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החמין מתחיל להישרף ,האם מותר לבחוש בו?
בחישת התבשיל נקראת בחז"ל "מגיס" .ואמרו בגמרא 1שא
המגיס בקדירה עובר על איסור בישול מ התורה .וטע האיסור,
משו שעי"ז מסייע לבישול ומזרזו ונחשב כמבשל .א יתחלק
הדבר לכמה פרטי  :א' ,כשהתבשיל אינו מבושל כל צרכו .ב',
כשהתבשיל מבושל כל צרכו .ועוד יש לברר בזה א יש חילוק
בי א הסיר על האש ]או פח שע"ג האש או פלטה חשמלית[.
לבי א הסיר אינו ע"ג האש.
א' ,כשהתבשיל אינו מבושל כל צרכו .אסור בכל אופ לבחוש
בסיר ,ואפילו א הסיר כבר הוסר מ האש.2
ב' ,כשהתבשיל מבושל כל צרכו .א הסיר מונח ע"ג האש ,אסור
לבחוש בו .3א א הסיר הוסר מ האש ,מעיקר הדי מותר
לבחוש בו ,4א במ"ב 5כתב ,כי יש מקו להחמיר בזה שלא
לבחוש א בסיר שהוסר מ האש.
ומשו כ  ,העצה שיש לעשות כשהחמי מתחיל להישר היא,
להזיזו אל מקו רחוק יותר מ האש.
האם להוציא בכף אוכל מהסיר הוא גם בכלל "הגסה"?
לעיל למדנו שיש איסור להגיס בקדירה ,ואיסור זה הוא מ
התורה .א אסרו חז"ל ג להוציא אוכל מהקדירה ע"י כ  ,א
שאי"ז הגסה ממש ,משו שס"ס הכנסת הכ ונטילת האוכל
פועלת איזה הגסה בסיר.

ונבאר בזה פרטי הדיני  :א האוכל אינו מבושל כל צרכו ,אסור
6

להוציא ממנו בכ אפילו א הסיר כבר אינו מונח ע"ג האש .
וא האוכל מבושל כל צרכו ,במ"ב 7כתב שהבית יוס מתיר
8
אפי' א הסיר מונח ע"ג האש .אול הרבה מ הפוסקי
מתירי זאת רק באופ שהסיר אינו ע"ג האש ,אבל א הסיר
ע"ג האש אסור להוציא ממנו בכ אפי' א האוכל מבושל כל
צרכו.
ועל כ  ,מי שרוצה להוציא אוכל מסיר המונח ע"ג האש
]כשהאוכל שבתוכו מבושל כל צרכו[ ,העצה היא להוריד את
הסיר מ האש ,להוציא את האוכל ,ואח"כ להחזירו אל האש,
והכל על פי דיני "חזרה" שנתבארו לעיל גליו מס' .913
מה הדין בדיעבד אם בחשו בסיר?
א בטעות בחשו בסיר ,אפילו א אינו מבושל כל צרכו ,ואפילו
בעודו עומד על האש ,מותר התבשיל באכילה .והטע  ,משו
שרוב הפוסקי סוברי שמשעה שנתבשל המאכל כשיעור
בישול של מאכל ב דורסאי ]לפי הדעה המחמירה היינו חצי
בישול[ ,אי בו שוב איסור בישול .ומשו כ כיו שיש מתירי
זאת אי התבשיל נאסר באכילה.
א כ"ז לעני בדיעבד א נעשתה כבר הגסה בסיר ,א לבוא
לעשות זאת לכתחילה אסור ,משו שאנו מחמירי את דעות
הסוברות שיש איסור בישול מ התורה עד שנתבשל כל צרכו.

 6שו"ע ש .
 1ביצה ד ל"ד ע"א.

 7ס"ק קי"ג.

 2שו"ע סימ שי"ח סעי י"ח.

 8מ"ב ש בש א"ר ,ואור לציו ח"ב עמ' רל"ח.

 3עיי מג"א סימ שי"ח ס"ק מ"ב .ושעה"צ ס"ק קל"ו.
 4שו"ע ש .
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סימ שי"ח ס"ק קי"ז ,וזה עפ"י מה שכתב ש הרמ"א להחמיר אפילו

בהוצאה ע"י כ  ,עי"ש.

9

החזו"א )סימ ל"ז ס"ק ט"ו( סובר שמי שא"א לו לעשות חזרה ]כגו

שהסיר מונח ע"ג האש עצמה ואינה גרופה וקטומה[ ,יש מקו להקל
ולהוציא אוכל מהסיר ע"י כ א בעודו על האש ]כשהאוכל מבושל כל
צרכו[.

האם מותר לתלות בגדים רטובים לייבוש בשבת?

האם מותר לטלטל בגדים רטובים בשבת?

אסרו חז"ל לשטוח בשבת בגדי רטובי ליבוש .והטע  ,מפני

כתב הרמ"א ,18שבגדי

מראית העי  ,שחוששי שמא יראו הבריות את הבגדי ויחשבו
שעבר על איסור תורה וכיבס את הבגדי בשבת.10

שחוששי שיבוא לסוחט בשבת.

ומשו כ  ,אי לתלות בשבת בגדי רטובי על החבל או
במקו שרגיל לתלות ש את הכביסה הרטובה כל השבוע.
ואפילו א נרטבו מ הגשמי ג כ אסור.11
האם אסור לתלות בגדים רטובים גם בתוך הבית?
א שסיבת האיסור הוא מחמת האנשי

הרואי

ששוטח את

רטובי

אסור לטלטל

בשבת ,משו

ולכ  ,מי שנפלו בגדיו לתו גיגית מי ונרטבו ,אסור לטלטל .
וכל זה דווקא בבגדי

שמקפיד שלא יהיו רטובי  ,כגו

מלבושי  .אבל דברי שלא איכפת לו שה רטובי  ,וכגו מגבת
רטובה או סמרטוט רטוב ,מותר לטלטל בשבת ,שכיו שאי
רגילות לסוחט לא חוששי שיבוא לסחוט.19
מי שלבוש בבגדים רטובים האם מותר לו לטלטלם?

הבגדי בשבת ,ולפי"ז לכאורה יהיה אסור רק א תולה במקו
שיכולי אנשי לראותו ,מכל מקו גזרו חז"ל שדבר שאיסורו
משו מראית העי אסור ג בחדרי חדרי  ,והיינו שא במקו
שאי שו אד יכול לראותו ג כ אסור.

א שבגד רטוב אסור לטלטלו ,אמנ מי שנרטבו בגדיו בגש ,
כשפושט יכול להניח במקומ הקבוע וכיוצא בזה ,וכמו
שכתבנו לעיל .א כל זה דווקא כל זמ שלא עזב את אחיזתו
בה  ,אבל א עזב אסור לשוב ולטלטל .

ולכ אסור לשטוח בגדי רטובי ליבוש ג בתו הבית .וכגו ,
מי שיש לו חבלי כביסה ,או מתק ליבוש כביסה בתו הבית ,יש
להיזהר שלא לתלות ש בגדי ליבוש בשבת.12

ולכ יש להקפיד ,לשי מיד את הבגדי הרטובי על הכסא או
על הקולב ,ולא יניח על הרצפה או במקו שזה עלול להפריע
לו ,מכיו שאח"כ לא יוכל ליטל ולהניח במקו אחר.20

האם מותר לתלות בגד רטוב במקום שרגיל לתלותו

כיצד מותר לנגב רטיבות מהרצפה בשבת?

כשהוא יבש?
כל האיסור לתלות בשבת בגדי

רטובי  ,זה דווקא במקו

שרגיל לתלות בגדי ליבוש בחול .אבל לתלות בגד רטוב
במקומו הרגיל מותר.13כגו על קולב ,או על הדלת ,וכ להניחו
על הכסא ,מותר.14
האם יש הבדל אם הבגד נרטב מהגשם או משלולית
וכדומה?

הרוצה לנגב מי או שאר משקי מהרצפה בשבת בבגד שאינו
מיועד לזה ,יש לחשוש לשני דברי  :א .שמא יסחוט .ב .לאיסור
'מבטל כלי מהיכנו' ,שכיו שמרטיב במי אינ ראויי יותר
לשימוש .ולכ יש להשתמש דווקא במטליות או סמרטוט רצפה
שמיועדי לכ  ,וממילא אי בה משו מבטל כלי מהיכנו .וכ
אי לחשוש שיבוא לידי סחיטה כיו שאינו מקפיד עליו
לסוחטו.21

איסור תליית בגדי ליבוש בשבת הוא בי א נרטבו הבגדי
בגש  ,ובי א נפלו לנהר או לתו שלולית או גיגית .15ואפילו
בגדי שרטובי מזיעה ג כ אסור לשוטח ליבוש בשבת.16
ומ"מ יכול לתלות במקו הקבוע.17

בגליון הבא:

 −הא מותר להרטיב בשבת בגד נקי?
 −כיצד מותר לנגב ידי במגבת והרי היא נרטבת ע"י זה?
 −הא מותר להכי רטיה בשבת?

 10שו"ע סימ ש"א סעי מ"ה.
 11משנ"ב סימ ש"א ס"ק קס"א.
 12סימ ש"א סעי מ"ה ומשנ"ב ס"ק קס"ה.
 13שער הציו סימ ש"א אות רי"ב ,ומשנ"ב ס"ק ק"ע ,ושמירת שבת
כהלכתה ח"א פרק ט"ו סעי י"ג.
 14כ כתב בשמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ו הערה ק"כ בש
הגרש"ז אויערב זצ"ל ,שכיו שמטרתו לשמור על הבגד מותר .ועיי
ש הערה קי"ט שכתב ,שבמעיל גש שאי הדר לכבסו ,מותר לתלותו
ליבוש בכל מקו .
 15סימ ש"א סעי מ"ה.
 16סימ ש"א סעי מ"ז.
 17שמירת שבת כהלכתה ח"א פרק ט"ו סעי י"ג.

 18סימ ש"א סעי מ"ו.
 19סימ ש"א סעי מ"ו ומשנ"ב ס"ק קע"ב וקע"ג ,שמירת שבת כהלכתה
ח"א פרק ט"ו סעי ט"ו] .ועיי ש הערה נ"א ,שא א רגילי לייבש
את המגבת הרטובה ולחזור ולהשתמש בה ,מ"מ לא חוששי שיבוא
לסוחטה בשבת ,כיו שדרכה להיות רטובה[.
 20שער הציו סימ ש"א אות רי"ב.
 21משנ"ב סימ ש"ב ס"ק ס' ושמירת שבת כהלכתה פכ"ז ס"ז.

