית מאיר דמ"מ אין למחות ביד המקילים כיון שזה מבושל, ומ"מ בעל נפש יחוש לתת ראשון,  

ואם העסנס אינו צונן בזה בודאי יוצא ידי כל    ת התמצית,קודם את המים החמים ואח"כ א

  ס"ק ל"ט(.) ואז עדיף שיערה מהמים לתוך התמצית, לצאת גם ידי דעת החוששים לצביעה.הדעות, 

צוננים במים  והדחה  צוננים,    -שריה  מים  בלא הדחת  לאכילה  ראוי  דבר שאינו 

כל מותר לעשותו אוכל מותר להדיחו או לשרותו בצוננים בשבת, דכל דבר שאינו או

ולכאו' מותר אף בחמין שאין היד סולדת בהם, והט"ז ושאר אחרונים לא הזכירו התר רק בצונן, בשבת,  

וצ"ע למעשה. )בה"ל ד"ה היא(. והפמ"ג מחדש שדבר שא"א לאולו בלי הדחה חיובו הוא משום מכה  

תן( מוכיח מהראשונים שחיובו בפטיש, ונשאר בקושיא על הבית יוסף שמתיר בצונן, והבה"ל )ד"ה והדח

   משום מבשל, ומסיק שאין להחמיר בהדחת צונן בשום גוונא.

 סעיף ה'

 בישול אחר אפיה וכדומה
נתבאר לעיל שאין בישול אחר בישול, ולהלן יבואר האם אין בישול אחר אפיה וצליה או איפכא, 

 או שרק בשני פעולות שוות הפעולה השניה מותרת, וכדלהלן. 

כתבו הסמ"ג והטור בשם היראים שאע"פ שאין בישול אחר בישול   -שיטת היראים 

)פסחים  מא לן כרבי יוסי  )כמש"נ לעיל סעיף ד'(, יש בישול אחר אפיה וצליה, דקיי

שמ"א.(   בפסח  מצה  אכילת  חובת  לענין  לא דס"ל  אבל  שרוי  ברקיק  יוצאין 

מפני שהבישול שאחר האפיה מבטל את האפיה,  במבושל אע"פ שלא נימוח,  

וכתב היראים שלכן אין לתת פת אפויה אפילו בכלי שני בשבת במקום שהיד סולדת  

סמוך לאש במקום שהיד סולדת בו, ואם    בו, וכן אין לבשל צלי או לתת דבר מבושל

והטור שמה   וביארו הסמ"ג  וחטאת.  לו מסקילה  וחוששני  עשה חילל את השבת 

שהחמיר היראים בפת בכלי שני טעמו משום שקלי הבישול מתבשלים גם בכלי  



שני, ואין אנו בקיאים מהם קלי הבישול, וראוי להחמיר בכולם, )וא"כ האיסור בפת 

ינא. בית יוסף(. אבל הסמ"ק כתב בשם היראים שאסור לתת הוא מספק ואינו מד

 פת רק בכלי ראשון.

כתב שאין ראיה מהגמרא פסחים מ"א. לאסור בישול אחר אפיה, דאיתא    וראבי"ה

דכולי עלמא שלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה, ועד    )ל"ח:(בברכות  

אבל    כאן לא קאמר רבי יוסי התם אלא משום דבעינן טעם מצה וליכא, 

)וכן הלכה שאין יוצאים ידי חובה במצה מבושלת,   הכא אפילו רבי יוסי מודה. 

 )פסחים מ"א.(ומ"מ מברכים על שלקות בורא פרי האדמה. בית יוסף(. ועוד דרש"י  

ידי חובה במצה מבושלת הטעם הוא משום שהבישול  יוצאים  מבאר שמה שאין 

בבלילתו רכה, דבלילתו עבה   מבטל ליה מתורת לחם, וכתבו התוס' שלפירושו מיירי

את   מבטל  אינו  בישול  במצה  שאפילו  מדבריהם  ומבואר  לחם.  מתורת  נפיק  לא 

 האפיה.  

לענין קרבן   )שם(והסמ"ק מהביא ראיה שיש בישול אחר צלייה מדאמרינן בפסחים  

והיינו לפי שהבישול מבטל את הצלייה. צלאו ואח"כ בישלו חייב,  פסח שאם  

יה זו יש לדחות שאין הטעם משום שהבישול מבטל את  וכתב הבית יוסף שגם רא

 הצלייה, אלא שאני התם דאמר קרא "ובשל מבושל" מכל מקום, כדאמר התם עולא. 

הטור מביא בשם רבינו פרץ וכן מביא הסמ"ק בשם י"א שלפי היראים יש גם אפיה  

לפי   שגם  ששמסתבר  והסמ"ק  פרץ  רבינו  וכתבו  צליה,  אחת  וצליה  אפיה  אחר 

אין אפיה אחר אפיה ואין צליה אחר צליה )דהראיה ממצה מדברת בבישול היראים 

אחר אפיה(, וכתבו שלפי זה מותר להניח צלי סמוך לאש כדי לחממו אפילו אם היד  

 סולדת בו.

 פסקי ההלכה 

י"א שאף שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מ"מ    -בישול אחרי אפיה או צליה

יש בישול אחרי אפיה או צליה, ואסור אפילו אם המאכל עדיין רותח, ויש מתירים  

בכלי שני, דס"ל שכלי שני אינו מבשל שום דבר, ויש מתירים אפילו בכלי ראשון 

 דס"ל שאין בישול אחרי אפיה או צליה.

ישול אחר צליה, ה"ה שיש צליה אחר  לדעת הסוברים שיש ב   -צליה אחר בישול

בישול, ולכן אסור לתת דבר מבושל בלי רוטב במקום שיוכל להצלות מחום התנור, 

ולכן צריך להזהר שלא להחזיר בשר מבושל בלי רוטב לתוך התנור במקום שהיד  

 סולדת בו, אפילו אם יש קדירה בין האש לאותו מקום.  

ואח"כ נצלה נתבשל דעת הפמ"ג שמות  דבר שנתבשל  ואח"כ  וה"ה אם נצלה  ולבשלו,  ר לחזור 

   מותר לחזור ולצלותו, וכתב הבה"ל )ד"ה יש( שדין זה אינו מוכרח, אמנם מותר לחזור על הפעולה השניה. 

מותרים לכו"ע, אך יזהר שלא לקרב הרבה    צליה אחרי צליה או אפיה אחר אפיה

על קרקעית התנור  את הדבר הצלוי לאש כדי שלא יבוא לחתות, וכן לא יעמידנו  

 בלא הפסק של קדירה ריקנית, מפני שנראה כמבשל. 

בכלי שני וכדומה  פת  בישול אחר אפיה    -נתינת  כתב השו"ע שלסוברים שיש 

מכלי   פת  על  לערות  שאסור  )וכ"ש  בו,  סולדת  שהיד  שני  בכלי  פת  לתת  אסור 

זו שיש דברים וביאר המ"ב שהאיסור בכלי שני הוא משום דס"ל לדעה   ראשון(. 

שמתבשלים בכלי שני מפני שהם רכים. וכתב הרמ"א שנהגו להזהר בזה לכתחילה,  

ובכלי שלישי   חוץ ממים ושמן,וכתב המ"ב שלפי זה יש להחמיר בזה גם בשאר דברים 

 מצדד הפמ"ג להקל, ובדיעבד אין לאסור אפילו בכלי ראשון. 

ני אם היד  אין לתת בצל שאינו מבושל לתוך המרק אף בכלי ש  -נתינת בצל במרק 

סולדת במרק, דשמא בצל הוא מקלי הבישול, ואם יש דבר גוש בתבשיל בודאי יש  

ושומים שאינם   בצלים  על  בו  סולדת  שהיד  מרק  ישפוך  וכ"ש שלא  בזה,  להזהר 

 מבושלים, דאם יערה מכלי ראשון יש בזה אב מלאכה דאורייתא. )מ"ב ס"ק מ"ה(. 

היד נכוית בו יש בישול אף בכלי עיין בחיי אדם שכתב דבשיעור ש  -יד נכוית בו

 שני לכו"ע. )מ"ב ס"ק מ"ח(. 

 הנחה על גבי קדירה
קדירה שהיא כלי ראשון אסור מדאורייתא להניח בתוכה דבר שאינו מבושל, ובדבר יבש מבושל 

או דבר לח שלא נצטנן מדאורייתא אין בישול אחר בישול, אולם יש לדון אם שייך איסור דרבנן 

גבי כירה טמונה, וכן אם שייך איסור חזרה במניח על גבי קדירה המונחת   של הטמנה במניח על

   על האש, וכדלהלן.

 סעיף ו'

מותר להניח דבר יבש מבושל אפילו צונן, או דבר   -הנחה על גבי קדירה טמונה 

)לשו"ע יכול    לח שהוא חם  הוא  הכי אסור אם  בלאו  בו, אבל  היינו שהיד סולדת 

להגיע שם ליד סולדת בו אפילו אם כוונתו להסירו משם לפני שיגיע ליד סולדת בו 

אבל כשאינו יכול להגיע ליד סולדת מותר להניח אפילו דבר קר לגמרי שיכול להתחמם  )שמא ישכח(,  

גבי קדירה שהטמינוה מבעוד יום,  ולרמ"א יש להקל כל שלא נצטנן לגמרי(, על    קצת,

ואף שאין טומנים בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, כאן שהיה מותר להטמין  

את  גם  לכסות  מותר  הקדירה  נתגלתה  אם  ממילא  הקדירה,  לצורך  שבת  מערב 

המאכל החדש אגב הכלי שכבר היה מוטמן מבעוד יום, ומותר לטוח את פיו בבצק  

ק שאינו מוקצה, כגון שהוא נצרך לתרנגולים שבביתו. שנלוש מאתמול )ואיירי בבצ

פניו. שיקרמו  חוששים  ואין  בו,  סולדת  שהיד  כלי  ע"ג  בצק  להניח  שמותר  המ"א    ומבואר  וכתב 

שבשעוה וזפת וטיט אסור משום ממרח, ולט"ז בצק הוא בר מירוח, ומ"מ כאן מותר  

וה(. וכתב הבית  משום שאינו מקפיד לדבקו יפה, ולדבריו מותר כאן גם בטיט ושע

 יוסף שדין זה נתבאר בסימן רנ"ח. 

שההיתר הנ"ל נאמר אפילו בדבר שלא נתבשל כל צרכו, כיון שבאופן זה    דעת הט"ז

אינו יכול לבוא לידי בישול, אבל הרבה אחרונים סוברים שרק בדבר שנתבשל כל 

 צרכו מותר, ואז מותר אפילו אם מצטמק ויפה לו ע"י העמדה זו.  

 סעיפים ז' ח'

ש, יש מתירים  קדירה המונחת ע"ג הא  - הנחה על גבי קדירה המונחת על האש

לתת עליה כלי שיש בו דבר לח חם המבושל כל צרכו, או דבר יבש המבושל כל צרכו 

סולדת   שהיד  במקום  המדורה  כנגד  לתתו  שמותר  דבר  כל  וכן  נצטנן,  אם  אפילו 

)כמבואר בסעיפים י"ד ט"ו(, כמו במניח ע"ג קדירה טמונה )וכנ"ל(, דס"ל שכיון שיש  

יכא הכירא טובא ואינו נראה כמבשל, )ואף שאסור קדירה בין האש לקדירה השניה א 

להניח מתחילה דבר ע"ג כירה אפילו בגרופה וקטומה, ס"ל שע"ג קדירה מותר, כיון 

אפילו אם נתבשל כל צרכו,   אפילו בדבר יבש רותח,שאין דרך בישול בכך(. ויש אוסרים 

דס"ל דהוי  ואפילו אם מצטמק ורע לו, ואפילו אם נותנו שם כדי לשמור את חומו,  

כמניח לכתחילה על כירה גרופה. והלכה כדעה ראשונה. ותבשיל שיש בו רוטב אסור 

לכו"ע, וכתב המ"ב שלהלכה אסור אף במצטמק ורע לו )אף שרבינו ירוחם אוסר רק 

 במצטמק ויפה לו(. 
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