
 

 

 

 
 
 

 

 

 .  על פלטה חשמלית ה.. גריפת חלק מהגחלים ד.. האם הטעמים חלוקים  ג.. טעם האיסור ב..  תבשיל על האש בשבת תשהייה וחזר א.
 . בדבר שאין בו משום בישול .ט.  להחזיר על פלטה חשמלית אחר שהניח על השיש ח. .הניחו על השייש ז.  .דעתו להחזירה –הניח על גבי קרקע  ו.

 על האש בשבת תבשיל  תחזרשהייה וא. 
גרופה    על האש מערב שבת   להשהות תבשיל דאסרו חכמים    (לו:)בשבת  מבואר     או קטומה )  את הגחלים  (שסלקו אא"כ האש 

מק  טשהמאכל מצכל זמן  כן  שהדין    דס"ל  בגמ' שם   רבנןדעת  כשפסק    )סע' א  סי' רנג(  שו"עב  ועי'   למעט חומם).   באפר  (שכיסו אותם 
החולק    חנניה דעת  ק כלפסו  הרמ"א ודעת    גרופה וקטומה.   ן האשאפילו שאינ   ו, אבל אם מצטמק ורע לו מותר להשהותוטוב לו 

 .  מאכל בן דרוסאיבישול כלא הגיע להמאכל ש כל זמןרק וסובר שהדין כן  על רבנן שם
וכן   .מצטמק ורע לו התבשיל  אפילוו  מה או קטו  פה האש גרו  אף אםמתחלה  על האש בשבת  תבשיל    לתת  אסרו חכמיםוכמו כן  

אם  ,  סילק התבשיל מהאש ו   ,המאכל מבושל כל צרכוו  גרופה וקטומה המאכל היה על אש  אם  אלא ש  .ב)  -(סי' רנג סע' א  בשו"ע  הוא  
 . להחזיר הקדרה, כי לא אסרו אלא נתינה מתחילה בשבת מותר המובאים להלן י חזרה ימתקיימים תנא

 ה ש ורוצה להחזירו אחר שכבר נכנס"אלא כשסילק את התבשיל בער בזה   לא אסרודלעולם    הירושלמי  ע"פ(לח:)    רמב"ןה  ודעת
אם  אף    אסרה"י)  פ"ג  שבת  (  הרמב"ם . אולם  (יז: ד"ה ומיהו)  הר"ן. וכן הביא  בשבת  ובשבת מותר להחזיר  ו אם סילקהשבת. אולם  
   .סי' ב)שם ( והרא"ש  (לו: ד"ה וב"ה) התוס' כן דעת ש הוכיח   (שם ד"ה כתב הר"ן) ב"יוה  .סילקם בשבת

, וטוב  אפי' הניחו ע"ג קרקע  נוהגים להקלכן  ש  'וכת  הר"ןהביא דברי    א "רמוה  ,כהרמב"ם  ושפסק  (שם סע' ב)  בשו"עבטור ו  ועי'
ה דעתו  תס"ל דאם לא הי סי' לז ס"ק יב)או"ח ( והחזו"א ' לא היה דעתו להחזיר גם נוהגים להקל.  דאפי  (ס"ק סה) במ"בועי' . להחמיר

 בזה להלן. מש"כ ועי' עוד  יר וגם הניח ע"ג קרקע לא נהגו להקל.זלהח 
 חזרה י ים תנאמי אף אם קיי נטל הקדרה מבעוד יום אסור להחזירה בשבתאם  ןשנקט דלדעת הרמב"(אות א ד"ה כירה)  בב"ח עי' ו

  וכן הוכיח   ,והוכיח כן מראיית הב"י נגד הר"ן הנ"ל  (אות ט ד"ה כתב)  דרישה ה  וכ"כ.  (אות ד)  לבושמה. וכן משמע  המובאים להלן
  להקל ו נקט  כן ו. מה על דעה זות (א"א ס"ק לה) הפמ"ג  אולם. (סי' לז סס"ק יב) החזו"א ו (אות יט)ערוה"ש הן פסקו  וכ ).(אות טז "דתהלה
 .הנ"ל שדחה ראיית הדרישה  (ס"ק י) "רבמאמעי' ו .(שש"כ פ"א הגה קכד) הגרשז"א זצ"לו אות מד)שעה"צ ( המ"ב ,יד)(אות  גר"זה
 טעם האיסור. ב

וכן מ:). -(לח: ו  הרשב"א . וכ"כ  כי מיחזי כמבשלמחזירין בשבת  לא ומניחים מתחלה  שהטעם דלא    שביאר(לו: ד"ה לא)   ברש"י ועי'  
גזירה שמא יחתה  כת' דהוא משום  (שם לח: ד"ה פינה)  התוס'    אולם  .) '(לו: ד"ה גמ  ובריטב"א יז: ד"ה לא)  וד"ה גמ'    ברי"ף    (טו:  בר"ןהוא  

 . (ס"ק לד) התוספת שבתו(ס"ק כו)  מ"א ה  ,(ס"ק יג) הט"ז  ן נקטו. וכ(חי' סי' רלה ורלז) בספר הישר. וכן הוא בגחלים
מיחזי כמבשל בשבת ואתי  "ו  "מבשל בשבת",  "שמא יחתה בגחלים"  הם,  חזרה איסור  של  טעמים  שה   'כת  (פ"ג ה"א)  והאור שמח 

 . עוד , עיי"ש"להחזיר גם כשלא יהא מבושל כל צורכו
 טעמים חלוקים ההאם ג. 

היכא אמאי יש איסור חזרה כשגרף או קטם את הגחלים    דמשום איסור חיתוי אתינן עלה דס"ל  דעת הראשונים  ל  אלא דצ"ע
 . כמו כן המאכל מבושל כל צורכו אין שם גחלים כי  חשש חיתוי  לא שייך תו שהמאכל מבושל כל צרכו ומצטמק ורע לו דהלא

דכל שנתבשל כמב"ד לית    ,הני מילי מדרבנן בעלמא נינהו  ץ ע"ז דאע"ג דכלובר"ן תירראה  וכתב ש  (ס"ק יג)  ט"זה  כבר עמד בזה ו
יצא לתרץ   (ס"ק כו)  שבת   תוספת בוהחמירו בדברים הללו מפני שהן קרובים לבוא לידי איסור תורה, ע"כ.    , 'מבשל דאו   ם משו  ה בי

לא כתב טעם זה  הר"ן    באמת  , הר"ןבשם    הט"זומש"כ  [  יש לחוש דשמא ישארו קצת גחלים ואתי לחתויי.   קושיא זו דאכתי 
 ].  , עיי"ש אחרת  קושיאליישב   אלא כת' כן ס"ל לאסור משום מחזי כמבשל, שם הר"ן  ואדרבה , ליישב קושית הט"ז

חזרה הוא משום שמא יחתה    דאיסור שכת'    (טז: ברי"ף)  ברז"הי הטעמים. וכן מבואר  נשקיי"ל כאולם אפשר דיש לתרץ דלעולם  
משום מחזי כמבשל. וכן י"ל  אסור  גרף  שאף אם  תו ליכא חשש חיתוי, ושוב כת'    דבבכה"ג  ,הגחליםכל  וע"כ אסור אא"כ גרף  

שאף דבר שלא שייך בו משום    ו"ס"ק לבכת'    ואעפ"כשהרי הבאנו בשמו לעיל דהאיסור הוא משום שמא יחתה.  המ"א  בדעת  
 . מחזי כמבשלדהיינו כי (א"א סס"ק כט)  פמ"גה ביאר ו .הצטנן לגמרי אסור להחזירו בשבתבישול כלל אם 

שהוא משום    הביא(סי' רנג אותיות לז ועה)  בשעה"צמשום מחזי כמבשל. אולם    'כתשס"ד  -בסי' רנ"ג ס"ק ל"ז, נ"ה ו  המ"במ  'וכן נר
ועי' קו"א אות    , טו וקו"א אות ד (אות גר"זבוכן מבואר  .צ"ח הביא שני הטעמים ומשמע דשניהם להלכה  ובסי' שי"ח ס"ק שמא יחתה.

גזירה   דהיא  (אות כט). ועיי"ש  מפני שנראה כמבשל לכתחלה  שהואכו)  -ו  יות יד(אות  שכת' שאסרו משום שמא יחתה. ושוב כתב  )ח
כתב דשרש איסור חזרה הוא מחשש דלא  (סי' לז ס"ק כו ד"ה ונראה)    חזו"א שהואף  שמא יחתה או משום שנראה כמבשל, ע"כ.  משום  

   זהו עיקר הטעם.כוונתו דאפשר ד  תי לחתויי.ילי
 גריפת חלק מהגחלים ד. 

 לאחר זמן  ויתיחשש ח ו  ,או סמוך לה   הנתינה על האשמבאר דב"שמא יחתה" יש חשש חיתוי בעת  (ס"ק ב)    ישועות יעקבה  והנה 
בשעה מועטת מידכר דכיר שגרף הגחלים כי    ,וביאר דלפי חשש הראשון מועיל גריפת מקצת גחלים  ישכח שגרף הגחליםדשמא  

שחושש רק לחשש בעת הנתינה די בגריפת   וכיון דקיי"ל כדעת חננניה   ,, אבל לחשש שמא ישכח צריך גריפת כל הגחליםלצד אחר
כי יש    יש חשש חיתוי  אף בגו"ק  ולדבריו.  ומבואר מדבריו דבענין איסור חזרה סגי בגריפת חלק מהגחלים  מקצת גחלים, ע"כ.

דלסוברים  שהרי כתב  (שם)    אור שמח המ וכן יוצא    כל הגחלים מותר יהיה להחזיר מתחלה.  גרףאם  ש לפי"ז אפשרו  גחלים. קצת  
  שם(   החזו"א ו   ., עיי"ש(סס"ק סח)  במ"ב  והובא דברי הישועות יעקב  .תו ליכא חששאאם גרף הכל    דמשום חשש חיתוי אתינן עלה 

והנה)   ח ד"ה  והאוועכ"פ לפי    .פקפק על דבריוס"ק  יעקב  גרף כל הגחלים מותר להחזיר לכתחלה בשבת   "שהישועות  י"ל דאם 
 שגורפין כל הגחלים תו ליכא חשש חיתוי (אלא דס"ל דיש לאסור משום הטעם דמחזי כמבשל). וכסברת הרז"ה הנ"ל דהיכן 

 פלטה חשמליתעל ה. 
ד אלא  כמבשל.  מחזי  משום  לאסור  יש  אכתי  יחתה  שמא  משום  חשש  שאין  דהיכן  הגר"א    יעוי'יוצא  סא)בביאור  בשם   (אות 

ובדרך כמבשל אלא כמפיג צינה.    'אין נראבל בלא"ה  ,  מבשלים שםרוב  לש  מקום ב  דחשש מחזי כמבשל הוא כשמניח   הרשב"א 
ואפי'   ולפי"ז יש לדון שאין איסור חזרה   .שם תמידבמקום שדרך לבשל    הואשנח)  -ו  (סס"ק נה  במ"בוכ"כ  .  (אות יד)  הגר"ז  זה כת'

ועוד    הדרך לבשל עליה.  ן יחתה ולא מחזי כמבשל כי ודאי אי  לא שייך בה הטעם דשמא שעל פלטה חשמלית כיון   נתינה מתחלה 
ה   מתחלה בשבת  להניח   לאסור  המהרי"לע"פ    בססי' רנ"טהמ"א    בשם  (ס"ק פא)  המ"בשכת'  י"ל דפלטה דומה להא     ן דופעל 

יבא לחתות באש  שנתינת העץ מהניא כהכירא    (אות עה)ה"צ  עבש  וביאר .  התנור ולא  שלמטה לחמם  שאינו חפץ בחום הרבה, 
   .ה"ה בפלטה חשמלית שלא שייך בה חיתויומשמע שבגוונא שאין חשש חיתוי מותר להניח על המעזיבה וא"כ  .התנור

הפלטה כי לא שייך בה שמא    על  להחזירות וה להשמותר  מעיקר הדין    דמה"טהגה פג)  אות ל ופ"א  שש"כ  (  זצ"ל  הגרשז"א   דעת  וכן
על (  רעק"א המ  הביאונקט להקל בזה,    (סי' קלו)  ההר צביו.  ומ"מ טוב להחמיר בזה שלא ליתן עליה לכתחלה   ומחזי כמבשל   יחתה 

  צי"א הוכן פסק  .על תולדות האור כיון דלא שייך שמא יחתה  להתיר שהייה  טשנק ג) 'שיח סע' (סי בבה"להמבוא  שיח מ"א ס"ק י)' סי
(שבות יצחק פ"ח   הגריש"א זצ"ל  כן החמירולא פלוג.    לאסור משום   ארחות רבנו ח"א עמ' קב אות יא)(  החזו"א   דעת   אולם.  (ח"ח סי' כו אות ה)

(ח"א סי' רז    תשובות והנהגותב  עי'ו  נהגו להחמיר.כן  ו ומצינו סמך להאי לא פלוג מדברי הט"ז הנ"ל.    .)ח"ב סי' י סוף הגה כוומאור השבת 

   .(ח"ד סי' עד בישול אות לה) באג"מועי'  .המקילין הדחק סמכינן על בשעת שמ"מ  'כת ש אות ו)

        
 

      
 
 

 
 
 
 

תנאים אי אזלינן לענין  הנה לענין אתרוג מצינו דנח' ה 
יעוי'   לקיטה,  בתר  או  חנטה  בתר  ושביעית  תו"מ 

 בכורים פ"ב מ"ו, ר"ה דף י"ד וט"ו וסוכה דף לט. 
תרומות    ברמב"םו הי"א)  בהל'  דאזלינן  (פ"ה  כתב 

באתרוג לענין מעשרות בתר לקיטה. ובהל' מעשר שני  
ה"ה)   דאזלינן(פ"א  ובין    כתב  למעשר  בין  לקיטה  בתר 

כתב   ו'  בהל'  שם  מיהו  שהולכין    - לשביעית.  ואע"פ 
לשביעית,   שנכנסה  ששית  בת  אתרוג  לקיטתו,  אחר 
אפי' היתה כזית ונעשית ככד, חייבת במעשרות. ע"כ.  

 ולכאו' נמצאו דבריו סותרים זה את זה.
בהשגות   דבריו, (שם)    הראב"דואכן  על  לתמוה  כתב 

' יוחנן ור"ל דאמרי תרוויהו אתרוג  דהוא תופס דברי ר
וחייבין   ששית,  לעולם  לשביעית  שנכנסת  ששית  בת 
עליה משום טבל ופטורה מן הביעור. וא"כ היינו אחר  

לשביעית   קצ"א)  ביו"ד    בגר"א[ויעוי'  חנטה  ס"ק  של"א  (סי' 

 דכתב דהראב"ד הכריע דאזלינן בתר חנטה לענין שביעית].  
דס"ל  שם)    "ש(מע  הרדב"זובביאור דברי הרמב"ם כתב  

היינו   לשביעית,  לקיטה  אחר  באתרוג  דאזלינן  דהא 
 דוקא להחמיר, אבל לדון בו דיני שביעית להקל לא. 

(פ"ד הל' וכן נראה מלשון הרמב"ם בהל' שמיטה ויובל  
הירק בשעת לקיטתו. והאתרוג אפי' היה   -שכתב  י"ב)  

ונעשה   השנה  ראש  קודם  חייב כפול  בשביעית  ככד 
בששית   ככד  היה  ואפי'  ששית.  כפירות  במעשרות 
שביעית.   כפירות  הוא  הרי  בשביעית  ונלקט  הואיל 

 ומתעשר כפירות שישית להחמיר.
משנה  שם)    ובכסף  ויובל  שמיטה  דהרמב"ם  (הל'  ביאר 

בתר   או  חנטה  בתר  באתרוג  אזלינן  אי  ליה  מספקא 
מעשרות לענין  והן  שביעית  לענין  הן  ופסק  לקיטה,   ,

 בתרוייהו לחומרא. 
העתיק לדינא את דברי  (סי' של"א סנ"ז וסקכ"ו)  והשו"ע  

 הרמב"ם בהל' תרומות ואת דבריו בהל' מעשר שני.  
דהסיק דלדינא  (שביעית סי' ז' ס"ק י')    בחזו"א אולם יעויין  

לענין  להקל  מקום  שנכנסה    יש  בששית  שביעית, 
לשביעית, כדעת הראב"ד ורש"י ותוס', וכ"ד הגר"א 

 ס"ק קצ"א. אלא שנהגו להחמיר כהרמב"ם ע"ש. 
יש   בשלישית  ונלקט  בשניה  שחנט  דאתרוג  ונמצא 
להחמיר ולדונו כספק שנה שניה ספק שנה שלישית.  
תנאי,   על  מעשר  להפריש  יש  ספק  מכל  לצאת  וע"מ 

יהיה  שני  מעשר  צריך  על   דאם  [ויחללהו  שני  מעשר 
 פרוטה], ואם צריך מעשר עני יהיה מעשר עני. 

לענין   ביה  אזלינן  אם  דאף  וטו.  יד:  בר"ה  ויעוי' 
מעשרות בתר לקיטה, מ"מ ר"ה שלו [לענין מעשרות]  

לדינא   הוא  וכן  בשבט,  והל'   ברמב"םט"ו  תרומות  (הל' 
 . (יו"ד שם) ובשו"עמע"ש) 

י בשביעית,  ונקטף  בשישית  חנט  להחמיר  ואם  ש 
לחומרא   בו  ולנהוג  כשישית,  תו"מ  ממנו  ולהפריש 
[ויעוי' עוד בחזו"א שם ס"ק   וביעור  קדושת שביעית 
י"ד]. [ולענין שביעית ר"ה הוא בא' תשרי אף באילן,  

 ].(שמיטה ויובל פ"ד ה"ט וברמב"םכמבואר בריש ר"ה 
והשתא יל"ע בדין לימון ושאר פירות הדר, אם דינם  

ה לחומרא לכאן ולכאן, או כשאר  כאתרוג דאזלינן בי
מצינו  דהנה  חנטה.  בתר  בהו  דאזלינן  האילן  פירות 

ה"ה)    ברמב"ם פ"א  בלבד   'שכת(מע"ש  האתרוג  "וכן 
ומשמע   כירק",  הוא  הרי  האילן  פירות  משאר 
[לחומרא] בתר לקיטה. מיהו   דבאתרוג בלבד אזלינן 
דחד   אתרוג,  כדין  הדר  פירות  ושאר  לימון  דדין  י"ל 

הוא, מיני    מינא  שאר  אלא  למעט  הרמב"ם  בא  ולא 
 האילן.

בדברי   מבואר  סירלאוומצינו  שביעית   הר"ש  (ירושלמי 
 דס"ל דבלימונ"ש אזלינן בתר לקיטה.   פ"ט ה"ד) 

(מנחת שלמה קמא סי' נ"א    הגרש"ז אויערבאך זצ"לאולם  
כ"ב)   היה אות  כבר  הזה  שהפרי  דכיון  דבריו,  על  העיר 

באגרת  שהרי  הרמב"ם,  בזמן  לו    נפוץ  אשר  הרפואה 
לסדר  הרמב"ם  בהקדמת  וגם  רבות,  פעמים  הזכירו 
דבאתרוג   מע"ש  בהל'  כתב  ואעפ"כ  הזכירו,  טהרות 
והוסיף   הגמ'  לשון  ושינה  לקיטה,  אזלינן בתר  בלבד 
תיבת בלבד, משמע  דבלימון הולכין אחר חנטה ולא  

 אחר לקיטה כאתרוג.     

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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 דעתו להחזירה – הניח על גבי קרקעו.  
עליה ר' אמי   ואיפליג  ,אבל הניח על גבי קרקע אסור  ,עודן בידוכל זמן ש  התירו להחזיר בשבתאמר ר' תדאי  (לח:)    בשבת   ויעויין

לא אמרן אלא שדעתו    , ואמר חזקיה משמיה דאביי הא דאמרת עודן בידו מותר  . הניחה על גבי קרקע  ' משמיה דר' יוחנן ושרי אפי
קרקע אסור    "גאיכא דאמרי אמר חזקיה משמיה דאביי הא דאמרת ע  , פ שדעתו להחזיר אסור"על גבי קרקע אעשמכלל    ,להחזיר

 . , ע"כפ שאין בדעתו להחזיר מותר"מכלל דבעודן בידו אע  ,אבל דעתו להחזיר מותר ,ירלא אמרן אלא שאין דעתו להחז
  הר"ח   "כעבדינן לחומרא. וכ  ' בדאו  , כלישנא קמא, כיון דאיכא תרי לישנילהחמיר  שפסק    רבינו האיי גאוןבשם  (שם)    ברשב"א ועי'  

לחומרא מפני שהם דברים שקרובים    עבדינן   ומ"מ  דרבנן הואדין  שבאמת  ד"ה לא)    (יז: ברי"ף  הר"ן  וביאר.  (יז:)  רי"ףה  פסק   כןו  .) שם(
(פ"ג ה"י)  ברב המגידוכן הוא (ח"ג ני"ב סט ע"א)  ו"ריה. וכ"כ  (סי' רנג) והטור  (פ"ג ססי' ב ופ"ד) הרא"ש  ו לבוא לידי איסור תורה. וכן פסק

משום  צונן  קרקע    "גהניחה ע  'דהלכה כמאן דשרי אפישכת'    (סי' רלא)  התרומה ספר  בשם    (פ"ג אות ד)  מ"יכהגהבשם הגאונים, ודלא  
שמבואר דחשיב (ס"ק מג) בתוספת שבת ועי'  .)שם ( והמאירי (לח: ד"ה ואסיקנא) הריטב"א וכן נקטו  . דבשל סופרים הלך אחר המיקל
 א לחתות בשעת הנחת הקדרה.יקרוב לאיסור תורה כי הדרך ה 

ד"ה  שם (  הב"י. וביאר  חילק בין היה דעתו להחזיר כו'לא  ו  ה ע"ג קרקע אסור להחזיר  ה פסק שאם הניח פ"ג ה"י)  שבת  (  הרמב"ם אבל  

   לדחזקיה משמיה דאביי דמפליג בינייהו, ע"כ. 'לא חיי  זה דכיון דאמוראי קמאי לא חילקו ב )ומ"ש ואפילו
עוד    '. וכתועודה בידו  הרמ"א עליו    'וכתונטל הקדירה מעליה אפי' בשבת, מותר להחזירה.    ו"קכירה שהיא גב)    '(סעשו"ע  הוז"ל:  
דבא לבאר דברי השו"ע. וכן   קצת  כתב י"א משמע  לאשומזה  .ודעתו להחזירה  הרמ"א עליו  ' וכת לא הניחה ע"ג קרקע. ו עהשו"

 כת' שהרמ"א בא לחלוק על השו"ע. כא) -(ס"ק כ ו מ"א האולם  .בדעת הלבוש (א"א ס"ק כ) הפמ"ג וכ"כ (אות א) הלבוש  הבנת 'נר
  , כןעוד ראשונים דס"ל    והביא  ,היה דעתו להחזיר)אם  שמיקל בהניח ע"ג קרקע (הנ"ל    ס"תבשם    הביאד"ה ודעתו)    שם(  בה"לוה

או שעודן בידו ולא היה דעתו    , להחזיר אף שהניחה ע"ג קרקע  דבדעתו  במלתא דרבנןוסיים בזה"ל: ולפ"ז אפשר שיש להקל  
ס"ק ( במ"בוועכ"פ בעודן בידו ואין דעתו להחזיר מסתברא ודאי שיש להקל לעת הצורך, ע"כ.   ,יכול להחזיר ,להחזיר כשסילקה 

 והחזו"א . ע"ג קרקע בהניח אבל לא   ,להקל בעודן בידו ואין דעתו להחזיר ובדעתו להחזיר ונתנן ע"ג ספסל  הכריע )ושעה"צ אות נ נו

יש מקום להקל בנתנן  דע"כ כתב  ו,  (כמבואר לעיל באות א')   כבר כתב הרמ"א להקל אפי' נתנן ע"ג קרקעדתמה עליו    (סס"ק יב)
אפי'    ראוי להחמיר בחזרה בהניחו ע"ג קרקע, ומ"מ  ע"ג ספסל אפי' באין דעתו להחזיר בצירוף דעת הר"ן להקל בנטל בשבת

 . ' ועי' עוד מש"כ בזה לעיל אות א ., ע"כדעתו להחזיר שכן דעת רה"פ
 שיעל השיהניחו ז. 

תיקו.    ,בעי רב אשי פינן ממיחם למיחם מהו  ,הניחן על גבי מטה מהו  , ירמיה תלאן במקל מהובעי רבי  (לח:)    בשבת  עוד   איתאו
   הניחו ע"ג ספסל מהו.תלאו ביתד איבעיא להו  א,איתה"א) סוף (פ"ג  בירושלמיו

  שדעתו דכיון דמידי דרבנן הוא ועלו בתיקו נקטינן לקולא.   'נרד  )(שם   הב"י  '. וכתספקות הש"סלא הזכיר  ש  )שם(  ברמב"םועי'  
(שם ד"ה לא  המאיריוחזרה לחומרא. דיני ספק בהר"ן הנ"ל דכדס"ל  הב"י וביאר .לחומראבספקות הש"ס  פסק (שם)  טורה  אולם

(ס"ק   מ"א ה  סתם כהרמב"ם. וכת' שו"ע  וה  כעודן בידו.  ןלדונם כקרקע ויש מקילין לדונבספקות אלו  ראוי להחמיר  כתב ש  הניחם)

 . (ס"ק נה) המ"ב. וכ"כ שפסק לעיל לחומרא בשאר דיני חזרה ה"ה בזה רמ"א ה  דדעתכ) 
כמו   ,הדרך להניח שם לצנן הקדרותכי קרקע הוי סילוק גמור י"ל כי ע"ג  ,הטעם שאם הניח על הקרקע אסור לו להחזירבענין ו

  בנמוק"י   . שו"רוע"כ מספיקא ליה להש"ס מה דינו  , משא"כ ספסל וכדו'  ,בחי' הר"ןוכ"כ    הנ"ל  ספר התרומהשמשמע בלשון  
ג קרקע דמי. ואם תמצא לומר  "בזה"ל: תלאו במקל. כעודן בידו דמי או כהניחן ע  הספק של הגמ' שביאר  (לח: ד"ה תלאו וד"ה ע"ג)  

מטה ובגדים שלא    ג"ג קרקע אלא ע". ע"ג מטה מהו. מי אמרינן, כיון דלא הניחן עכיון דלא הניחן ע"ג קרקעכעודן בידו דמי  
מותר להחזיר בתלאו  לומר ש צד  ה משמע ש  . או דילמא לא שנא ואסור, ע"כ.וניכרת כונתו להחזירהתצטנן, כעודן בידו דמי,  

אין דרך    וזמננבכי  ,מניח ע"ג שייש שבמטבח במוכח שדעתו להחזיר. וטעם זה לא שייך וע"כ לא הניחו ע"ג קרקע כי במקל הוא 
  ' או כל  ה וטעם ז  ,ניכר שדעתו להחזירה משמע שהצד לומר שמותר להחזיר כי    מיטה   גע"  הניחה ובהא דהעולם להניח על הקרקע.  

יש לדחות    .להחזירה לא מוכח שדעתו  במניח על השייש  כי  לא שייך בנ"ד   י"ל דאמנם  מטה שאין הדרך  בהניח ע"ג  שאני  כי 
לעולם  שי"ל   ,על האש ע"ד להחזיריש שהדרך להניח גם י. אבל בש)אם הוכחה מועילה  הספק בגמ' ו(להחזירה ע"כ בעינן הוכחה 

   , דמוכח טפי שדעתו לסקלם מיד. קיסר וכדו' שהנחת סירים חמים עלולים לקלקלם  בשיישכמשניח רט פ. ובכספסל ה דינ
דעת כלא  וזה שדינו כספסל כי אינו מסיח דעתו מלהחזירה.  ש(שש"כ פ"א הגה ס)    זצ"ל  והגרנ"ק  , הגריש"א הגרשז"א   דעתדשו"ר  

ו)  האור לציון (וכת'  דס"ל  (ח"ב פי"ז אות  נראה  ו.  מניח כרית מתחת לסיר, מותר להחזירו למקומושאם    דהוי כמניח ע"ג קרקע 
 . )כי כן הוא הדרך לא מועילים לזה חמים  הסירים שעיגולים המיוחדים להניח עליהם

 להחזיר על פלטה חשמלית אחר שהניח על השישח. 
אף שאינו מחזיקה בידו על השיש  שבשעת הצורך (כגון שקשה להחזיק את הקדרה מחמת כובדה) יש מקום להקל להניח  נראה  ו

ו  ר"ן לדהרי    ודעתו להחזירה על פלטה, (אלא שהמנהג    ונקט  כןכל שסלקה בשבת אין משום איסור חזרה.  הפוסקים מדינא 
אם   הרמב"ם והשו"עוכמו כן לדעת    . הרמב"ם והשו"ען דעת  וכ  ,מהני דעת לחוד  הספר התרומה כן לדעת  ו  ,להחמיר לכתחלה)

שיש מקום לצרף דעת המקילין  פלטה  ש בזמננו בפרט כשמחזיר על  יל שישדינו  שכן    י"לדלעיל    ומבואר  , הניח ע"ג ספסל אין איסור
פסק    ומז  גדולה שו"מ שו  כי היא מילתא דרבנן.   שבאיסור חזרה ואיכא כמה צדדים מקילינן  הבה"ל  חשיבא גו"ק. וכבר כתבד

  פלטה. להחזיר עלאם הניחה ע"ג קרקע ודאי אפשר להקל אף ש פג)הגה פ"א (שש"כ  הגרשז"א זצ"ל
   ם בישולבדבר שאין בו משו. ט

דלא   משום (לח: ד"ה ואסיקנא)    בריטב"א   "כוכ  .סע' א)שם  (  שו"עהטרותח כמ"ש  יהיה  והיינו שהתבשיל    ,ר חזרה יויש עוד תנאי להת
  .(ס"ק ב) העולת שבת . וכ"כל כאילו עכשיו מניח הקדרה בתחלה "משום דהודהוא  'כת (סוף אות יג) ב"ח וה .ליחזי כמבשל

בביאור ו  (ס"ק יט)  במ"א   ),(ס"ק יג  בט"ז  ,(אות ב) בלבוש  שביאר שהוא משום איסור בישול. וכן הוא  (שם ד"ה ומ"ש)    בב"י  וי'אולם יע
 (אות יט) והא"רונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי כמ"ש סי' שי"ח סט"ו.    ,שרותחת פירושו שהיס"ב מ"א ב ועיי"ש . (אות לט) הגר"א 

 פסק כהמ"א. (ס"ק נד)  והמ"ב לא נצטנן לגמרי אסור. ' ג כירה אפי"אבל ע  ,שי"ח מיירי לסמוך  'נכון דבסי דאין זה  'כת
"ל ודה   , אם נצטנן  להחזיר  אסור  אחר בישול   משום בישולאפי' בדבר שאין בו מרק דלית ביה  נקט דש  ו"ס"ק ל  מ"א ב אלא דעי'  

דס"ל דאף בדבר יבש  משמעהמ"א סותר דברי עצמו שהרי הכא ש(ס"ק מו)  תוספת שבתה  והקשה  כמניח לכירה לכתחלה בשבת.
ליישב דלעולם ס"ל   'כת (מ"ז ס"ק יג)    והפמ"ג  שהקדרה עדיין חמה משום איסור בישול.  ולעיל מבואר דבעינן  ,אם אינו חם אסור

עדיין הוא חם קצת, אבל אם הצטנן לגמרי תו חשיב כנתינה    אינו מותר להחזיר אא"כלהמ"א שאף כשאין משום בישול אכתי  
   .(אות יח)הגר"ז מתחלה ואינו בכלל חזרה. וכהמ"א נקט 

דשוב  (ס"ק סח)  הוא משום בישול, אלא דעיי"ש  ש  כת'(ס"ק נד)    מ"בוה  משום בישול.   שהואמבואר  סד)    (אות  בביאור הגר"א אולם  
נראה דהכי ס"ל לעיקר. וצ"ל ו  ,מבואר דלא כדבריושבביאור הגר"א  כתב  (על סע' ה ד"ה ובלבד)    בבה"לאולם  הביא דברי המ"א.  

בסי' שי"ח  ו )אות פט (שם  ובשעה"צס"ק צ"א,  במ"בבלבד. ועי' עוד   תחלה כשהביא דברי המ"א ס"ל להחמיר כן ל שהמ"בלפי"ז 
בסימן  מש"כ המ"א  מפני דיש מחמירין דעל האש יש בשול אחר בשול, ועוד דיש בזה משום חשש חזרה, וכ  ' כת   אות מו)שעה"צ  (

 .מיקל בזה (סי' לז ס"ק י)  והחזו"א  כתב דיש להחמיר כהמ"א.לב, עי' אות לז)  -ח"ד סי' עד אותיות לא  (או"ח והאג"מ רנ"ג, ע"כ.

 
ועל כן אם התבשיל היה על האש מערב שבת  א'   גרופה או קטומה.  אסרו חכמים לתת תבשיל על האש בשבת אף אם האש 

וסילקוהו, לכתחלה אינו רשאי להחזירו, אלא אם כן התבשיל מבושל כל צרכו וחם (לבני אשכנז כל שלא נצטנן לגמרי, ולבני  
לא הניח הקדרה על גבי קרקע. ולבני  תהיה גרופה וקטומה. וכמו כן    האש שעל גבה יחזיר את התבשילספרד כל שיד סולדת בו),  

שלא הניח את הקדרה לגמרי על השלחן, או כסא וכדו', אלא יחזיקנה בידו עד שיחזירנה על האש,   ם,אשכנז צריך עוד תנאי 
הניח את הקדרה בדיעבד אם לא קיים כל התנאים הנזכרים, אלא  ב'  וכשיסלק הקדרה מהאש תהיה דעתו להחזירה על האש.  

ולא החזיקה בידו, אבל היה בדעתו להחזירה. וכן אם החזיקה אבל לא היה בדעתו להחזירה, רשאי להחזירה ע"ג האש (שאינה  
 מגולה). ואפילו אם לא קיים אף א' משני התנאים, אם אין לו תבשיל אחר חם לכבוד שבת רשאי להקל ולהחזירו ע"ג האש.  

חשמלית", יש מקום להקל בשעת הצורך (כגון שקשה להחזיק את הכלי מחמת כובדו), להניחו  אם דעתו להחזיר "על פלטה  ג'  
 על השיש, אף שאינו מחזיקו בידו. 

 

השמיטה   הערה  ובספר  ה"ד  דמוהר"ש הביא  )  5(פ"א 
זצ"ל הם    סלנט  דומים  אם  הדר  פירות  בכל  נסתפק 

לאתרוג לענין שביעית דאזלינן בתר לקיטה, דהא שוין  
 הם לירק שדרכו לגדל על כל מים.  

ט"ז)    שם(  בחזו"א ויעוי'   ולימון  ס"ק  דתפו"ז  דכתב 
הן   וגם  אתרוג  כמו  אותם  שמשקין  וחברותיהן, 

בבנין  חלקיהן    משתוין  ובחילוק  בקליפתן  הפרי 
יש   המקיפו,  בקרום  נוזל  משקה  ופרין  וקרומיהן, 
ב'  לעשר  וצריך  נינהו,  דאתרוג  דמינא  בהן  להסתפק 
שלישית   ובין  לשלישית  הנכנסת  שניה  בין  מעשרות, 
אם אזלינן בהם בתר   ספק  שהוא  לרביעית,  הנכנסת 
וליתן   ולפדות  וצריך להתנות  חנטה או בתר לקיטה, 

 ור"ה שנה שלהם ושל אתרוג ט"ו בשבט.  לעניים,
ולכאו' ה"נ יש להסתפק בהם לענין שביעית, בשישית  
לשמינית,   הנכנסת  בשביעית  או  לשביעית,  הנכנסת 
ויש להפריש מהם תו"מ, ומאידך לנהוג בהם קדושת  

 שביעית וביעור. 
(בסי' כ"א ס"ק   החזו"א אולם לענין שביעית מצינו דכתב  

לקטין בחורף תשי"ב נראה  תפוז של תשי"א הנ  -ט"ז)  
והגר"א  והראב"ד  ותוס'  רש"י  דעת  על  לסמוך  דיש 
שכתבנו סי' ז' ס"ק י' דגם באתרוג אזלינן בתר החנטה 
[והלכך אף אם תפוז כאתרוג שרי], ואין בהם קדושת  
שביעית, ואף אם לא הביאו שליש קודם ר"ה, אפשר  
לסמוך על דעת התוס' והר"ש דחנטה היינו סמדר או  

המעשרות  בוסר,   דעונת  כאתרוג  תפוז  דדין  ואפשר 
שלהן בקוטנן, וא"כ אף לדעת הרמב"ם חנטה שלהם  
סמדר או בוסר, וכ"ש בספק הביאו שליש יש להקל,  
דאפשר דרובן מביאים שליש קודם ר"ה, והלכך מותר  

 ללוקטן כדרך שאר שנים ולשולחן לחו"ל.
כהראב"ד,  עיקר  דס"ל  לשיטתו  שפיר  זה  דכל  אלא 

ג אזלינן בתר חנטה [וכמ"ש בסי' ז' ס"ק  דאף באתרו
דבאתרוג   כהרמב"ם  דס"ל  המחבר  לדעת  אולם  י'], 
לקיטה   אחר  והן  חנטה  אחר  הן  מדינא  אזלינן 
[וכהכרעת  הדר  פירות  בשאר  דה"ה  י"ל  לחומרא, 
ונלקטו   בשישית  חנטו  ואם  תו"מ].  לענין  החזו"א 
בהם  וינהג  ברכה  בלא  תו"מ  מהם  יפריש  בשביעית 

 וביעור.  קדושת שביעית 
לדינא   שחנטו    א.   -העולה  הדר  פירות  ושאר  לימון 

בשנה שניה ונלקטו בשנה שלישית, יש להפריש מהם  
מספק מעשר שני כדין שנה שניה [ויחללהו על פרוטה], 
דאף   החזו"א  [ודעת  שלישית  שנה  כדין  עני  ומעשר 
המעשר   לתת  צריך  המעשר  בשנת  ספק  דיש  בכה"ג 

חנטו   אם  וה"ה  ואכמ"ל].  ונלקטו  לעני.  בשלישית 
אם חנטו בשישית ונקטפו בשביעית, יש     ב.ברביעית.   

אם   אולם  בשישית.  הגדל  כפרי  תו"מ  מהם  להפריש 
קדושת   בהם  ינהג  ספק  מכל  עצמו  להוציא  רוצה 

אין לקטוף בשנה השביעית לימון    ג. שביעית וביעור.  
או שאר פירות הדר שחנטו בשנה השישית, ללא רשות  

אורך בגליון הקודם לענין אתרוג  הבעלים (יעוי' בזה ב
 וכ"ש הוא לכאן). 

י  " ע ב  ת כ  נ

ן פלולי שליט"א   הרה"ג שמעו
ם  מי ת מעלה אדו י החרד ה  ל י הקה "ץ   מו

 
 
  
 

 )א(תפילת שחרית 
בשחרית בשבת  והתשבחות  השירות  מעלת    -   גודל 

"יום השבת הוא שמחה לכל... אז כשעולה האור, עם  
משבחים   בשמחה...  הכנסת  לבית  מקדימים  הקדוש 
למעלה...   עולות  והתשבחות  ותשבחות  בשירות 
פותחים העליונים ואומרים אשריהם עם קדוש בארץ  
הקדושים   הצבאות  וכל  עליהם  מתעטר  שאדוניהם 

צריכים להשתדל בתפילות    "כמתעטרים בשבילם... וע
 ירות ותשבחות של אדונם ולעסוק בתורה.וש

יום הזה הוא יום של נשמות, שנתעטר צרור ההוא של 
וע של  "הנשמות,  התשבחה  בתשבחות  משבחים  כ 

" ואין  כו'הנשמה, והיינו "נשמת כל חי תברך את שמך  
תשבחה אלא מצד הנשמה והרוח, ויום הזה בבחינת  

 (זוהר, ויקהל, רה.) רוח ונשמה ואינו של הגוף". 
"אהובי ורעי, ידידי נפשי, איך לא יתן האדם אל לבו   -

ובשמחה  גדול,  בהתלהבות  המזמורים  אותם  לומר 
החדוה   מעוררים  בעצמם  הם  כי  מאד,  עד  עצומה 
ושלמות הרצון... ואיך לא יחם לבב איש בהתלהבות  
קדוש   עם  וגורל  בחלק  להיות  שזכה  ושמחה,  חדוה 

ג ונכלל  לש  "כהישראלי,  בעלמא  יחידא  בח  בעמא 
 ) (יסוד ושורש העבודה, ח, ז". ברך..ליוצרנו ובוראנו ית
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