
 

 

 

 

 

  בישול שלא על ידי האש

 חמה, תולדות החמה, תולדות האורבישול ב

 .)שבישול בתולדות האור אסור(בשביל שתתגלגל  )קומקום(נותנין ביצה בצד המיחם אין  משנה: )ל"ח ב'(

 איבעיא להו: גלגל מאי? אמר רב יוסף: גלגל חייב חטאת. 

שורין , כל שבא בחמין מלפני השבת :)משנה להלן פרק חבית, קמ"ה ב'(תנינא אמר מר בריה דרבינא: אף אנן נמי 
מדיחין אותו בחמין  )רק( ,. וכל שלא בא בחמין מלפני השבתמלפני השבת()היות שכבר נתקן אותו בחמין בשבת 

. שמע מינה )ובישולם(ישן, וקולייס האיספנין, שהדחתן זו היא גמר מלאכתן  )דג מלוח(. חוץ מן המליח בשבת
 .)הכשרו לאכילה זהו בישולו, וחייב מן התורה(

 ורבי יוסי מתיר. (2) . סודר שהוחם בחמה כדי שתיצלה מחומו( )לא ישברנה עלולא יפקיענה בסודרין  (1) (משנה: )המשך

לא פליגי דאסיר. כי פליגי  כולי עלמאלא פליגי דשרי. בתולדות האור  כולי עלמאאמר רב נחמן: בחמה ד )ל"ט א'(
 רבי)סבר גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור. ומר  )תנא קמא(: מר )כגון סודר שהוחם בחמה(בתולדות החמה 

 סבר לא גזרינן. (יוסי

 בשביל שתצלה. )שהוחמו מכוח החמה(ולא יטמיננה בחול, ובאבק דרכים  (משנה: )המשך

  !)שהרי הטמנה בחול היא רק תולדות חמה(בהא  רבי יוסיוליפלוג נמי  )ומקשה(

 (2). רמץ מותר()אפר חם. שיסבור הרואה, מאחר שבשניהם כוונתו לבישול, גם ברבה אמר: גזרה שמא יטמין ברמץ  (1)
)שמא לא יהא שם חול עקור לכל הצורך ואתי לאזוזי עפר הדבוק, והוי עפר ממקומו  1ורב יוסף אמר: גזירה שמא יזיז

 . (2חופר גומא

 .(3)כלומר תיחוח בעומק, דליכא למיחש למזיזמאי בינייהו? איכא בינייהו עפר תיחוח 

סילון של צונן לתוך אמה של חמין. אמרו להם  ב שבת()בערמעשה שעשו אנשי טבריא והביאו  (משנה: )המשך
, צה ובשתיה. אם ביום טוב, ואסורין ברחי)בידיים(בשבת, כחמין שהוחמו בשבת  )המים מתחממים(חכמים: אם 

 , ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה. יום טובב )בידיים(כחמין שהוחמו 

 בדבר  )רואים שאסור להטמין(להו רבנן, בטלה הטמנה אמר רב חסדא: ממעשה שעשו אנשי טבריא ואסרי  )ל"ט ב'(

                                                

 דקד"ס. ובדפוס וילנא: מפני שמזיז עפר ממקומו.  . 1

גומא ואינו צריך אלא לעפרה לרבי שמעון דאמר : קשה לריב"א דהא ליכא איסורא דאורייתא בחופר )ד"ה מפני(כתבו תוספות  . 2
 מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה! וצריך לומר לפי פירוש הקונטרס גזירה שמא יחפור הגומא לטמון הביצה בתוכה. עכ"ל. 

עפר תיחוח נמי דב )ח' א'(: פירש בקונטרס דבעפר תיחוח לא שייכא גומא. והא דמשמע בביצה )ד"ה איכא בינייהו(כתבו תוספות  . 3
שייך גומא, צריך לומר לפירושו דהתם איירי שיש מעט עפר תיחוח וסביבו קרקע קשה, דכשמסיר עפר תיחוח תשאר הגומא קיימת; 
אבל הכא כשיש עפר תיחוח הרבה כשיעשה גומא אינה מתקיימת כי דופני הגומא יפלו ולא יוכלו להתקיים לפי שאין הקרקע קשה. 

 עכ"ל. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן כ'
 ל"ט| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום. אמר עולא: הלכה כאנשי טבריא. אמר ליה רב נחמן: כבר תברינהו אנשי 
 טבריא לסילונייהו. 

 שיטות הראשונים

, שאסור לבשל בתולדות חמה, ודלא תנא קמאכ וסקיםפושאר  , ורא"ש, רמב"םרי"ף: פסקו בישול בתולדות חמה
 .5השו"עוכן פסק  .4כרבי יוסי

ין, ֲאִפּלּו ", כרב נחמן וכתב "םהרמבפסק : סילון של צונן לתוך אמה של חמין תֹוךְּ ַמִים ַחּמִ ן ּבְּ צֹונֵּ ּלְּ ֶׁ ִביא ִסילֹון ש  ַהּמֵּ
ָיה  רְּ בֶׁ י טְּ תֹוךְּ ַחּמֵּ ה. -ּבְּ ִתּיָ ְּ ִחיָצה ּוִבש  רְּ ת, ַוֲאסּוִרין ּבִ ּבָ ַ ּ ש  הּוַחּמּו ּבַ ֶׁ ין ש  ַחּמִ ּלּו ּכְּ י אֵּ וכן  .רא"שרי"ף ון פסקו וכ "ֲהרֵּ

 .6השו"ע פסק

מה צריך למילף ממעשה דאנשי טבריא, הא  תוספותהקשו : הטמנה בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יוםבטלה 
מפרש ממעשה אנשי  וה"ר שמואל מורדין! 7דאין טומנין בדבר המוסיף הבל )פרק במה טומנין, מ"ז ב'(מתניתין היא 

ר בטלה, פרש בטלה אפילו בקדירה חייתא. והיינו דקאממ וה"ר יונהטבריא בטלה הטמנה דאסור אפילו לאכול. 
 8.9משמע לגמרי מכל דבר

  שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיח(

גֹון: לִ  ג.  דֹות ָהאּור, ּכְּ תֹולְּ ל ּבְּ ֵּ ּ ַבש  ךְּ ָאסּור לְּ אּור ּכָ ל ּבְּ ֵּ ּ ַבש  ָאסּור לְּ ֶׁ ם ש  ֵּ ש  אּור ּכְּ הּוַחם ּבָ ֶׁ ָרּה ַעל סּוָדר ש  בְּ ָ ש  ָרה אֹו לְּ דֵּ ַצד קְּ יָצה ּבְּ ן ּבֵּ ּתֵּ
דֹות ָרה ָאטּו ּתֹולְּ זֵּ ה, ָאסּור ּגְּ ַחּמָ הּוַחם ּבַ ֶׁ סּוָדר ש  גֹון: ּבְּ ה, ּכְּ דֹות ַחּמָ תֹולְּ ה; ַוֲאִפּלּו ּבְּ לֶׁ ּצָ ּתִ ֶׁ י ש  דֵּ ן  ּכְּ כֵּ חֹול )ָאסּור( ָהאּור, וְּ ִמיָנּה ּבְּ ַהטְּ לְּ

ֲאבַ  ַחּמָ אֹו ּבַ ן ַמִים ּבַ ה אֹו ִלּתֵּ ַחּמָ יָצה ּבַ ן ּבֵּ גֹון: ִלּתֵּ ָמּה, ּכְּ ה ַעצְּ ַחּמָ ה; ֲאָבל ּבַ ֻהַחּמּו ִמּכַֹח ַחּמָ ֶׁ ָרִכים ש  ַחּמּו,ק ּדְּ ּיֻ ֶׁ י ש  דֵּ ר.  ה ּכְּ  ֻמּתָ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכו(

ה, ָאסּור ג.  ִהיא ַחּמָ ֶׁ ִים ש  ת ַהּמַ תֹוָכּה ֲאִפלּ  ַאּמַ יךְּ לְּ ִ ש  ַהמְּ ת ִסילֹון לְּ ּבָ ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ ם(ּו מֵּ ָחד הֵּ ָבר אֶׁ ִסילֹון ּדָ ב וְּ זֵּ רּוש  ִצּנֹור ַמרְּ ן,  )ּפֵּ ל צֹונֵּ ֶׁ ש 
עּוָקא ּוִפי ַהּסִ  ִכים לְּ ּפָ ְּ יָמיו ִנש  ה ּומֵּ א חּוץ ָלַאּמָ רּוש  ּגּוָמא(ילֹון יֹוצֵּ ַק  )ּפֵּ רְּ ּקַ ּבַ ֶׁ יכּו, ֲאסּוִריםש  ִ ש  ִאם ִהמְּ ִים  ,ע; וְּ ֲאִפּלּו ַהּמַ

כְּ  ּנִ ֶׁ ִאּלּו ֻהַחּמּו ש  ה, ּכְּ ִתּיָ ְּ ִחיָצה ּוִבש  רְּ ת ּבִ ּבָ ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ סּו ָלּה מֵּ תנְּ ּבָ ַ ש   .ּבְּ

                                                

. ריא"ז )פסקיו, ל"ט א'(. רי"ד )סי' ה(, ורא"ש )הל' שבת ט,ג(, רמב"ם )יח א בדפיו(רי"ף  –יחיד ורבים הלכה כרבים. רי"ד. מקורות ד . 4
 . )פרק ג, הל' ב, סעי' ג(

 כלל רל.  ,כללי התלמוד ',יד מלאכי'ראה לן )עירובין מ"ו ב'( הלכה כרבי יוסי מחביריו, אע"ג דקיימא ושיח,ג. או"ח  . 5

על פי הבית  )ס"ק יד(ב במשנ"ב . וכתכאילו הוחמו בשבת , אסוריםמים שנכנסו לה מערב שבתה אפילואו"ח שכו,ג. בשו"ע כתב ש . 6
דמשמע  )ד"ה אפילו(מאיר, דמיירי שָסַתם פי הסילון שהונח מבעוד יום, ונתמלא צוננים, ונשאר מוטמן עד יום השבת. וכתב בביה"ל 

אף  מיניה שאם הצינור היה פתוח, והמים זורמים דרכו, היו רק המים שבאו דרך הסילון בשבת נאסרים. וכתב בביה"ל, שיש להסתפק
בדין מים אלו, שכן המים שבאו מבעוד יום, כבר נשפכו קודם שבת, ומה שבאים מים לסילון אח"כ בשבת, אפשר שאין שייך עליהם 

 )הל' שבת כב,ג(.ם רמב" –מקורות שם הטמנה, שהרי הוא לא הטמינם, דממילא באים מעצמם לסילון. 

 !א'()ל"ד ומבעוד יום איירי, דמשחשיכה אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל אסור, כדאמרינן לעיל  . 7

וראה להלן, ריש פרק במה טומנין, פלוגתא דר"ת ורשב"ם, אם איסור הטמנה הוא גם בתבשיל מבושל כל צרכו. וכאן מבוארת דעת  . 8
)וכן מבואר שאפילו מצטמק ורע לו אסור, שהרי מים חמים מצטמק ורע רבנו יונה כר"ת שאפילו מבושל כל צרכו אסור בהטמנה 

 (. תוספות )ל"ט ב', ד"ה ממעשה -מקורות  ., או"ח רנז,ז. ע"פ ביאור הגר"א(ן פסק השו"עלהם, כמש"כ בגמרא ל"ח א'. וכ

דבר שאינו  בישולבישול אחר צליה ואפיה,  ש ולח,ר יב, בדבישולאחר ב בישול בושל,שיעור בו נחשב מ -הרחבה לגבי גדרי בישול  . 9
 . ה ב'"מף קהן דל, אם ירצה ה', ותבאריישול, ועוד, צריך ב

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן כ'
 ל"ט| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

  רחיצה בשבת

מתיר.  בי שמעוןר (2). רבי מאירבין בחמין ובין בצונן, דברי  )בשבת(לא ישתטף אדם כל גופו  (1) תניא: )ל"ט ב'(
 אומר: בחמין אסור, בצונן מותר.  רבי יהודה (3)

)שהרואה אומר . אבל בכלי, דברי הכל אסור )כגון אמבטיות של בתי מרחץ(בקרקע  )בחמים הנמצאים(מחלוקת  )ומבאר(

 . (10היום הוחמו, ומוכחא מילתא דתולדות האור נינהו, ואתי להחם בשבת כגון נותן צונן בחמין

 .רבי יהודה: הלכה כרבי יוחנןר בר חנה אמר אמר רבה ב

 שיטות הראשונים

שאסור  ,כרבי יוחנן שפסק כרבי יהודה רי"ף, רמב"ם, ורא"ש: פסקו שטיפת גופו במים חמים וצוננים בשבת
 .11השו"עוכן פסק  בצונן מותר.ו, בחמיןלהשתטף כל גופו 

דמנהג  מהרי"ל. וכתב הטור: מדינא דגמרא מותר לרחוץ במים צוננים בשבת כל גופו. וכן פסק רחיצה בצונן
 .כטורפסק  13והשו"ע. 12וט שלא לרחוץ בצונןפש

 

  שולחן ערוך

 (לכות שבת, סימן שכואו"ח, ה)

חֹץ א.  בֶׁ  ָאסּור ִלרְּ אֵּ ר וְּ בֶׁ ל אֵּ ל ּגּופֹו, ֲאִפּלּו ּכָ הּכָ ֶׁ ַמִים ש  ַבד, ֲאִפּלּו ּבְּ ם וּ ר לְּ ין ִאם הֵּ ִלי ּבֵּ כְּ ם ּבִ ין ִאם הֵּ ת, ּבֵּ ּבָ ַ ב ש  רֶׁ עֶׁ ַחּמּו מֵּ
ף, ָאסּור; ֲא  ּטֵּ ּתַ ְּ ִהש  ִים ַעל ּגּופֹו ּולְּ ּפֹךְּ ַהּמַ ְּ ַקע; ַוֲאִפּלּו ִלש  רְּ ּקַ ָליו. ּבַ ַרגְּ ָניו ָיָדיו וְּ ם ּפָ הֶׁ חֹץ ּבָ ר ִלרְּ ל  הגה:ָבל ֻמּתָ ָבִרים, ּכָ ָאר אֵּ ְּ אֹו ש 

ל ּגּופֹו  ץ ּכָ ינֹו רֹוחֵּ אֵּ ֶׁ ם ָהרֹאש  ֵּ ש  ף ּבְּ ית יֹוסֵּ ת(. ")ּבֵּ ינֹקֶׁ ק ּתִ רֶׁ ל ּגוּ ש  ּפֶׁ חֹץ ֲאִפּלּו ּכָ ר ִלרְּ ָיא ֻמּתָ רְּ בֶׁ י טְּ ַחּמֵּ י ָהאּור, ֲאָבל ּבְּ ַחּמֵּ י ּבְּ י ִמּלֵּ ָהנֵּ פֹו וְּ
אֵּ  ִניןַיַחד, וְּ צֹונְּ  ...ין ָצִריךְּ לֹוַמר ּבְּ

                                                

 . )ר"ן(רש"י. אבל בקרקע דרך הוא שמשתמר חומם ולא יבואו לחשדו שחימם היום  . 10

להלכה.  )ד"ה במים(: מצטער, אף שאינו חולה כל הגוף, יש לומר דמותר לרחוץ. והביאו בביה"ל )בהגהות(או"ח שכו,א. וכתב רעק"א  . 11
וקיל יותר משאר שבותים. כיון  רב שבת,גופו בחמין שהוחמו מע לו: משמע דמצטער מותר לרחוץ אפישז,ה()או"ח  כתב רעק"אוכן 

רמב"ם  -. מקורות )לרבי יוסף אירגאס( שו"ת דברי יוסף סי' סד יין. ע)יא א בדפיו( הרי"ף פ"ב דביצה ש"כוכמ ,שהוא רק מכח גזירה
 .)סי' ו(. רא"ש )הל' שבת כב,ב(

  , עיי"ש.ואלונטית במקצת נהרות ,ומשום נושא ד' אמות בכרמלית מים שעליו ,למיגזר משום סחיטהוטעמא דשייך  . 12

ל נהגו שלא לרחוץ כל"ק ט( הפנה לדבריו להלן )ס"ק כא(, שכתב שאף שמותר מעיקר הדין לרחוץ בנהר, והמשנ"ב )סאו"ח שכו,א.  . 13
)שו"ת, סי' מהרי"ל  -מקורות (. 22הערה שכו, ה 'דרשו' ), ראפוסקי זמננו, דנו לגבי רחיצה במקלחת במים קריםו. מקוהבנהר או ב

 .קלט; שו"ת החדשות, סי' צו(

 ת”בעזהשי
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