
ליו הקוד למדנו שבכדי להחזיר אוכל אל האש בשבת בג

  .נצרכי כמה תנאי

  ?מה הדין בדיעבד אם לא התקיימו חלק מהתנאים

  :ישנו חילוק אלו תנאי לא התקיימו

שיהיה , על הכריי ('וד' ג' בא לא התקיימו תנאי 

  . אי אפשרות לעשות חזרה) ושיהיה ח, מבושל

 אי –) גרו וקטו (שוהראא לא התקיי התנאי 

אול נית לשי את . אפשרות לעשות חזרה לאש הזו

או לפלטה , האוכל על אש של שכ כשהיא מכוסה בפח

  . התנאיכשמתקיימי ג שאר, החשמלית שלו

) ודעתו להחזיר, שיהיה בידו (האחרוניובשני התנאי 

  :הדי כ

אול , א כשהוריד את הסיר היה בדעתו להשיבו לאש

 1 כותב המשנה ברורה–הניח את הסיר מידו על השיש 

כשמתקיימי (שבדיעבד כשיש צור באוכל מותר להחזירו 

  ).  שאר התנאיג

אמנ לא היה בדעתו , א הוא עדיי מחזיקו בידו, כמו כ

  .  א יש צור באוכל מותר להחזירולהחזירו אל האש 

פלטה  כי אסור להוציא אוכל מסיר בעודו על ה,זכורני
אם , ומצד שני. 2שעל האש או על הפלטה החשמלית

אוריד את הסיר מהפלטה אצטרך להמשיך ולהחזיק אותו 
ולהחזירו " חזרה"בשביל שאוכל לעשות , בידי ולא להניחו

  . אל הפלטה

כ כיצד זה אפשרי להוציא אוכל מהסיר ואחר כך "א
  ?להחזירו
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  .ו"ז אות ט"א סימ ל"ועיי חזו. ר"ג בש א"ק י"ח ס"ב סימ שי"מ 2

יא את אחד יחזיק את הסיר וחבירו יוצ, א יש שני אנשי

  . האוכל

נית להניח צד אחד של , א הוא לבדו ואי אד נוס

הסיר על השיש תו כדי החזקת הצד השני ביד אחת כל 

ואחר כ יוכל , וביד השניה להוציא את האוכל, הזמ

  .3להחזיר את הסיר לפלטה או לפלטה החשמלית

מפני בטעות הורדתי את סיר החמין מעל הפלטה 
האם מותר לי להחזיר את סיר , קזהו סיר המרשחשבתי ש

  ?החמין

הגאו . וקיימות דעות שונות בעני זה, זוהי שאלה קשה

 סובר כי מותר להחזיר את 4ל"רבי שלמה זלמ אויערב זצ

   .וראה הערה, המאכל

  ?האם מותר להזיז סירים שעל הפלטה קרוב יותר ללהבות

,  המבושל כל צרכו6 כי מאכל ח5מבואר באגרות משה

 על הפלטה במקו שהיא חמה בדרגת יד סולדת ומונח

  .מותר להזיז את האוכל קרוב יותר ללהבות, 7בו

  ?ג רדיאטור"האם מותר לחמם אוכל ע

משו שאי דר , ג רדיאטור לחממו"מותר לית אוכל ע

  .8בישול בכ

שאוכל . א יש לחלק בי אוכל יבש לאוכל שיש בו רוטב

אבל אוכל שיש בו , יבש מותר לחממו אפילו כשהוא קר

  .9רוטב מותר ליתנו לחימו רק א הוא כבר ח
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  .א"הערה קי' א פרק א"הלכתה חבספר שמירת שבת כ
א אפילו "ולדעת הרמ, ע בדרגת חו שהיד סולדת בו"לדעת השו 6

 .פחות מזה העיקר שהוא עדיי ח
   .  מעלות צלסיוס45° -40° בער הכוונה היא לטמפרטורה של 7
 .ד"ד בישול אות ל"ח סימ ע"אגרות משה או 8

14' גליו מס

  לעילוי נשמת
 ה" עבת רבי מאירנחמה שרה  מרת



האם יש אופן בו מותר להשאיר סיר לשבת על גבי אש 
  ?שאינה מכוסה

דהיינו שאסור לית אוכל שלא . 10"שהיה" גזרו על די ל"חז

כ "אלא א, על גבי האש בשבתולהשהותו  11נתבשל מספיק

י הנחת " עדבר זה מתקיי בזמנינו. האש גרופה וקטומה

  ).וראה גליו הקוד(פח על גבי האש 

ל שמפני שהתבשיל אינו "שחששו חז, והטע לגזירה זו

, כ טוב"אפשר שיראה בשבת שאינו מתבשל כ, מבושל דיו

 בשביל לזרז – להגביר את האש –ויבוא לחתות בגחלי 

י "ומשו כ הצריכו לעשות היכר באש ע. את הבישול

מסיח דעתו ממנה ולא יבוא י כ "שע, שממעט את חומה

  .לחתות בה

ומכיו שטע הגזירה היא שמא ירצה לזרז את הבישול 

שא נות את התבשיל , לכ אמרו בגמרא, ויחתה בגחלי

וא א יחתה בגחלי , 12באופ שלא התחיל כלל הבישול

מותר ליתנו על , לא יהיה מוכ עד שעת הסעודה בלילה

שהרי בזה אי . הפ שאינה גרופה וקטומ"גבי האש אע

שלסעודת הלילה לא יעזור , גחליחשש שמא יחתה ב

ועד סעודת הבוקר כבר יתבשל מאליו א בלא , חיתוי זה

  .חיתוי

פירוש שמותר לית בסיר , "קדירה חייתא"והיתר זה נקרא 

ולא יוכל להיות מוכ , חתיכת בשר חי שאינו מבושל כלל

  .13עד סעודת הלילה

  ?יחם חשמלי לשבתהאם מותר להשאיר מים במ

 ועל כ, מיח חשמלי נחשב כאש שאינה גרופה וקטומה
  .יש להקפיד שיהיו המי חמי די לפני שבת

לכתחילה צרי שירתחו , ושיעור חו המי הנצרכי

  .14וראה הערה, המי לפני שבת
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א האיסור הוא רק כל זמ שלא נתבשל כמאכל ב "ולשיטת הרמ
 .דרוסאי

וכיו שתחילת הבישול נקרא מעת שהגיע התבשיל לחו שהיד  12
כ צרי להקפיד שיגיע לחו זה רק סמו ממש לשקיעת "ע, סולדת בו

הרי זה נחשב שהתחיל להתבשל , כ לחו זה"גיע לפנשא י, החמה
 .ג אש שאינה גרופה וקטומה"ויהיה אסור ליתנו ע

לא ,  ארבע שעות לאחר השקיעה אוולמי שמארי בסעודתו עד שלש 13
מפני שבדר כלל א יגביר את האש יוכל להיות , כ מצוי היתר זה"כ

 .והכל לפי העני, ותלוי בגודל האש, מוכ עד זמ זה
הדבר תלוי מה נחשב במי לבישול כל צרכו ומה נחשב בה  14

ד בישול "ח סימ ע"עיי אגרות משה או. לבישול כמאכל ב דרוסאי
 . ד"ואות כ' אות א

  ?הא מותר לכסות את הסיר, א מכסה הסיר הוסר

 אסור לכסות א האוכל לא מבושל כל צרכו . הדבר תלוי

כיו שתבשיל בסיר מכוסה מתבשל מהר יותר , את הסיר

  .ויתחייב באיסור מלאכת בישול, מאשר בסיר לא מכוסה

 ישנ פוסקי המתירי –א האוכל התבשל כל צרכו 

הסוברי כי קוד יש  א יש פוסקי. לכסות את הסיר

ורק אז להחזירו אל , לכסותו, שלהסיר את הסיר מ הא

 ראה גליו – וכמוב שצרי לזה כל דיני חזרה. (15האש

  ).הקוד

א לאחר כיסוי הסיר גיליתי כי האוכל לא היה מבושל כל 

  ?הא מותר לאכול את המאכל, צרכו

אמנ למדנו כי אסור לכסות סיר של אוכל שאינו מבושל 

ל בדרגה של א האוכל כבר נתבש, אול בדיעבד. כל צרכו

מותר לאכול את , והמכסה הוחזר, 16מאכל ב דרוסאי

  .17המאכל

  ?וכיצד, שבת עצמהבאלו מאכלי מותר לחמ 

, אורז, שניצל,  קוגלכגו , מאכלי ללא שו נוזל או רוטב

א יש . 18לחמ בשבת נית המבושלי כל צרכ 

אלא רק על גבי , ג הפלטה עצמה"להקפיד שלא ליתנ ע

  . על הפלטהסיר העומד

  ?מה הדי א יש ג רוטב בכלי

, 19א הרוטב קר אסור לחממו לחו שהיד סולדת בו

   .45° -40°בסביבות ) לגבי הלכות שבת(שהוא 

י הנחת "א ע: תלוי בזה, ובאופ שרוצה רק לחממו קצת

הוא לא יוכל להגיע ליד ' הכלי ע הנוזלי על הסיר וכדו

מותר , מש זמ ארוסולדת בו א א ישאירו אותו ש ל

  . להניחו ש

א , א לבסו הוא יוכל להגיע ליד סולדת בו, אול

אסור להניחו ש א א , ישאירו אותו ש מספיק זמ

,  והטע.מתכוו להורידו מש בטר יגיע ליד סולדת בו

מפני שחששו שמא ישכח ויניחנו ש עד שיתחמ לחו 

  .בושהיד סולדת 
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