
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

  .מצופות בשוקולד ה. .אפיה אחר בישול ובישול אחר אפיה ד. .בישול אחר טיגון עמוק ג. .בישול ובישול אחר בישול ב. )אופן הכנת הסופגניות(. פתיחה א.

 .חימום המאכל על גבי אש גרופה וקטומהי.  .מילוי שיש בה רכיבים לא מבושלים ט.. תבשיל שרובו יבש ח.. גדר מאכל לח ז. .בישול אחר בישול בדבר לח ו.

 )אופן הכנת הסופגניות( פתיחהא. 
)אוסף כתבי ידות ישנים ירושלים תש"ה הובא בספר מנהג  מיימון בן יוסףבימי חנוכה נוהגים לאכול מאכלים מטוגנים זכר לנס. וכ"כ 

ם בשבת האם מותר לחממיש לדון ומה"ט נוהגים לאכול בימים אלו סופגניות. ומצאצאי הרמב"ם.  ישראל תורה סי' תרע אות ג(
 .על פלטה וכדו'
מכניסים לפני גמר הטיגון טיגון עמוק ויש ש ע"י אופן הכנתם. והנה ן, ראשית יש לברר אופן הכנתבזהענין בועל מנת לדון 
ריבת חלב  ,מילוי ריבת פירות חדירים בהם באמצעות מזרקמ לאחר מכן יש ,עד גמר הכנתםאותם  אופיםאותם בתנור ו

בין  יש לדון וע"כ ,מרכיבים לא מבושלים בהם שמערביםפעמים יתכן אלו מבושלות הם, אלא ש , ויש לציין שריבותוכדו'
שלא בתוך  ברכת הסופגניות ואכילתם לכתחלה]ולענין  .לגמרי אינו מבושלבין באופן שלגמרי מבושל  שהמילוי באופן

 [.קכ"ג מש"כ בס"ד בגליוןבהסעודה עי' 
 ב. בישול ובישול אחר בישול 

ה"ג( )שבת פ"ט  ברמב"םבשבת. ויעויין משום בישול  אין בו ר"שמע כל צרכו תבשלדתבשיל שה קמה:(ו)לט.  בגמ' בשבת מבואר

שכל שנתבשל  ('לט. ד"ה גמו יח: סד"ה צמרשם ) הרשב"אוד"ה חמין(  שם לו:) תוס'הדעת דהדין כן דוקא אם הוא מבושל לגמרי. אולם 
שנקט  ד"ה אפילו(שם ) בביאור הלכה 'ועי]כהרמב"ם.  )סי' שיח סע' ד( שו"עה והכרעת .כמאכל בן דרוסאי שוב אין בו משום בישול

 .[דלרוב הפוסקים בכה"ג איכא איסור דרבנןכת'  )אופה אות ז וס"ק י( "טאגהאולם  דאיכא בזה איסור תורה.
ולענין גדר מבושל כל צרכו, מסתבר דכל שדרך סתם בנ"א לאוכלו כך שלא בדוחק חשיב מבושל כל צרכו. ושו"מ שכן דעת 

 ב. דאזלינן בזה בתר הרוכת'  ()חי"ח סי' לב אות א "אציב וכן .ערה()שבות יצחק ח"ט עמ' צ"ל זהגריש"א 
 קגון עמויטג. בישול אחר 

שהדין הוא שאם התבשלו לא  אין בהם כזיתלענין חתיכות לחם שהנה בברכות הנהנין יש לדון האם טיגון חשיב בישול, דו
אם לא התבשלו ד)סי' קסח ס"ק נו(  המ"בכתב , מזונות וברכה אחת מעין שלשאלא בורא מיני מברכים עליהם ברכת המוציא 

שברכתם המוציא כי אין זה בכלל בישול אלא שלפי שאר אחרונים אין הכרח  (ס"ק לו) המ"אמשמע מ אלא טוגנו במחבת
דטיגון אינו פסק ס"ק ב( )או"ח סי' כו  "אהחזוושחשש לדעת המ"א.  במ"ב ועיי"ש. , ע"כלדבריו ודינו כבישול ומברך מזונות

  כבישול.
מועט. אבל בלא"ה לכו"ע נידון  דבר הוא קה שבמחבתשדמח' הנ"ל הוא כשהמ)ברכת הנהנין פ"ב אות יב(  הגר"ז שכתב אלא

 דאם רק משח הכלי בשמן או בשומן כדי שלא ישרף)סי' תנא אות לו(  בגר"זיעויין ד ,זה מצינו לענין הכשר כלים וכעין] כבישול.
)ס' תנא מ"ז  בפמ"גהמאכל, אין זה בכלל בישול, כיון שאין המאכל רוחש בשמן או בשומן, וצריך ליבון, ע"כ. ובדרך זה כתב 

 [.)סי' תנא ס"ק סה( במ"בוכן מבואר . ס"ק ח(
באמת ש( )סי' שיח מ"ז ס"ק ז בפמ"גאלא דעיין ולפי"ז לכאורה י"ל דה"ה לענין שבת דאחר טיגון עמוק חשיב המאכל כמבושל. 

מסיק דצע"ג בזה )סי' קכד(  ובקצות השלחןמסתפק לענין מלאכת שבת, בטיגון אחר צליה או אפיה אם דינו כבישול או לא. 
 דון בו דין צלוי או מבושל ]אבל צלי במעט שמן הוי כצלי[. לויש להחמיר 

 א"הגרשזדעת  כןו. בישול חשיב ושומן מחלב חוץ המשקין דבכל קיא(' )סי ס"חת מתשובת הביא)ח"ג רסי' עד(  מהרש"םהאולם 
 אותן לתת מותר, לאכילה מוכנות כשהן הנמכרות בשמן מטוגנות אטריות או מרק דשקדי (הגה ריבו עפ"א אות  שש"כ) ל"זצ

, בשמן בישול לי מה במים בישול לי דמה לבישול נחשב שמן בריבוי הטיגון כי, האש גבי על עומד אינו אם ראשון בכלי אפילו
 .ע"כ, בישול אחר בישול איסור ואין

 ב"ח השבת מאור) הגרי"י פישר זצ"לוכן דעת  .צד מכל הם אחד בטבעם והבישול דהטיגון( קלה' סי א"ח) האפוד בחשבוכן נקט 

אלא ( קצא' עמ סוף ב"ח חוט שני) והגרנ"ק שליט"א( לד הגה ז"פכ ט"ח יצחק שבותמאור השבת שם ו) זצ"ל א"הגריש, (וכן ה"ד ו הגה ח' סי
 .(ו אות בבישול אזהרות רז' סי א"ח) והנהגות בתשובותועי' . מבושל ולא אפוי מיקרי שמן קצת י"שע שהוסיף )הגרנ"ק שליט"א(

 להחמיר( ד אות יב' סי ז")ח הלוי שבטב ש"כמ ודלא. לבישול נחשב שמן בריבוי דהטיגון( רה ע והגה אות אות פ"א) בשש"כוכן פסק 
 שלישי.  בכלירק לתת אותם  להתיר מרק שקדיזה וע"כ נקט לענין ב

הא אין לאסור  . ואי משוםאחר בישול בישול שלות כל צרכן שאין בהם משוםומעתה ה"ה לענין סופגניות שדינם כמב
כדבר יבש כמבואר  דינה עדייןה מ"מ שמן הנספג בסופגניה יש שמן על גבואע"פ שלפעמים מחמת רוב ה להניחם ע"ג הפלטה,

 בשם המ"ב. 'חבסמוך אות 
 ד. אפיה אחר בישול ובישול אחר אפיה

 יראיםל לאפיה אחר בישול )טיגון עמוק(, דמצינו אלא דאכתי יש לדון בזה משום דלכאורה יש לחוש ע"י הנחתה על הפלטה
אין ד ()סי' ב אלפים ריד רדב"זה ודעת .(ט אות א")שבת פ "מהגהה וכן דעת .יש בישול אחר צלי ויש צלי אחר בישולשפסק ד ()סי' רעד

 .בו חטאת או כרת אבל איסורא איכאצלי אחר בישול ולא בישול אחר צלי לחיי
אחר בין לענין בישול  דחה נמי דברי היראים ()ריש דף סא: גבורים שלטיה כןו ,דחה דברי היראים (סי' קצז)ס "הראביהשאלא 

 .' היד סולדת בה ואין נזהרים כללאפי נהוג עלמא לתת אפוי בכלי ראשון ושני הכיכתב דו צלי בין לענין צלי אחר בישול,
ראוי לחוש לדברי הרא"ם דוקא בכלי ראשון, אבל בכלי שני נראה ד "ד()משמרת השבת שער שני פ כהן מנחתוה (סי' שיח) טורה ודעת

 .דחומרא יתירה היא
שנאפה או נצלה, אם בשלו אח"כ במשקה יש בו משום בישול, ואסור ליתן  "יש מי שאומר דדברכתב ד ()סע' ה שו"עהוהנה 

י"א "ע ושה כשמביאמבואר דמעיקר הדין אין בשול אחר אפיה דהרי . "פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו, ויש מתירין
 עה האחרונה. ודד"ה וי"א שאפילו()סי' תרכו על סע' א  הביאור הלכהו )סי' קעח א"א ס"ק יב( בפמ"גכמבואר  א הלכה כי"א אחרון"וי
 גר"אוה ()א"א ס"ק יט פמ"גה, )אות כ(אר הגאולה בה. וכ"כ אף בכלי ראשון המתיר לכאורה היא דעת הראבי"ה (היש מתירין)

וכוונתו להתיר רק בכלי  היש מתירין היא דעת הטורמבואר אף בדעת השו"ע ד ()סעי' הרמ"א ב אולם .אליבא דהשו"ע )שם(
חוששין לכתחלה ד (ו)ס"ק מ ב"מבו )על רמ"א סע' ה( "ארעב ,(יבאות )גר"ז בעי' ו. ועיי"ש שמ"מ המנהג להיזהר בזה לכתחלה() שני

  ן.ובדיעבד אפילו בכ"ר אין לאסור דיש לסמוך איש מקילי למחמירים
אבל  ,(מא אות סי' רנגויז שם אות ) א"רה . וכ"כש צלי אחר בישולה"ה שידלדעת המחמירים שהביא השו"ע  ()ס"ק יז "אמה וכתב

דעת ועיי"ש שתמה עליו. ולמעשה  דעת הטור דאין צלי אחר בישול אף דס"ל דיש בישול אחר צלי.בכתב  )שם( בשלטי גבורים
דלדעת  'באמת נרש (ה 'ח סע)ח"ט סי' סג על סי' שי אבן ישראלה ודעת כהמ"א. סח( אותא ")פ כ"ששהו עח( אות) כה"חה, (ס"ק מא) מ"בה

)מאור  שבט הלויב]ועי'  המחבר לחוש להי"א רק בבישול אחר צלי ולא בצלי אחר בישול, דצלי אחר בישול לא חוששין כלל.

מיחם או קדירה שע"ג האש, יש להתיר כיון שאין דרך בישול בכך ואין לאסור בבישול "ג ליתן עשכת' ד (טהשבת ח"ב סי' ח ס"ק ק
 .[ושה שלא כדרך בישולכשעאחר אפיה או באפיה אחר בישול 

דאיכא משום אפיה אחר  לעיל לפי המחמיריםאף אין לאסור  ,הנאפית על הפלטאלא די"ל דבנ"ד אע"פ שנמצא שעתה 
הגרשז"א ושו"מ שכ"כ יה, לכו"ע שרי. ע"י האפממש טעם  לשינוידכל שלא יבוא  )סי' לז ס"ק יד( חזו"אה . כי כבר כתבבישול
ע"ג מיחם אף שיגיע לחום שהיד סולדת בו, כיון דאין החימום משנה  מותר לחמם סופגניהד (טס"ק ק )מאור השבת ח"ב סי' ח זצ"ל

 .(סי' שיח על סע' טו ד"ה והוא יבש) הלכה בביאורועי'  .טעמו לא חשיב כצלי אחר בישול
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כל שחייבין עליו משום שבות משום  )ביצה לו:(  תנן -א 
עליו ביו"ט וכו', ואלו   רשות משום מצוה בשבת חייבין

משום מצוה לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין  
ולא מגביהין תרומה ומעשר, כל אלו ביו"ט אמרו ק"ו  

 בשבת.  
אין  -)או"ח סי' של"ט ס"ד(  בטור ובשו"עוכן נפסק לדינא 

דנין ולא מקדשין וכו' ולא מפרישין תרומות ומעשרות  
דין או מוטעין מה  וכו', וכולן אם נעשו שוגגין או מזי

דנקט לדינא  )שם ס"ק כ"ה(  במשנ"בשעשה עשוי ]ויעויין 
דאם עבר והפריש במזיד לא יאכל בין לו בין לאחרים 
עד מוצאי שבת, ואם היה בשוגג מותר אפילו לו מיד.  

 [.)ס"ק כ"ד כ"ה(שם  בשה"צויעויין עוד מ"ש בזה 
ויל"ע באדם המתארח בשבת אצל חברו שאינו מקפיד  

שת תרומות ומעשרות, אם יש איזו עצה שיוכל  על הפר
 להפריש תרומות ומעשרות ממאכלו שיאכל בשבת.

דבר זה מפורש במתני', דמצי להתנות מע"ש   ולכאו'
המזמין את   -)דמאי פ"ז מ"א( דתנן על מה שיאכל בשבת, 

חברו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות,  
רי הוא  אומר מע"ש מה שאני עתיד להפריש מחר ה

מעשר, ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר עשוי  
תרומת מעשר עליו, ומע"ש בצפונו או בדרומו,  

 ומחולל על המעות.
היו לו תאנים של טבל   -)דמאי פ"ז ה"ה( ובמשנה ה' שנינו 

בתוך ביתו והוא בבית המדרש או בשדה, אומר, שתי  
תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, ועשר  

אשון ותשעה מעשר שני. היו דמאי אומר מה  מעשר ר
שאני עתיד להפריש למחר הרי הוא מעשר. ושאר  
מעשר סמוך לו, זה שעשיתיו מעשר עשוי תרומת  
מעשר עליו, ומעשר שני בצפונו או בדרומו, ומחולל על 

 המעות.
גבי מתני'  )פ"ז דדמאי ה"א(  בירושלמיאלא דשנינו 

)דשרי  יוחנן מתני'  א"ר - דהמזמין את חברו וכו'

בדמאי, הא בוודאי לא. הא מתני' זו   להתנות מע"ש(
אמר אפילו בודאי. דתנינן תמן היו לו  )דתנינן לקמן( 

תאנים של טבל בתוך ביתו והוא בבית המדרש או  
בשדה, אין תימר בדמאי אנן קיימין לית יכול דתנינן  
היו דמאי וכו', אלא מתניתא בדמאי, מה בין דמאי  

דמאי אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו ודאי  לודאי, 
 אין אדם מתנה על דבר שאינו ברשותו.

ומבואר בדברי הירושלמי דבודאי מצי להתנות רק  
אם הפירות ברשותו, ורק בדמאי מצי להתנות אפי'  

 אם אין הפירות ברשותו.     
וכן  -)פ"ט מהל' מעשר ה"ז(  הרמב"םוכן פסק לדינא 

לו והוא אינו מאמינו על  המזמן את חבירו שיאכל אצ
המעשרות, אומר מערב שבת מה שאני עתיד להפריש  
למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו, וזה  
שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר על השאר בסמוך  
לו, ומעשר שני בצפונו או בדרומו והרי הוא מחולל על  
המעות. מפני שמותר לאדם להתנות תנאים אלו על  

ו ברשותו אבל בודאי אינו מתנה  הדמאי אע"פ שאינ
 אלא על דבר שברשותו.

שכתב דנראה דהא )דמאי סי' ט' ס"ק י"ג(  בחזו"אומצינו 
דמעשר בשבת ע"י תנאי בדבר שאינו ברשותו הוא  

 מקולי דמאי, ודוקא בע"ה אבל לא בחשוד.   
דלדידן אין רוב עמי  )מעשרות סי' ז' ס"ק י"ז( וכבר כתב 

מן השוק הינו בכלל ספק   הארץ מעשרין, וא"כ הלקוח
)סי' ט"ו  טבל, ולא בכלל דמאי. וכיוצ"ב כתב בדמאי 

דלדידן עמי הארץ חשודין אף על תרומה גדולה ס"ק ד'( 
 ואין אצלנו רוב עמי הארץ מעשרין.

 
 בס"ד    
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יש לדון אותה כאפויה ושוב אין ד מסתבר יכא אפיה אחר בישולאאם נימא דד, תם לאחר הטיגוןגוונא שאופים אופרט בוב 
מוכנה היתה לא אחר הטיגון )לפני האפיה( ואף לסוברים דליכא אפיה אחר בישול מ"מ היכן ש, אפיה אחר אפיה דהוילחוש 

דתבשיל שלא התבשל כל צרכו יש משום  )עי' שו"ע סי' שי"ח סע' ד' וחשיב כאפוי י"ל דיודו דאיכא אפיה אחר בישוללאכילה 
 ז()ס"ק י ה"שצמחה . וכ"כדליכא אפיה אחר צליה ולא צליה אחר אפיה (שם) גבורים שלטיבעי' ו] .(בישול אחר בישול

דלכו"ע  (יג אות) גר"זה. וכ"כ ייה או צלייה אחר אפייה או צלייהאין אפד ()כלכלת שבת כללי הטמנה ובישולי שבת ריש אות א "יתפארהו
  .[צליה אחר אפיה נמי מבטלס"ל דד (מ"ז ס"ק זשם ) פמ"גהכ דלא. הדין כן

 מצופות בשוקולד. ה
"ח יש לדעת דשוקולד רגיל לפי הוראת הבד"ץ העד וכדו', אמנם אם מוסיפים עליה שוקולד אחרי האפיה ע"מ לשפר מראיתה

אלא בכלי שני. ולפי"ז בכה"ג יש בו אין להקל  (מעלות 07עד  מחוממים אלא)מחמת שיש בו מרכיבים שאינם מבושלים 
א"צ לענין מאכילים שחלק מהמרכיבים אינם מבושלים לגמרי, בגליון רפ"ב בס"ד לפי מה שבארנו אלא ד. להיזהר בדבר

והכל  בד"כ לצורך הציפוי על הסופגניה יש צורך בבישול השוקולד בלא"הו .אלא בתורת חומרא לכתחלה בלבדבנ"ד זהר היל
 .לפי הענין

 . בישול אחר בישול בדבר לחו
תלוי במח' הראשונים האם דוקא במאכל הדבר  ו'לכא אם יש בה מילוי נוזליאבל  ,נוזלי הסופגניה ללא מילויכ"ז אם אולם 

דאין חילוק בין יבש ללח. וכן  ה"ג()שבת פ"ט  הרמב"ם אמרינן שאין משום בישול אחר בישול, או אף בתבשיל לח. דדעתיבש 
בדבר לח וצלול יש בישול אחר ש)סי' רפב עמ' רפח(  סמ"קה. אולם דעת ("רד"ה ת ברי"ף )יט. הר"ןו)מ: ד"ה מביא( הרשב"א נראה דעת 

חזו"א וב ()ס"ק לג "דתהלב (,)מוסך השבת האופה ס"ק ו ד"ה והנה במנ"ח . ויעויין)שבת פ"ג סי' יא( הרא"שוכן דעת בישול לאחר שנצטנן. 
 .(סי' נ"ז ד"ה עניןו )סי' נ ס"ק ט סד"ה ויש חזו"אוב( )האופה ס"ק יט אות יבאגלי טל בועי' עוד  הטעם לחלק ביניהם. ()סי' לז רס"ק יג

אלא דיעויין  .נתבשל כל צרכו, יש בו משום בישול אם נצטנןשיש בו מרק אפילו ל תבשיד )סי' שח סע' טו וסע' ד(השו"ע  והכרעת
, ' אין היד סולדת בואפי שכתב על דברי השו"ע הנ"ל דכל שעדיין רותח ולא נצטנן לגמרי מבישול של ער"ש, )סע' טו( ברמ"א

 אפי' אין היד סולדת בו, כי באמת ס"ל לדטעם הרמ"א שהיק)שם ס"ק צט(  מ"בה אין בו משום בישול אחר בישול, ע"כ. וביאר
)סי' רנג א"א  בפמ"ג]אולם  .)סי' לז ס"ק יג ד"ה דכתב(והחזו"א שול אות ב( י)ח"ד יו"ד סי' עד ב האג"מוכ"כ  .מעיקר הדין כדעת המתירין

שייך  ים ויין ושמןמבדווקא  'לכאושהקשה דא"א ס"ק א( ) ד"סי' רנב ויעויין שם .אסור מה"תמבואר דאם הצטנן לגמרי ס"ק לז( 
חי ג"כ, והבישול הוא החימום הלכך כל שנצטנן יש  יםדנאכל "כלהכשיר כ הם, שאין האש פועל במשום בישול אחר בישול

 משוםאסרינן "ל דדיכת'  (ש")מאור השבת ח"ב סי' ז ס"ק טז ד"ה והגרי זצ"להגריש"א ו שומן אווז ומוהל הבשר. שא"כבישול. מ הםב
 .[החמירו בכל דבר לח ,שרוב דברים לחים כשמצטננים מתבטל מהם הבישול לא פלוג, דכיון

 . גדר מאכל לחז
לענין רסק עגבניות )קטשופ(  ()או"ח ח"ד סי' עד בישול אות ה אג"מהל דמצינו ,לענין זה לחדבר בכלל  וכדו' ריבהיש לדון אם  ובאמת
, אלא באם הוא דבר הזב או דבר שהוא חתיכה העומדת וטהרה תלוי בדין אוכל או משקה לגבי טומאה שאין הדברשכתב 

 )סי' קד אות ו( בביאור הגר"א ובדרך זה מצינו ע"כ. שלכן יש להחשיבו כלח, ,הומדבק הומדובקת יחד אף בלא כלי המעמיד
 לענין איסור והיתר. ולפי"ז שוקולד שנמס וכדומה בכלל מאכל לח, אמנם ריבה וכדו' דינה כדבר יבש.

דרסק עגבניות )קטשופ( חשיב יבש, כי  הגרשז"א זצ"ל בשם )חנוכה פי"ז אות יא( ובהליכות שלמה (רהגה  א"פ) כ"ששבויעויין 
וכדו' חשיב  ריבהאוכל שאין בו נפ"מ בין הוא חם או קר, אין בו משום איסור בישול אחר בישול, ע"כ. ולפי סברתו י"ל ד

בד אלא בצירוף עוד צד, כגון דעת הפוסקים דמאכל שרובו יבש לא אלא דעיי"ש שנר' שלא סמך להקל על סברא זו בל)יבש. 
אלא שלא היקל אלא בדבר גוש בכלי שני,  ()מאור השבת ח"ב סי' ז ס"ק לא זצ"לגריש"א הוכדרכו נקט  .. ועי' בזה להלן(חשיב לח

 .די"א דאין משום בישול
 . תבשיל שרובו יבשח
בסי' רנ"ג בשם רי"ו שאין המאכל  בב"יעיין כדבר לח לכאורה יש לדון להקל לחמם בשבת. דדינה הריבה ד נימאאם אף ו

 במנחת כהןבסימן שי"ח כתב בשם הרי"ו דכל "שיש בו רוטב" חשיב לח. וכתב  בב"יחשוב לח אלא כשרובו רוטב. אולם 
)או"ח ח"ד  באג"מ. ועי' תורה סי' שיח על סע' טו()דעת המהרש"ם שהא דכתב הב"י בסי' רנ"ג הוי העיקר לדעתו. וכן דעת )שער ב פ"ב( 

הביא  )סי' רנג ס"ק יג וא"א ס"ק מא וסי' רנט מ"ז ס"ק ג( הפמ"גדאולי יש להקל להחשיב תבשיל שרובו יבש כדבר יבש שהרי סי' עד( 
 פסק להקל. סב( סי' שיח אות) כה"חוהדברי המנחת כהן. 

פסק דמאכל יבש היינו שהוא יבש לגמרי בלא לחלוחית כלל. )אות יא(  והגר"זתמה על שיטה זו. )סי' שיח אות יא(  הא"ראבל 
. ומשמע מדבריו דאפי' אם המאכל בכלל יבש הואשהוריקו המרק ממנו  דכל (ושעה"צ אות ס)שם ס"ק לב  המ"בולמעשה דעת 

  .ב ד"ה והגרי"ש()מאור השבת ח"ב סי' ז ס"ק ל זצ"להגריש"א וכן פסק . (סי' רנג אות עח) בשעה"צועי' עוד טופח חשיב יבש. 
דבר יבש. ולשיטתם אם המילוי מבושל מער"ש אין  מילוי נוזלי חשיב ושיש ב ולפי דעת המקילין, לכאורה י"ל שמאפה וכדו'

להקל לחמם סופגניות בשבת  פסק וע"כ )מאור השבת ח"ב סי' ח הגה קיב( הגרשז"א זצ"לבשבת. וכן נקט  המאכלאיסור לחמם 
)מאור  הגרי"י פישר זצ"לאולם דעת . אף שיש בהם מילוי ריבה וכתב לצרף לזה סברתו דלעיל שהריבה אינה בכלל דבר לח

אלא שדבריו צ"ע שהרי דלא שייך בכה"ג ההיתר דרובו יבש, כיון שלא נילוש עם הלח אלא הוא מרוכז במקום א'.  השבת שם(
דבכה"ג מקילינן מחמת שעיקר כוונתו על הרוב והוי דבר ( ה-ד יותס"ק נה אותמלאכת האופה ) אגלי טלבבביאור דעת הרי"ו כתב 

עיקר כוונתו אזלינן )ומ"מ כתב כן בצירוף שהלח לא הצטנן או שבלח אין בישול אחר  שאינו מתכוין על המיעוט, דבתר
 בישול(. והאי סברא שייכת אף בנ"ד. והארכנו עוד בזה בגליון רפ"ב, עיי"ש.

לח הנמצא תוך המאפה הוא מועט חשיב לכו"ע כדבר יבש, אבל אם ה, שאם הדבר )מאור השבת שם( הגר"ש ואזנר זצ"ל ודעת
  )מאור השבת שם(. הגריש"א זצ"ל ו הרבה מדבר נוזל מסתבר שדינו כדבר לח. ובדרך זה נקטיש בתוכ

 מילוי שיש בו רכיבים לא מבושלים. ט
ס"ק יג וא"א ס"ק מא וסי' רנט מ"ז )סי' רנג  הפמ"גשהרי כתב , מותרהרי"ו הנ"ל  לדעת מבושלים,לא שיש במילוי רכיבים ש ובגוונא

 אלא שהפוסקים סמכו על דבריו .תורהלגמרי שיש בבישולו משום איסור צטנן אם הלח האף להתיר  שדעת הרי"ו מ"ז ס"ק ג(
 זצ"להגריש"א ו )או"ח ח"ד סי' ע"ד בישול אות ז'( מ"אגה. וכן נקטו (שם) באגלי טלכשכבר התבשל הלח מער"ש כמבואר  )עי' לעיל(

אע"פ יש לאסור. ושיש רכיבים לא מבושלים א"כ בכה"ג ו .ס"ק ל"ב ד"ה והגרי"ש(עי' מאור השבת ח"ב סי' ז' וו, קע גהה ח")הל' שבת בשבת פ
  וכמו שבארנו בארוכה בס"ד בגליון רפ"ב. ,בכה"גדין ביטול  ליכאמ"מ  ומת שאר הרכיבים,על המילוישיש רוב 

 . חימום המאכל על גבי אש גרופה וקטומהי
ומ"מ אף באופנים שמותר לחמם המילוי ואין בו משום בישול, אכתי אין היתר להניח המאכל על האש בתחלה בשבת אפילו 

ע"י  , כגון שמניח המאכלאין דרך בישול בכךהיא גרופה וקטומה, דגזרו חז"ל משום דמחזי כמבשל בשבת. מיהו במקום ד
אין אפשרות להגדיל ש)]ולענין פלטה חשמלית )סי' רנג ס"ק פז(. מ"ב בושרי כמבואר כמבשל תו לא מחזי  וכדומההפסק קדירה 

וכן  .דשרי להניח עליה מתחלה בשבת דחשיבא כגרופה וקטומה )או"ח ח"א סי' קלו( הר צביב כת' את כוח החום( ןאו להקטי
הגרשז"א  ודעת. )ח"א סי' רז אות ו( והנהגות תשובותב ועי' .א( גה)ח"ב פי"ז סוף ה אור לציוןוה )או"ח ח"ד סי' עד בישול אות לה(אג"מ הדעת 

תשובות ו)ארחות רבנו ח"א עמ' קב אות יא  חזו"אהאולם  .דטוב להחמיר מליתן לכתחלה בשבת ע"ג הפלטה פג( הגהא "פ "כ)ששזצ"ל 

 וכן דעת .ש עמ' ק()שבות יצחק ח"ב רי זצ"להגריש"א  וכן פסק משום לא פלוג.נקט דאסור להניח מתחלה והנהגות ח"א סי' רז אות ו( 
ח כסף או טס של פהפלטה היכר כל דהו כגון נייר "ג אם הניח עומ"מ דעתו ד נב( הגהו קטז-עמ' קיד חוט שני ח"ב) הגרנ"ק שליט"א

והיכן שהמילוי  ., ע"כ[ככירה גרופה וקטומה השותרגילות להניחו על גבי הפלטה מהני לעוכדו' לשם היכר והוא דבר שאין 
 הוא מוצק וע"י החום נמס עי' מש"כ בזה בס"ד בגליון רס"ט.

 
כל )אם וכדו'  מצופות בשוקולדשהם  אוהם מילוי אם יש ב אף ,בשבת סמוך לאש סופגניותמותר לחמם  העולה לדינא,

יכול יש מחמירים שלא להניחם סמוך לאש )במקום ש נוזלי, מילויכמות גדולה של הם אם יש בו ."ש(ביה מבושלים מערימרכ
 (. מבושל מער"ש אף שהמילוי, בו יד סולדתחום שהל המילוי להגיע

 
 

ולפי"ז לכאו' נמצא דבזמנינו אם רוצה להתארח  
בשבת אצל חברו שאינו מקפיד על הפרשת תרומות  

תנות מע"ש על ההפרשה, דהא ומעשרות, אינו יכול לה
פירות דידן בכלל ספק טבל ולא בכלל דמאי וא"כ לית  

 בהו קולי דמאי.
אלא די"ל דכיון דבזמנינו רוב הפירות שבשוק עוברים  
תחת איזו השגחה, אע"פ שאין דרך בנ"א המדקדקים  
במצוות לסמוך על אותה ההשגחה, מ"מ לא גרעו  

תו"מ   מפירות דמאי, ושפיר אפשר להפריש עליהם
 מע"ש ע"י תנאי אף שאינם ברשותו.

זצ"ל   דהגרש"ז אויערבאךוכיוצ"ב כתבו משמיה 
דכל שרוב   ובנד"מ הערה ק"א( -)שש"כ פרק י"א הערה צ"ו 

מעשרים הם, או שרוב הפירות מעושרים, מועילה  
תקנה דהפרשה ע"י תנאי גם בשל חברו דומיא  
  דדמאי. דכיון דלענין ערלה דאורייתא סמכינן ארובא
כ"ש בטבל דרבנן. וכיון דהירושלמי לא חידש לאסור  
אלא בטבל ודאי מסתבר שיש להקל ג"כ בספק, וכ"ש  
בדאיכא רובא מעשרים. וגם בהרבה מקומות בש"ס  

 נקרא ספק טבל בשם דמאי. ע"ש.  
ובפרט היכא דמתוך הדחק דעתו בכל אופן להתארח 
אצל חברו ולסמוך על אותה ההשגחה שקונה, כגון  

בות אצל הוריו או חמיו וכיוצ"ב, מילתא  שהולך לש
דמסתברא דעדיף טפי שיתנה על המעשרות מע"ש  

 מאשר שיאכל ללא הפרשה לחומרא.  
)הל' מעשר פ"ט ציון הל' ס"ק כ'(  בדרך אמונהויעויין עוד 

דבן האוכל אצל אביו כיון   דהחזו"אדכתב משמיה 
שיש לו זכות בכל הפירות יכול לעשות תנאי על  

י ברשותו. אלא דלא נתפרש בדבריו אם  המעשר דמקר
הינו דוקא בבן הסמוך על שולחן אביו, או אף בבן נשוי  

 שאינו סמוך על שולחן אביו.
]זצ"ל[  דהגריש"אויעויין עוד שם דכתב משמיה 

דחולה הנמצא בבית החולים ורוצה לעשר בשבת מה  
שיתנו לו לאכול, יבקש מהממונה על הכשרות בבית 

ח להפריש תו"מ, ואז יוכל החולים שיעשהו שלי
לעשות על תנאי מע"ש. ולפי"ז אם יכול לבקש רשות  
ממארחו שיעשהו שליח להפריש תרומות ומעשרות,  
שפיר מהני שיוכל להפריש על תנאי מע"ש ]ויוכל  
לבאר למארחו שעושה כן מפני שנוהג להפריש 

 לחומרא ולא מפני שח"ו חושדו על הדבר[.

 
 

 
 
 

 

 (ד) מוצאי שבת
  ואומר" - אמירת "אתה חוננתנו" בחונן הדעת

  שהיא שמתוך', וכו חוננתנו אתה הדעת בחונן הבדלה
  היא חכמה לדבר דבר בין להבדיל היודע שכל חכמה

  טמא ובין לחול קודש בין להבדיל היודע שכן וכל, לו
  חונן אתה שהיא חכמה בברכת קבעוה לפיכך לטהור
 לבוש סי' רצ"ד ס"א()". דעת לאדם

אתה חונן על חכמת העולם, אתה חוננתנו על  
  עמדי מיום באמת והנה" - חכמת התורה והקדושה

  נוסח על מאד המתמיהים מן הייתי אנכי גם דעתי על
  חונן ואתה חוננתנו אתה כפולים... דברים בו שיש זה

  יגעתי כי לבי לי ואמר הם... אחד ענין ריהטא לפום
 שניהם... לומר כדבש מתוק טעם ומצאתי
  ת"השי חנינת על אלא ניתנה לא חונן אתה דברכת
 העולם... הוויית בחכמת אותנו

  לנו שנתן על שנתקן לי יראה חוננתנו אתה נוסח אבל
  הקדושה תורתו בדברי להבין ומדע שכל י"הש

 שצוה כמו, החול ובין שבקדושה דבר כל בין להבדיל
  ובין התורה קדושת שהוא שבת קדושת בין להבדיל

  אתה נוסח לשון משמעות בפירוש הוא וכן, החול ימי
 תורתך... למדע חוננתנו

  בסוף ולומר לחזור וכופלין חוזרין כן שהוא ומפני
 להתפלל והשכל בינה דעה מאתך וחננו חוננתנו אתה

  גם מזו למעלה זו שהם הללו מדרגות שלשה על
  חונן אתה בברכת לומר ותקנוהו, התורה בחכמת

לבוש סי' רצ"ד ס"א  )". החכמה בענין לה דומה שהיא מפני

 בהג"ה(
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 


