
עפ''י רבנ''י  שמערה מים חמין לתוך תבשילהמחבר החמיר למחות על מי  שייך לסימן רנ''ג סעיף ד'
ישול כשלא לסי' שי''ח, ולכאו' לשיטתו שם שאין בישול אחר בהרמ''א שחוששין שמא א' אינו יס''ב.  וציין 

נצטנן אין שייך כ''כ כל החשש, ומ''מ הביא המ''ב )עפ''י המג''א( שטוב יותר לנהוג שלא לערות רותחין מכלי 
ראשון לקערה כי אם בכף, וכגון שנתנו קטניות בקערה ולא נצטננו עדיין מ''מ אין לשפוך עליהם רוטב מכלי 

שלא יהיה יס''ב, ומנח''י כ' שזהו נגד המציאות   שלנועל גז ראשון אלא ע''י כף.  ויש שרצו להקל שאינו שכיח  
 שיש מקומות רחוקים מהלהב שאינן חמין כ''כ, וכ''כ מאור השבת.

כ' אורל''צ שיש מקילים ויש להם על מה לסמוך אבל יחו''ד כ' שצריכים להחמיר בציור  לבני ספרדואפילו 
יל שבכלי שני מיקל כיון שכלי שני אינו השו''ע שלא לערות מכלי ראשון לכלי ראשון אבל לערות על תבש

 מבשל.

ובברית עולם כ' שאין למחות ביד המקילין ומ''מ בעל נפש יחמיר, אבל הרבה פוסקים הקילו )ערוה''ש 
קצוה''ש )לכן הגר''ז השמיט סעיף זה( אג''מ )ד' ע''ד בישול י''ג( בא'''מ מנח''י שרגה''מ ר''ש איידר רבבו''א 

ן מותר וכ' שיש מחמירין( תשוהנה'ג נשמ''ש ארחו''ש ועוד(, ויש חוששין כיון שנמסר חו''ש שבה''ל )מן הדי
ומיקל בשהייה, מ''מ החמיר נשמ''ש  ואם הקראק פאט אינו גו''קביד הנשים )דברי שלום לבושי מרדכי(.  

א''כ    טטשמיחם שיש בו טרמוסשאסור לערות לתוכו מים מצד איסור חזרה על אינו גו''ק.  והחמיר ארחו''ש  
אסור לערות ממנו בשעה שאינו פועל שנחשב כמו שאינו על האש ואסור לערות ממנו לקדירה שעל האש, 
וע''ש שצידד להקל שאין היסח הדעת כיון שיודע שיכבה ויחזור וידליק, וכן הקילו הגר''ע אויערבאך ורב 

 גרופה. והערי הגרי''ש שלא גרע מפינה מע''ג כירה קטומה ונותן ע''ג כירה \פאלק

אסור )פמ''ג ביה''ל )שי''ח ד' ד''ה אם( כה''ח(, לבני ספרד  ולערות מים מהמיחם לכוס ומהכוס להקדירה
ועמש''כ בזה בסי' שי''ח ס''ד.  וכן החמירו מחשש פינה ממיחם למיחם ר''ש איידר שבה''ל תשוהנה''ג )מהיות 

 פ''י שעה''צ ס''ק מ''ז, ע' מנח''ש ב' כ' ב'()ע  טוב( רב פאלק(, והרבה פוסקים הקילו )הסטייפלר הגרשז''א
הגריי''פ משנ''ה הגר''ש דבליצקי חו''ש אבני ישפה הגר''ש אויערבאך )כיון שהכוס רק כעין גשר אינו כהניחו 

(, וי''א שעכ''פ עדיף לערות Shabbos Kitchenע''ג קרקע, הובא ארחו''ש עמ' תקי''ז( הגר''ע אויערבאך ארחו''ש  
הקדירה )נשמ''ש רב ריביאט פסק''ת(, וי''א כן גם בשם הגריש''א שעדיף ישר, אבל אפשר ע''י ישר מהמיחם ל

כוס וכגון כשיש חשש שיעשה המיחם בשרי.  והסברות להקל הוא עפ''י שעה''צ הנ''ל, ואם מותר לתת הכוס 
כוס רק כגשר על האש למה יגרע אם יערה ממנו לקדירה, והוכיח סופו על תחילתו שלא רצה לסלקו והוי ה

כיון שהכף עצמו ככלי ראשון   אם יכניס כף להמיחם מותר להעביר עי''ז לקדירהועוד סברות.  וי''א שלכו''ע  
שש''כ נשמ''ש רב פאלק פסק''ת, וכן צידד הגרנ''ק(, ןהגרי''ב אמר שמנהג העולם הוא להקל ע''י )הגרשז''א 

 כוס כהגרשז''א, אבל סברתו הוא מחודשת.  

להניח מאכל יבש ע''ג דוד מים חשמלי אסר הגריש''א כיון שהגוף חימום הוא בתוך הדוד  ה'שייך לסעיף 
על להניח תבשיל יבש המבושל כל צרכו    א''כ הוי כמניח על פלטה ולא על כהניח ע''ג קדירה שעל פלטה. 

משום שהייה )וכן אסרו מנח'י )ד' כ''ו י'( והגריש''א   אסר החזו''א  פלטה שעומד לפעול אח''כ ע''י שעון שבת
 וארחו''ש( והר צבי הסתפק בזה.

לתתו על גבי כשהעמיד קדירה ע''ג קדירה ועכשיו רוצה להסיר התחתונה אסר החזו''א להוריד העליונה 
י''פ הקיל הבלעך )וכן החמיר הגריש''א )לכתחילה( ושבה''ל שש''כ חו''ש הגר''ע אויערבאך ארחו''ש( והגרי

אפילו אם הניחו למעלה בשבת תבשיל יבש מהמקרר שכל האיסור הוא משום מחזי כמבשל וכה''ג אין מחזי 
אורל''צ צי''א הגרחפ''ש רב פאלק(.  הקיל החזו''א 0כמבשל, ויש מקילין רק אם הניחו למעלה מערב שבת 

, והביאו שש''כ, אבל האש בקדירה שהיה סמוך לכירה בשבת שיכול לשים אותה ע''ג קדירה מלאה שעל
שונה הלכות הביאו וכ' שהוא לפי החזו''א לשיטתו שאסר סמיכה לכתחילה בשבת, ולפ''ז העיר ארחו''ש 
שכיון על השש''כ שלפי הדיערות שהביא המ''ב להתיר סמיכה לכתחילה אין להתיר ממצב של סמיכה לתתו 

 על גבה. 

 


