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 דין המבשל בשבת –ימן שיח  סהמשך
)כלי  שרוחץ  בופירוש    (

) אף  על  פי  שהיא  כלי
  )ש  וטור"תוספות  ורא()  שני




 


   )מרובים  ( 



ואם  המים :  הגה
מרובים  כל  כך  שאי  אפשר  שיתבשלו  רק  שיפיגו 
צנתן  אפילו  בכלי  ראשון  שרי  רק  שלא  יהיה  על 

 :)טור(האש 



 





)מתחממת פירוש  
)  ונכוית


     


והוא :  הגה
הדין  בפירות  או  שאר  דברים  הנאכלים  כמות  שהן 

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



ואפילו  נצטנן :  הגה

כבר  אבל  אם  הוא  רותח  אפילו  בדבר  שיש  בו  מרק 
מותר  ויש  מקילין  לומר  דכל  שאין  נותנו  על  גבי 
האש  או  הכירה  ממש  רק  סמוך  לו  אפילו  נצטנן 

  ונהגו  להקל  בזה  אם  לא )ו"המגיד  פרק  כ(מותר  
 :ג"נצטנן לגמרי וכמו שכתבתי לעיל סימן רנ




וכל  שכן  קדירה :  הגה
שיש  בה  רוטב  שנקרש  שכשהשומן  נימוח  אינו 

ן  פרק "ר(  ויש  מחמירין  )'רבי  ירוחם  חלק  ג(בעין  דשרי  

  ונהגו  להחמיר  מיהו  במקום  צורך  יש )במה  טומנין
 :לסמוך אסברא ראשונה







 







)הגה).    לנענע  אותו  בכףפירוש :
פסקי (ולכתחלה  יש  ליזהר  אף  בקדירה  בכל  ענין  

 :)ו"מהרי



 

–
 






אותה  סעודה וכל  מה  שבורר  לצורך:  הגה  
  ורבינו 'המגיד  פרק  ח(שמיסב  בה  מיד  מקרי  לאלתר  

  ואפילו )ש"ורא,  וטור,    ובית  יוסף'ב  חלק  ח"ירוחם  נתיב  י
 )תוספות  פרק  כלל  גדול(אחרים  אוכלים  עמו  שרי  

ולכן  מותר  לברור  הירק  שקורין  שלאטין  מן  העלין 
המעופשין  שבו  כל  מה  שצריך  לאכול  באותה 

 :)א"כבית יוסף סימן ש(סעודה 


 


)השני  כדי  (
ושני  מיני  דגים  מיקרי  שני  מיני  אוכלים :  הגה

ואסור  לברור  אחד  מחבירו  אלא  בידו  כדי  לאכלן 
תיכות  גדולות  וכל  אחת  נכרת מיד  אף  על  פי  שהח

בפני  עצמה  אבל  כל  שהוא  מין  אחד  אף  על  פי 
שבורר  חתיכות  גדולות  מתוך  קטנות  לא  מיקרי 
ברירה  ואפילו  היו  שני  מינים  ובורר  משניהם  ביחד 
הגדולות  מתוך  הקטנות  או  להיפך  שרי  הואיל 

תרומת  הדשן  סימן (ואינו  בורר  מין  אחד  מתוך  חבירו  

.  )ז"נ


 


ואפילו  האוכל  מרובה  ויש  יותר  טורח :  הגה
בברירת  האוכל  אפילו  הכי  לא  יברר  הפסולת 

 :)בית יוסף(אפילו כדי לאכול לאלתר 


    


 


ואף  על  פי  שמפרק :  הגה
האוכל  מתוך  השבלים  הואיל  ואינו  מפרק  רק 

מרדכי (כלאחר  יד  כדי  לאכול  שרי  ויש  מחמירין  

  ולכן  אסור  לפרק  האגוזים )ן  פרק  קמא  דיום  טוב"ור
לוזים  או  אגוזים  גדולים  מתוך  קליפתן  הירוקה 

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


י  כלי  שראשו  אחד  רחב  והשני  עשוי "ופירש  רש(

כמין  מרזב  ונותנין  הקטניות  בראשו  הרחב  ומנענע 
רך  המרזב  והפסולת  נשאר האוכל  ומתגלגל  ד

)    קערה  גדולהפירוש()  בכלי
 

)ה "  הערוך  ויצפירש
)  ז"בלע
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