
מעקה האבן שבמרפסת ביתי מתחמם מאד מהשמש האם 
  ?ג אוכל בשבת"מותר לי לחמם ע

 דבר פירוש , ל גזרו איסור על בישול בתולדות החמה"חז

שמא , והטע לזה. שהתחמ מהשמש אסרו לבשל על גבו

כגו סיר , יטעו בני אד להתיר ג בישול בתולדות האש

שלו עובר שהתחמ מחו האש שהנות לתוכו מאכל לב

ומשו כ אסרו לבשל א בתולדות , על איסור תורה

' אבל בחו השמש עצמה מותר לבשל אפי. החמה

ז דר בישול ואינו דומה לבישול "מפני שאי, לכתחילה

  .באש או בתולדות האש

האם מותר להשתמש במיחם חשמלי שיש בו צינור שקוף 
  ?המראה את גובה המים

בה המי אינ הנה המי שבצינור המראה את גו

וכשמערי , ]מפני שלא העלו רתיחה[מבושלי לגמרי 

יורדי ' י ברז וכדו"המי מ המיח או שיוצאי המי ע

וש יכולי ה לרתוח , המי מ הצינור אל תו המיח

. 1ואז יעבור עליה באיסור בישול, ולהתבשל כל צרכ

ומשו כ לפני שימוש במיח כזה יש לעשות שאלת 

  .חכ

  ?כיצד יש להכין כוס תה בשבת

ל במלאכת הבישול בי כלי ראשו לכלי "הנה חילקו חז

וכלי שני . כלי ראשו הוא הכלי שנתבשל בו האוכל. שני

בכלי . הוא כלי שהערו לתוכו את המאכל מ הכלי הראשו

 –ובכלי שני .  אסור מ התורה לבשל כל דבר–ראשו 

,  קלי הבישולא בדברי שה. ל שאינו מבשל"אמרו חז

  .א בכלי שני הרי הוא מבשל ואסור מ התורה

                                           
   .י סימ כח"ת מנחת יצחק ח"עיי שו1

ועל כ א א , 2עלי תה ה מהדברי שה קלי הבישול

הרי הוא עובר , נות עלי תה בתו מי שה בכלי שני

  .באיסור בישול מ התורה

להכי מערב שבת , הדר הטובה ביותר היא, ומשו כ

 כשבא להכי ובשבת]. י בישול עלי התה"ע[תמצית תה 

, צרי לית מי חמי לתו הכוס, את הכוס תה לשתיה

  . 3כ לתת את תמצית התה אל תו המי החמי"ואח

ולא יעשה להיפ דהיינו קוד לשי תמצית תה בכוס 

שא יעשה כ הרי הוא , כ לערות עליה מי חמי"ואח

, מערה מי חמי מכלי ראשו על תמצית התה הקרה

אבל כשנות קוד את המי . בישולועובר על איסור 

כ הוא אינו "א, כ את תמצית התה"החמי לתו כוס ואח

נות את תמצית התה לתו מי חמי שה בכלי שני 

 .שזה מותר

מי ששכח להכין תה לפני שבת האם יש לו עצה לשתיית 
  ?תה בשבת זו

ישנה מחלוקת בפוסקי מה הדי לית דבר שהוא מקלי 

שא שקלי , 4דעת רוב הפוסקי. שיהבישול בכלי שלי

א בכלי שלישי , הבישול אסור ליתנ אפילו בכלי שני

שג בכלי , 5א"אבל דעת החזו. ומותר, אינ מתבשלי

  .שלישי אסור לית דבר שהוא מקלי הבישול

                                           
  .ט"ק ל"ח ס"ב סימ שי"ז במ"עיי כ 2

, ה כתב שיותר טוב לשי את תמצית התה בכוס"ק ס"צ ס"ובשעה 3
כדי לצאת דעת , והטע. כ לערות עליה ממי הנמצאי בכלי שני"ואח

י שנות את "שזה נעשה ע, הסוברי שיש איסור צביעה באוכלי
אמנ שמעתי מהגאו רבי עזריאל אויערב . תמצית התה על גבי המי

  .א שאפשר להקל בזה"שליט
 .ז"ק מ"ח ס"ב סימ שי"מ 4
 .ט"ק י"ב ס"ח סימ נ"או 5

16'  מסגליו



, כ לנידו שלנו בעלי התה שלא התבשלו לפני שבת"וא

. ילי שלישכי רוב הפוסקי ליתנ ב"יש עצה עפ' לכאו

מפני שבעלי תה עינינו רואות , אבל אי זה נכו בעלי תה

ומשו כ סוברי , שה מתבשלי אפילו בכלי שלישי

 7אמנ יש מהפוסקי. 6רוב הפוסקי שאי להקל בזה

א אי להקל בזה אלא על פי הוראת , שמתיר ג בעלי תה

  .חכ

  ?מה הדין בדיעבד אם בטעות נעשה התה באיסור בשבת

תב כי בישול עלי התה בשבת כרו באיסור מ  כו8ב"המ

ומשו כ א נעשה באיסור בשבת אסור , התורה

  .לשתותו בשבת

  ?בתוך מרק רותח) ים(האם מותר לשים מלח 

א הוא דבר קשה ', בדי מלח ישנה מחלוקת בגמ

או שהוא דבר , להתבשל שאפילו כלי ראשו אינו מבשלו

סקו רוב ופ. קל להתבשל שאפילו כלי שני מבשלו

הפוסקי כדעה הראשונה שמלח אינו מתבשל אפילו בכלי 

,  שמותר לית מלח בכלי ראשו9ע" וכ פסק השו,ראשו

ג "שא היה מונח ע, ג האש"ז כשכלי זה אינו מונח ע"א כ

  .האש אסור בשו אופ לית לתוכו מלח

שמכיו שיש מהפוסקי שפסקו כדעה , א כתב"אבל הרמ

כ המחמיר שלא "ע, השניה שמלח מתבשל אפילו בכלי שני

וכ כתב בכ . תבוא עליו ברכה, ליתנו אפילו בכלי שני

  .10החיי

אלא [כל זה רק במלח שלא עבר תהלי בישול , אמנ

א במלח שעבר תהלי , ]'י אידוי מהשמש וכדו"נעשה ע

משו שכלל , מותר ליתנו בדבר ח, ורשל בישול גמ

שיש , 11ב"פ כתב המ"ועכ. בידינו שאי בישול אחר בישול

  .ליזהר לכתחילה לא ליתנו בכלי ראשו

  ?ג תפוח אדמה רותח"האם מותר למרוח חמאה ע

א דבר , למדנו לעיל שאוכל המונח בכלי שני אינו מבשל

 אפילו א מונח, גוש יש סוברי שהוא מבשל בכל אופ

מפני שדבר גוש אוצר בתוכו , וטע הדבר. 12בכלי שלישי

                                           
 .ז"סעי נ' א פרק א"עיי שמירת שבת כהלכתה ח 6
 .ו"ד בישול אות ט"ד סימ ע"ח ח"מ או"אגר 7
  .ט"ק ל"ח ס"סימ שי 8

  .א"ק ע"ב ס"ומ' ח סעי ט"סימ שי 9

 .ו"ק ק"ח ס"סימ שי 10
  .ש 11

  .ה"ק ס"ח ס"ב סימ שי"מ 12

ומהו . י שמועבר לכלי אחר"ואינו מתקרר ע, את החו

. שעועית שלימה, חתיכת בשר, כגו תפוח אדמה? דבר גוש

, או איזה ממרח, יש ליזהר שלא לשי רוטב קר, ומשו כ

  .על דבר גוש רותח

. ישולאמנ בחמאה נחלקו הפוסקי א יש בה איסור ב

כל הנידו בחמאה שנעשתה מחלב מפוסטר בחו של יד [

אבל א נעשתה מחלב שאינו , ת בו שנחשב כמבושלדסול

  ].ודאי שיש בו איסור בישול, מפוסטר

ל סובר שמותר למרוח "הגאו רבי משה פיינשטיי זצ

מחמת שהחלב נתבשל , והטע. 13א רותח"ג תפו"חמאה ע

, נתקשה ונעשה חמאהועכשיו , בתחילה על ידי הפיסטור

וכלל הוא בידינו , וחמאה הרי היא במצבה כעת כדבר יבש

פ "ואע. שאי בישול אחר בישול בדבר יבש אפילו הוא קר

, שמיד כשנותני את החמאה על דבר הח היא נמסה

צרי להיות דינה כדי דבר לח שיש בו איסור ' ולכאו

 ה יש לדמות זה לדי של שומ"אפ. בישול אחר בישול

פ שכשהוא מתחמ הוא נימוח כתבו "שאע, שקרש

  .הפוסקי שהולכי בזה לפי מצבו כעת שהוא כדבר יבש

 לאסור 14ל"אבל דעת הגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ

מפני ששומ , ז דומה לשומ שקרש"שאי, וטעמו. זאת

, ולכ נחשב כדבר יבש, טבעו מיד לקרוש אחר שנצטנ

כל הבישול שהיה בו , יאבל חלב שנתבשל ונצטנ לגמר

 .ובמצבו כעת שהוא חמאה הוא לא התבשל, נגמר

  

  

  

  

  :הבאבגליון 

  ?החמי מתחיל להישר הא מותר לבחוש בו  −

  ?כלל הגסההא להוציא בכ אוכל מהסיר הוא ג ב −

  ?מה הדי בדיעבד א בחשו בסיר −

  

 

  

  

                                           
  .'ד בישול אות ו"ד סימ ע" חח"אגרות משה או 13
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