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ן המבשל די –סימן  שיח  ,  המשך  הלכות  שבת

 בשבת





בכלי :  הגה
שני  ויש  מקילין  אפילו  בכלי  ראשון  ונהגו 

ליזהר  לכתחלה  שלא  ליתן  פת  אפילו  בכלי 
 :שני כל זמן שהיד סולדת בו


     







 






 





    


     
     





 

)הכלי  שמשתמש  בו  על פירוש  

)  האש   



    



ונראה  לי  דבלא  מלוח  נמי  אסור  אלא :  הגה

דנקט  מלוח  דבלאו  הכי  אסור  משום  דם  שבו 
ויש  אוסרים  לתת  מלח  אפילו  בכלי  שני  כל 

זמן  שהיד  סולדת  בו  והמחמיר  תבוא  עליו 
  ואם  עבר  ונתן )תוספות  ומרדכי  פרק  כירה(ברכה  

מלח  אפילו  בכלי  ראשון  אפילו  הוא  על  האש 
ל  דהמלח  בטל  על שעבד  איסורא  מותר  המאכ

 :)בית יוסף בשם שבולי הלקט(גבי המאכל 


 

)כלי  שרוחץ  בופירוש    (
) אף  על  פי  שהיא

  )ש  וטור"תוספות  ורא()  כלי  שני



 


)מרובים  (




הגה :
ואם  המים  מרובים  כל  כך  שאי  אפשר 

פיגו  צנתן  אפילו  בכלי שיתבשלו  רק  שי
 :)טור(ראשון שרי רק שלא יהיה על האש 




 






)מתחממת  ונכויתפירוש    (






והוא הדין : הגה
בפירות  או  שאר  דברים  הנאכלים  כמות  שהן 

 :)ד"מרדכי פרק כירה ועיין לעיל סוף סימן רנ(ן חיי



הגה :

ואפילו  נצטנן  כבר  אבל  אם  הוא  רותח  אפילו 

בדבר  שיש  בו  מרק  מותר  ויש  מקילין  לומר 
דכל  שאין  נותנו  על  גבי  האש  או  הכירה  ממש 

המגיד  פרק (רק  סמוך  לו  אפילו  נצטנן  מותר  

  ונהגו  להקל  בזה  אם  לא  נצטנן  לגמרי )ו"כ

 :ג"וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ



   וכל  שכן :  הגה

קדירה  שיש  בה  רוטב  שנקרש  שכשהשומן 
  ויש )'רבי  ירוחם  חלק  ג(  נימוח  אינו  בעין  דשרי

  ונהגו  להחמיר )ן  פרק  במה  טומנין"ר(מחמירין  
מיהו  במקום  צורך  יש  לסמוך  אסברא 

 :ראשונה








 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               


 







)לנענע  אותו  בכףפירוש   .(
לה  יש  ליזהר  אף  בקדירה  בכל ולכתח:  הגה

 :)ו"פסקי מהרי(ענין 



 

–
 







וכל  מה  שבורר  לצורך :  הגה
אותה  סעודה  שמיסב  בה  מיד  מקרי  לאלתר 

  ובית 'ב  חלק  ח"  ורבינו  ירוחם  נתיב  י'המגיד  פרק  ח(

  ואפילו  אחרים  אוכלים  עמו )ש"ורא,  וטור,  יוסף

  ולכן  מותר  לברור )לתוספות  פרק  כלל  גדו(שרי  
הירק  שקורין  שלאטין  מן  העלין  המעופשין 

בית (שבו  כל מה שצריך לאכול באותה סעודה 

 :)א"יוסף סימן שכ



 


    )השני  כדי (

ושני  מיני דגים מיקרי שני :  הגה

מיני  אוכלים  ואסור  לברור  אחד  מחבירו  אלא 
בידו  כדי  לאכלן  מיד  אף  על  פי  שהחתיכות 

גדולות  וכל  אחת  נכרת  בפני  עצמה  אבל  כל 
שהוא  מין  אחד  אף  על  פי  שבורר  חתיכות 

גדולות  מתוך  קטנות  לא  מיקרי  ברירה  ואפילו 
הגדולות היו  שני  מינים  ובורר  משניהם  ביחד  

מתוך  הקטנות  או  להיפך  שרי  הואיל  ואינו 
תרומת  הדשן  סימן (בורר  מין  אחד  מתוך  חבירו  

.  )ז"נ


 


ואפילו  האוכל  מרובה  ויש :  הגה
רת  האוכל  אפילו  הכי  לא יותר  טורח  בברי

בית (יברר  הפסולת  אפילו  כדי  לאכול  לאלתר  

 :)יוסף


    
    

 


ואף  על  פי :  הגה

מפרק  האוכל  מתוך  השבלים  הואיל  ואינו ש
מפרק  רק  כלאחר  יד  כדי  לאכול  שרי  ויש 

  ולכן )ן  פרק  קמא  דיום  טוב"מרדכי  ור(מחמירין  
אסור  לפרק  האגוזים  לוזים  או  אגוזים  גדולים 

  וטוב  להחמיר )ל"מהרי(מתוך  קליפתן  הירוקה  
 :מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק


)י  כלי  שראשו  אחד  רחב "ופירש  רש

והשני  עשוי  כמין  מרזב  ונותנין  הקטניות 
בראשו  הרחב  ומנענע  האוכל  ומתגלגל  דרך 

)  המרזב  והפסולת  נשאר  בכלי
)    קערה  גדולהפירוש(

 
)הערוך פירש  

)  ז"ה  בלע"ויצ

     


 





 


ואף  על  פי  שיש  בו  קסמין :  הגה
. )ג"סמ(דקין  הואיל  וראויין  לשתות  בלאו  הכי  










)שנראה  כרותחפירוש    (
 




 


   )קופה פירוש  
) שעושין  מן הגומא וממיני ערבה


 

  )שמריקיןפירוש    ( 
     

 


   


    


) מותר  להגביה  החבית

על  איזה  דבר  כדי  שיקלח  ממנו  היין  היטב 
 :)רוקח הלכות יום טוב ובית יוסף(



    

 



     



 
)שמוציא  חמאה  מן  החלבפירוש   (




)מ  סעיף "עיין  לקמן  סימן  ש

הרוקק  ברוח  בשבת  והרוח  מפזר :  הגה).  א"י
ל  בשם  אור  זרוע "מהרי(הרוק  חייב  משום  זורה  

 :)וירושלמי פרק כלל גדול

–
 

) עיין  לעיל

)  'ב  סעיף  ה"סימן  רנ





ובמקום :  הגה

שנהגו  לסחוט  איזה  פירות  לשתות  מימיו 
  או  תענוג  דינו  כתותים  ורמונים מחמת  צמא

אבל  אם  נהגו  לסחטו  לרפואה  לבדו  אין לחוש 
  וכל  זה  דוקא  לסחוט  אסור  אבל )בית  יוסף(

מותר  למצוץ  בפיו  מן  הענבים  המשקה  שבהן 
בית  יוסף  בשם  שבולי (וכל  שכן  בשאר  דברים  

  ויש  אוסרין  למצוץ  בפה  מענבים  וכיוצא )לקט
 :)א"הגהות מיימוני פרק כ(בהם 

    






 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               




 


    


 





 



)טור() הואיל ואינו ראוי לאכול(: 

 
)פירות  ומיני  ירקות פירוש  

) המונחים  בחומץ  ובמלח  כדי  שלא  ירקבו









) ולדבריו  הסוחט
 :)טור() אשכול לקדירה נמי אסור


 


    





 
     

 



 

 
 


 





 


 


 







  איסור  נמשך  בהכרח  מדבר  מה  כמו פירוש(

)  המות  הנמשך  בהכרח  מהתזת  הראש





     
) פירש

הערוך  ספוג  הוא  על  ראש  דג אחד גדול שבים 

ובשעה  שמרים  ראשו  להסתכל  בעולם  יורד 
אותו  הספוג  על  עיניו  ואינו  רואה  כלום  ולולי 

)  זה  לא  היתה  ספינה  נצולת  מפניו





 ):א עוד מדיני סחיטה"ועיין לעיל סימן ש(


 





     
     

 

–


 
)מין פירוש  

)  עשב


 



     


 


    


     
 

     


 
   

 


 


 



ודוקא  מלח  הגס  אבל :  הגה

מלח  שהיה  דק  מתחלה  ונתבשל  ונעשה 

פתיתין  מותר  לחתכו  בסכין  כמו  שחותך  הפת 
 :)כל בו(


אבל  אסור  לחתוך  דק  דק  בשר :  הגה
חי  לפני  העופות  דהואיל  ואינן  יכולין  לאכלו 

תרומת  הדשן  סימן (בלא  חתוך  קמשוי  ליה  אוכל  

 :)ד"ז ועיין לקמן סימן שכ"כ


 


 


והוא  הדין  דאסור  לחתוך  גרוגרות :  הגה
 )בית  יוסף  בשם  תוספתא(וחרובים  לפני  זקנים  

ודוקא  פירות  וכדומה  לזה  אסור  אבל  מותר 
לפרר  לחם  לפני  התרנגולים  דהואיל  וכבר 

הגהות (נטחן  אין  לחוש  דאין  טוחן  אחר  טוחן  

 )ג"ן פרק כלל גדול וסמ"א  ומרדכי ור"מיימוני  פרק  כ

כל  זה  לא  מיירי  אלא  בחותך  ומניח  אבל  אם ו
לאכלו  מיד  הכל  שרי  מידי  דהוי  אבורר  לאכול 

 )ן  פרק  כלל  גדול"א  והר"תשובת  הרשב(מיד  דשרי  
 :ט"כדלעיל סימן שי

)פירוש 

)  הקן  שהדבורים  עושים  בו  הדבש
ודוקא  אם  דבוקין :  הגה

  אבל  אם  נתלשו )א"רק  כהמגיד  פ(בכוורת  
מבעוד  יום  או  שנתרסקו  מבעוד  יום  והדבש 

 :)בית יוסף(צף בכוורת מותר לרדותו בשבת 
)נתינת  מים  בקמח  נקרא פירוש  

)  גיבול







 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

     
    



)ואפילו  ברך  (
 




   )בכך  ( 
 

 )א "  שחלים  בערבי  תכפירוש
)  ן"ז  קרישי"ובלע,  ר"לשא 





ויש  אומרים  דלא  יערב  בכף :  הגה

.  )אור  זרוע  ומרדכי  סוף  פרק  תולין(אלא  ביד  


     

   ואם  נותן :  הגה
האוכל  תחלה  ואחר  כך  החומץ  או  היין 

ומערבו  באצבעו  שרי  דהוי  שינוי  כמו 
להתיר  על  ידי בשתיתא  דלעיל  וכן  נוהגין  

שינוי  ומקום  שדרכו  לעשות  כך  בחול  יתן 
 :בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל



     

 


    








 





    


ומותר  להחליק  האוכל  בשבת  ולא  הוי :  הגה

כלו  בלא בזה  משום  ממחק  הואיל  ואפשר  לא
זה  ומכל  מקום  המחמיר  במאכל  של  תפוחים 

מרדכי (וכדומה  שדרכו  בכך  תבוא  עליו  ברכה  

אסור  לקלוף  שומים .  )ריש  פרק  כלל  גדול

ובצלים  כשקולף  להניח  אבל  לאכול  לאלתר 

ג  והגהות "סמ()  ט"ועיין  לעיל  סימן  שי(שרי  

ק  ותרומת "ב  ובית  יוסף  בשם  סמ"מיימוני  פרק  כ

 :)הדשן ורבינו ירוחם

–
 

    

   

 


 


 






 



 



     

   









ואסור  להטיל  גורל :  הגה

 :)ל"מהרי(בשבת אפילו על ידי אינו יהודי 

–


 


     





ויש :  הגה
מקילין  לומר  דכל  שאינו  מכוין  למדה  לגמרי 

הגהות  אשירי (שממעט  או  מוסיף  מעט  שרי  

  וכן  המנהג  פשוט  למדוד )ומרדכי  פרק  אין  צדין

בכלי  המיוחד  למדה  ולשפוך  לכליו  של  לוקח 

דין .  ועוד  יתבאר  לך  בסמוך  טעם  המקילין
הלואת  שבת  דינו  כמו  ביום  טוב  ועיין  לקמן 

 :א" סעיף יז"ה ולעיל סימן ש"סימן תקל


) אבל  לא  יאמר  תן  לי

 :)טור() מדה פלוני


 








וכן  בסכום  דמים  אינו  אסור  אלא  בכהאי :  הגה
גוונא  שאומר  תן  לי  בכך  וכך  דמים  ויהיה  לך 

בידי  כך  וכך  אבל  בלאו  הכי  שרי  וכן  בסכום 
מדה  דוקא  בכהאי  גוונא  אסור  אבל  בלאו  הכי 

שרי  ואף  על  גב  דאסור  להזכיר  דמים  כלל 
בר  שאין  מקחו  ידוע  אבל  בדבר היינו  בד

שידוע  רק  שאומר  לו  כמה  צריך  שרי  אם  לא 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק (שמזכיר  לו  סכום  

  ואף  על  גב  שיש  מחמירין  בדבר  זה )אין  צדין
כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברא 

 :הנזכרת





     

    
    



 


     

     

 





הגה :

ואם  הוא  כלי  שראוי  למלאות  בו  מים  ימלאנו 
המגיד  פרק (מים  מן  המקום  ועלתה  לו  טבילה  

ג "  מהלכות  יום  טוב  והגהות  מיימוני  פרק  כ'ד

 :)מהלכות שבת



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               


 


     


 


 

–
 






 

     
 




     









)א  גבי  שום "ועיין  לעיל  סימן  שכ
 ):כיצד נוהגיןוחרדל 


    

ויש  אומרים :  הגה

דלא  שרי  להתיר  רק  בקשר  שאינו  של  קימא 
.  )הגהות  אלפסי(





    
    

 


    
)לשון  שפשוף  (

 
    

 
    








א  אם  מותר  לחתכו  דק "ועיין  לעיל  סימן  שכ(

 ):דק לפני עופות
)ירק  של  תבואה פירוש  

)  שנקצר  טרם  נתבשלה  התבואה


 




    





ודין :  הגה

 :)ל"מהרי(תרנגולים ואווזים כדין עגלים 
 






 
 
    








 





ויש מחמירין : הגה
גם  כן  בשאר  מיני  בהמות  ליקח  מלפני  אחת 

מרדכי  פרק (פני  אחרת  שאינה  מינה  וליתן  ל

 :)ת"ג וסה"תולין וסמ





 
–

 











אפילו  בייחד  לו  מקום ו:  הגה

מרדכי  פרק  קמא (מבעוד  יום  יש  להחמיר  

 :)בשבת
     


 והוא  הדין  לצורך  מצוה

 :)מרדכי(כגון להוציא חמץ מביתו בפסח 





וטוב :  הגה
ם  יקח  המשכון  עצמו  ויניח  אחר "שהעכו

במקומו  ולא  יגע  בו  הישראל  שלא  יהא  נראה 
ז "ועיין  לעיל  סימן  ש.  )אגודה(כנושא  ונותן  

ם  המביא  בשבת  איזה  דבר "בסופו  מדין  עכו
 :אם מותר לקבלו

 




אבל  אסור  ליתן  לו  מעות :  הגה
מערב  שבת  ושיתן  לו הפת בשבת דאז אדעתא 

 :)'רבינו ירוחם חלק א(דישראל קא עביד 






 



 







 








ויש אומרים דאין הלילה עולה : הגה

מן  החשבון  רק  צריך  להמתין  ביום  ראשון 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

. )ק  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי"סמ(בכדי  שיעשו  



    






    

)א"ועיין לקמן סימן ת:( 



     





 


    
    

    






ויש  מקילין  ואומרים :  הגה
דאף  אם  הובא  דרך  רשות  הרבים  לצורך 

ישראל  מותר  לאדם  לשתות  מהם  הואיל 
 )טור  בשם  רבינו  תם(ואפשר  לילך  שם  ולשתות  

  וכן  נהגו )כל  בו(ויש  מתירין  אף  לכתחלה  
ם  להביא  שכר "היתר  לומר  אף  לכתחלה  לעכו

או  שאר  דברים  דרך  כרמלית  או  בלא  עירוב 
ואף על פי שיש להחמיר בדבר מכל מקום אין 

למחות  ביד  המקילין  לצורך  שבת  ובשעת 
ם  לצורך "הדחק  דהא  יש  להקל  באמירה  לעכו

י ז  וכל  שכן  בכהא"כמו  שנתבאר  סימן  ש
 :גוונא




    








 
      







 




 



     




    



 
)כלי פירוש  

)  כגון  חלילים  שקולם  מעורר  הבכי










   
 


    

 

–
 








או  שאר  איברים  כל :  הגה
ש פרק "בית  יוסף  בשם הרא(שאינו  רוחץ  כל  גופו  

.  )תינוקות




 






 


)פירוש 

)  ר  מרזב  וסילון  דבר  אחד  הםצינו


)גומאפירוש    (
    




 




    

 



 




) אבל  מותר  להחם
 :)טור() בגד וליתנו על בטנו

     







 

 





 
דגיבול :  הגה

כלאחר  יד  שרי  ואסור  לרחוץ  ידיו  במלח 

ף  בלשון "שקורין  זיי  וכל  שכן  בבורית  )אגור(
  או  בשאר  חלב )ח"בנימין  זאב  סימן  רע(אשכנז  

מרדכי  פרק  במה (שנימוח  על  ידיו  והוי  נולד  

א  וטור  סימן "ג  והגהות  מיימוני  פרק  כ"בהמה  וסמ

 :)א"שכ








 



 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               

) ויש

אומרים  דאפילו  לעבור  במרחץ  במקום  שיכול 
 :)י וטור"רש() להזיע אסור







 

–
 







ובמקום  שאין  נוהגין  לסוך :  הגה

בית (בשמן  כי  אם  לרפואה  בכל  שמן  אסור  

 :)יוסף



 


     

 


)ג"מיימוני  פרק כ()  החדשים( ,

     




 

–
 


    


 




 
     

    




 מיהו  מי  שחושש  בשיניו :  הגה
ם "ומצטער  עליו  להוציאו  אומר  לעכו

בית  יוסף  בשם  אורחות  חיים  ואיסור (להוציאו  

 :)הארוךוהיתר 
     


     




 
     





 ):ח"ועיין לקמן סימן תרי(






 
     


    


 


 





  )תחלת  חולי,  פירוש (

 





     


    ויש :  הגה

ם "אומרים  דוקא  ישראלים  אבל  סתם  עכו

שאינן  רופאים  לא  מחזקינן  אותם  כבקיאים 
מי  שרוצים  לאנסו .  )איסור  והיתר  הארוך(

שיעבור  עבירה  גדולה  אין  מחללין  עליו 
בית (ו  "השבת  כדי  להצילו  עיין  לעיל  סימן  ש

 :)א"יוסף בשם הרשב










 



     

ויש  אומרים  דאם :  הגה
אפשר  לעשות  בלא  דיחוי  ובלא  איחור  על  ידי 

שינוי  עושה  על  ידי  שינוי  ואם  אפשר  לעשותו 
ם  בלא  איחור  כלל  עושין  על  ידי "על  ידי  עכו

  וכן )ן"אבאור  זרוע  ומגיד  משנה  בשם  ר(ם  "עכו
נוהגים  אבל  במקום  דיש  לחוש  שיתעצל 

תוספות (ם  "ם  אין  לעשות  על  ידי  עכו"העכו

 :)ן"ור



     


 



     


 
)התבוננו  במחלתו  ושיערופירוש   (

    



 






הגה :

ואם  הדבר  בהול  אין  מדקדקין  בכך  שלא  יבא 
 :)ת מרדכי פרק מפניןהגהו(לידי דיחוי ועיכוב 


או  שיש  לו  מיחוש  שמצטער :  הגה

וחלה  ממנו  כל  גופו  שאז  אף  על  פי  שהולך 

,  )'המגיד  פרק  ב(כנפל  למשכב  דמי  


    
     










 

 
– 

 

                      
                                  

                              
               






    

ם  לעשות  תבשיל "מותר  לומר  לעכו:  הגה
לקטן  שאין  לו  מה  לאכול  דסתם  צרכי  קטן 

רבינו  ירוחם  נתיב (כחולה  שאין  בו  סכנה  דמי  

  וכל  שאסור )א"ן  ורשב"  ורמב'ב  חלק  ט"י

עשותו  על  ידי  ישראל  אפילו  על  ידי  החולה ל
ם  מותר "בעצמו  אסור  אבל  כשעושה  לו  העכו

בית (לחולה  לסייעו  קצת  דמסייע  אין  בו  ממש  

 :)ב"יוסף גמרא ביצה דף כ


 


 




    

 






     
 







 
    








 



)ין  גמי  על  המכה  שהוא ואין  נותנ
 :)טור() מרפא



     

ומותר  לומר :  הגה

לאינו  יהודי  לעשות  רטיה  על  מכה  או  חבורה 
  ואסור  ליתן  עליה  אפר )איסור  והיתר  הארוך(

מרדכי (ם  "  אם  על  ידי  עכומקלה  דמרפא  כי

 :)פרק שמונה שרצים


    
 


 








 






 



 


    




     



 





 





 


 


אבל  אסור  להתיז :  הגה
  רעה  דלית  בו מחלבה  על  מי  שנשף  בו  רוח

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(סכנה 
)ו  סעיף "עיין  סימן  רי

)    פירושו'ג
 











בית (וכן  אם  נפל  למשכב  שרי  :  הגה

 :)יוסף
 

 


 






 

 )'משנה ברורה בהקדמתו לחלק א(


