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   ורידיאטורפלטה, מעזיבה,  על קדרה שעל האשחימום

  

  רנג' ר סי"שוע
 או שפיה , וכן אם הסירה מידו פעם אחת,אם בתחלה כשטלה לא היה דעתו להחזירה להיד 

 וכשרוצה להחזירה הרי זה כמושיבה , בטלה לה שהייה הראשוה,התבשיל לקדרה אחרת כבר
.  אבל לא להושיב קדרה בתחלה בשבת על הכירה,ים לא התירו אלא חזרה וחכמ,בשבת בתחלה

 מכל מקום כשמעמידה על הכירה שהוא  ...שהיא בעין שאין בה משום איסור בישולפ "אע
  .ראה כמבשל לכתחלה בשבת הרי זה ,מקום שדרך לבשל שם

גזירה  ,בכל עיןלה בשבת   שאסור להחזיר,כירה שהוסקה בגפת ועצים ואיה גרופה וקטומהטו 
  .שמא יחתה בגחלים

 יכול להסיר , ומתיירא פן יקדיח יותר...המשכים בבקר וראה שהקדיחה תבשילו שבקדרה  כו
ואז ישים הקדרה שהתבשיל ...   ולהיח קדרה ישה ריקית על פי הכירה,הקדרה מהכירה

איה גרופה  ואין כאן איסור במה שמחזיר בשבת לכירה ש,קיתיבתוכה על גבי הקדרה הר
הרי זה  , דכיון שהקדרה הריקית סותמת פי הכירה תחת הקדרה שהתבשיל בתוכה,וקטומה

  .כגרופה וקטומה

ד שיתבאר "ע) שבכירה(מותר ליתן תבשיל בשבת על פי קדרת חמין הטמוה על גבי האש וכן 
פסקת בין  כיון שהקדרה מ,ואין חוששין לחיתוי בגחלים , אף על פי שהיד סולדת שם,ז"ר' בסי

  .תבשיל זה להגחלים

 ,ואפילו אם הסיר תבשיל זה מהכירה מבעוד יום ולא היה בדעתו להחזירו והיחו על גבי קרקע
בעין שאין בו  אלא שהוא , ואפילו הוא תבשיל ישן וצטן לגמרי,ואפילו פיהו מקדרה לקדרה

בת אפילו על גבי כירה אחד מאלו אסור להחזירו בש שאף שבכל ,משום בישול כגון שאין בו מרק
 מקום כשמיחו על גבי הקדרה שעל  מכל,הגרופה וקטומה מפי שראה כמבשל לכתחלה בשבת

  . לפי שאין דרך בישול בכךאיו ראה כמבשל לכתחלה) שבכירה(גבי הגחלים 

 וכן תור בית החורף , שאף אם איו גרוף וקטום,ולפי זה יש לומר בתור שלו שיש עליו מעזיבה
 כל , מותר ליתן על גביו בשבת אף על פי שהיד סולדת שם, ואפילו האש בתוכו,שאיו גרוף וקטום

 כיון שהמעזיבה מפסקת בין האש ,מה שמותר ליתן על פי קדרה הטמוה על גבי הגחלים
  .להקדרה שהתבשיל בתוכה

 להפסיק ביה  דבר תחת הקדרהשוםפ שאין היד סולדת שם צריך שייח עתה "ויש אומרים שאע
 אבל המעזיבה שהיא עשויה מכבר ,ולא יבא לחתות כדי שיהיה לו היכר בזה ,להגחלים שבתור

  . וכן עיקר.איה חשובה הפסק והיכר למועו מלחתות

  ק י"רנג ס' קונטרס אחרון סי
ל גבי  או ע, דתוך הקדרה הריקית גרע טפי מעל גבי קדרה הטמוה...דאף אם תימצי לומר 

 אבל לא לעין ,ולא מהי הקדירה הריקית אלא לעין דהוה ליה כגרופה, המיחם שעל האש
ואף אם תימצי לומר דהא דגרע טפי בקדירה ריקית הייו משום שהיא  ... להושיב בתחלה

  .שהכירה הוא מקום הראוי לבישול בתחלה, ככירה

  שיח' ר סי"שוע
כגון תבשיל יבש  , בשבת כל דבר שאין בו משום בישול מותר ליתן עליהן,מיחם שעל גבי האש טז

  .ג"ר'  מטעם שתבאר בסי,או תבשיל לח שלא צטן לגמרי, אפילו הוא צון לגמרי

  הלכתא רבתא לשבתא
 מכל מקום אם חוזר ומחה ממו קצת יש בו משום ,אף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש

ולכן צריך ליזהר במאד שלא להחם .  היד סולדת בו אם,בישול אחר בישול בלחלוחית המחוי
 משום ,בשר או עופות צלוים או מבושלים אם יתחמם המוהל המחה מהם עד שהיד סולדת בו

  .ו"איסור סקילה וכרת ח


