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  בס"ד

 [1]בישול  יסודות דין בישול

בשיעור זה נדון בע"ה ביסודות דין בישול. מהי הגדרת בישול? האם מדובר על 

הרפיית גוף קשה? על הקשיית גוף רך? או שמא על הגדרה אחרת. עיינו באותיות 

 ב' תוכלו לראות השלכה מעשית לחקירה זו.  אותג. ב-א

תחייבים על מלאכת מבשל, הרי כל כיצד מ –אופי החיוב על מלאכת מבשל 

 בישול הוא לכאורה גרמא? עיינו באות ה'. 

האם יש איסור בישול בדבר שניתן לאוכלו חי? לימדו את השיטות השועות באות 

 מאחורי השיטות השונות. ו. נסו לחשוב על הסברות ש

 נדון בהגדרות שונות לבישול: מאכל בן דרוסאי, יש סולדת וכדומה.  זבאות 

 ורות שבסוגריים הם להרחבה נוספת, אם יש פנאי. המק

 בע"ה שיהיה לכולנו לימוד מעמיק ומשמעותי ושנזכה לכוון לאמיתה של תורה,יוסף צבי רימון

 

פ"ז ה"ב "את חמי ירושלמי "והלש והאופה" עד "שבע חטאות" ]אב ותולדה: שבת עד:  .א

"אמר רבינא ; ע"ז לח. רש"יאופה ]א[ ס"ק א וס"ק ח[; אג"ט אפיה... תנינתה עמהן"; 

בשבת עד: תוס' )ד"ה קא משמע לן( שם; רש"י ותוס' הלכך... לשרורי מנא קא מיכוין"; 

ד"ה קמ"ל דמירפא; חידושים המיוחסים לר"ן בשבת[; רמב"ן וריטב"א ד"ה מהו דתימא ]

ס"ק ד שעה"צ שי"ח ס"ק א; משנה ברורה )ה"ו(; לחם משנה שבת, פ"ט ה"א וה"ו; רמב"ם 

 ופה, ז[.אמנ"ח ]

 שו"ת שואל ומשיב מהדורה ג' ח"ב סימן כ'; שש"כ, א סב, והע' קפ"ג עשיית צנימים: .ב

ח"ג סימן כ"ב "ואף על פי שהגאון שו"ת יחוה דעת ; ]במהדורת תש"ע: א', עא, והערה ריג[

 אופה ]נה[ ס"ק א'[.אגלי טל, כלל כ' ס"ק ו; נשמת אדם בעל שואל ומשיב..." ]

סימן תל"ד; מרדכי "האופה... חייב משום מבשל"; ם עמ' קלד. פירוש נוסף בגמ': יראי .ג

 .[וגר"א]רע"א ש"א, מו; שו"ע 

נ' ס"ק ט, עד ד"ה חזו"א שם; מ"מ ולח"מ שם; ראב"ד רמב"ם פ"ט ה"ו; ]מבשל ומבעיר:  .ד

 ויש[.

ד"ה במשנה הזורע; רש"ש שבת עג: )גמר מלאכה במוצ"ש(: אופי החיוב על מלאכת מבשל  .ה

בעי רב שבת ג: ח"צ ס"ק יד[; השבת, זורע ב ]ובהרחבה: במצווה ר מוסךמנחת חינוך, 

שו"ת ס"ק ח ] ]ח[ זורעאגלי טל בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן חטין...; שבת מה. ביבי; 

או"ח ח"א סימן שו"ת חלקת יואב, ח"א סימן כ"ג; שו"ת דבר אברהם או"ח קכ"ח; הר צבי 

 י', וח"ב סימן י"ג[.

"תנו רבנן מביא אדם קיתון מים... כלאחר יד"; שבת מ: בישול:  דברים שאינם צריכים .ו

"רשב"ם טור רנ"ז שבת מח. ד"ה דזיתים "אמר רבינו שמואל..."; תוס' פ"ט ה"ג; רמב"ם 

ח"ב סימן ס"ב ד"ה האילפס )השני( "אמר רב יהודה אמר שמואל... דביין אין בו אור זרוע ]היה מתיר..." 

רנ"ד, ד, מג"א שי"ח, יד, ומ"ב; רמ"א א רי"ג "ולענין דבר הנאכל..."[; ח"שו"ת הרדב"ז משום בישול"; 

 . ורע"א
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ביצה ת"ר מביא אדם קיתון מים..." עד היכי עביד הכי; בישול מים: שבת מ: "עוד בעניין 

מ"מ פ"ט סוף ה"ג; פנ"י שבת מ: ד"ה ואתי[;  –]בישול שמן פ"ט ה"א רמב"ם "אחד מביא את..."; לד. 

 יו"ד ס"ח ס"ק יח, ד"ה עוד[. פרי חדש ] "א רי"ג "ולענין דבר הנאכל... לכל אדם";חשו"ת הרדב"ז 

שו"ת יבי"א : )מקורות אלו ארוכים אך אם יש פנאי כדאי לראותם( הרחבות בנושא זה

משמרת מנחת כהן אופה סעיף י, אות י"ט; גלי טל, אלט; -ח"ד או"ח סימן ל"ד, אותיות לז

 השבת, שער שני, סוף פרק ד'.

 שיעור הבישול: .ז

שם רש"י מתחילת העמוד עד "לא כלום הוא"; מאכל בן דרוסאי: מנחות נז.  .1

רנ"ד, א )שו"ע יו"ד קי"ג, שו"ע פ"ט ה"ה; רמב"ם )ורש"י שבת כ. ד"ה בן דרוסאי(; 

ל"ז ס"ק ו בסוגריים ]פני שבת, רנ"ג ס"ק חזו"א רנ"ג ס"ק לח, ובשעה"צ. מ"ב ח(; 

 טז אות ב[. 

ח"א, מנחת שלמה, יד; שי"ח "והיכי דמי יד סולדת"; שו"ע  יד סולדת: שבת מ: .2

ח"ד ע"ד אות אג"מ שו"ת  פ"א הע' ג' בשם הגרשז"א; שם הע' טו;שש"כ ] צ"א, ח

 .[ג

נ' ס"ק ט, ד"ה ויש ]חזו"א ל"ז ס"ק יא ד"ה שהי' בסוגריים[; חזו"א  במתכות: .3

ן י"א הע' ב סיממנחת שלמה ; ]מהדורת תש"ע, שש"כ א', הע' סז[ א' הע' סשש"כ 

 בהקשר הנדון שלנו(. –או"ח ח"א סימן צ"ג שו"ת אג"מ )

 

  :מסכת שבת דף עד עמוד ב, ם המיוחסים לר"ןחידושי

קמ"ל דמירפא וכו'. פי' קמ"ל דמשום בישול נמי אית ביה ותרווייהו איתנייהו בה 

והילכך לענין בישולי כותים דאסיקנא במסכת עבודת כוכבים דלישרורי מנא קא 

ן ולית בה משום בישולי כותים ה"ק לשרורי נמי קא מכוון ותרווייהו אית בה מכוו

אלא כיון דשרורי מנא נמי איכא ולא בישול מנא בלחוד לית ביה משום בישולי 

כותים, וליכא למימר דלגבי שבת נמי כיון שאינו צריך לאותו בישול ה"ל מלאכה 

ן דאי אפשר בלאו הכין שאינה צריכה לגופה ועוד דבר שאינו מתכוון דהא כיו

פסיק רישיה הוא וחשבי' ליה כמלאכה הצריכה לגופה דהא בישולי ושרורי מנא 

 .באין כאחד

 

 שו"ת שואל ומשיב מהדורה תליתאה חלק ב סימן כ 

נשאלתי מהרב מו"ה ישכר נ"י מסקאהל שראה בספר אחד מחכמי ספרד שאוסר 

ו ע"ג התנור שיהיה כולו לעשות פעניצין בשבת דהיינו שיקח לחם שנאפה ולהניח

מוקשה עד שיהיו פעניצין וכן להיפך לקחת פעניצין המוקשים ולתתם לתוך מרק 

והנה מהמג"א סי' שי"ח ס"ק כ' שכתב דאם הוא יבש אין בישול לאחר אפייה א"כ 

משמע דמותר גם בפעניצין שהרי נאפה מקודם. ואני אמרתי בראשית ההשקפה 

ת כללו של דבר כל שריפה דבר קשה או שיש לאסור ממ"ש הרמב"ם פ"ט משב

שהקשה גוף רך אסור והרי הפעניצין הקשים כל שמרפם במרק הרי זה מרפה גוף 

קשה ושאני יבש דאינו קשה כל כך אבל כאן שמרפה גוף קשה אפשר דאסור 
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וצ"ע. ועיין מג"א סי' שי"ח ס"ק יו"ד שהביא דברי רבינו בפ"ט משבת הנ"ל 

גוף קשה היינו שהוא בעצם קשה כמו מתכות  ואפשר שכוונת רבינו שמרפה

וכדומה שבעצם הוא קשה אבל הלחם הוא רך רק שנתקשה אח"כ וכל שריפה חוזר 

למה שהיה מיהו גם בממרח שעוה או זפת גם הם בעצם אינם קשים ורק שנעשים 

 מוקשים אח"כ ואפ"ה חשבו הרמב"ם למרפה גוף קשה ודו"ק וצ"ע:

 

 ש"ע, א', עא, והערה ריג:מהדורת תשמירת שבת כהלכתה, 

 

 

 

 חלק ג סימן כב  שו"ת יחוה דעת

שאלה: ביצה רכה שעירו עליה מערב שבת מים רותחים מכלי ראשון, האם מותר לערות עליה בשבת מים חמים מכלי 

 ראשון שעל האש כדי לחממה? 

מה, ואף אם תתקשה יותר על ואם עירו עליה רותחים מערב שבת, מותר לערות עליה מים רותחים בשבת כדי לחמ...

ידי זה, אין בכל כלום. ואף על פי שהגאון בעל שואל ומשיב במהדורא תליתאה )חלק ב' סימן כ'( פסק שאסור לתת 

לחם אפוי על גבי התנור בשבת כדי שיתקשה יותר ויעשה צנימים, והביא ראיה ממה שפסק הרמב"ם )בפרק ט' 

שות דבר רך, וכאן הרי הופך את הלחם הרך לצנימים קשים. אולם אף מהלכות שבת( שאסור לרפות דבר קשה או להק

אם נניח שיש להשוות דין ביצה ללחם, מכל מקום נראה שאין דברי השואל ומשיב מוכרחים להלכה, שדברי הרמב"ם 

שאסור לרפות דבר קשה או להקשות דבר רך, אינם שייכים לגבי דבר מאכל, שהוא דרך אכילה, וכמו שמותר לשרות 

במרק רותח לחם יבש כדי לרככו, וכמו שכתב בכנסת הגדולה )סימן שי"ח(, שמנהג העולם לערות בשבת מרק רותח 

מכלי ראשון על פת שבתוך הקערה, מפני שתופסים לעיקר דעת מרן השלחן ערוך שאין דין בישול אחר אפיה. וכן 

רפאל בירדוגו בספר תורות אמת, ושכן המנהג הסכים הגאון רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה. וכן פסק הגאון רבי 

פשוט בכל ערי המזרח להתיר בזה אפילו בעירוי מכלי ראשון ע"כ. ואפילו לדברי החולקים לא אסרו אלא משום בישול 

אחר אפיה, אבל באפיה אחר אפיה לכל הדעות מותר. וכן העלה הגאון מהרש"ם בספר דעת תורה )בסימן שי"ח סעיף 

קים שסתמו להתיר באפיה אחר אפיה, מתבאר שאין שום איסור להקשות לחם רך, ושדברי ה'(, שמדברי הפוס

לה ע"כ. וכן פסק בשו"ת יגל יעקב הרמב"ם שאסר להקשות דבר רך אינם שייכים לענין אוכלים, כיון שזהו דרך אכי
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)חלק אורח חיים סימן נ"ד(, ודחה דברי השואל ומשיב הנ"ל, וסיים שיפה נהגו העולם להקל בזה להלכה ולמעשה. וכן 

כתב בשו"ת בית אבי חלק א' )סימן ס"ב(. ואמנם הגאון רבי יוסף חיים בשו"ת רב פעלים חלק ב' )סימן נ"ב( הסכים 

משיב, מטעם שזה נחשב כגמר מלאכה, כשהופך את הלחם לצנימים, ויש בזה איסור משום להחמיר כדברי השואל ו

מלאכת מכה בפטיש. אולם באמת נראה עיקר כדברי האחרונים שפסקו להקל בזה, ולא חששו כלל לאיסור של מכה 

ול שיש איסור בפטיש, משום שהלחם ראוי לאכילה עוד לפני שייעשה צנימים, ולכן אף לדעת הירושלמי פרק כלל גד

מכה בפטיש באוכלים, באופן שכזה אין לחוש כלל. וכמו שכתב באמרי בינה )הלכות שבת סימן כ"א(. וכן פסק הגרי"ח 

עצמו בשו"ת רב פעלים חלק א' )סימן ט"ז וי"ח(. ומכל שכן לפי מה שהעלה בספר תהלה לדוד חלק ב' )סימן פ"ב( 

ש באוכלים, ושלא כדברי הירושלמי, וכן העלה הגאון רבי מאיר שהעיקר כדברי התלמוד שלנו שאין דין מכה בפטי

אריק במנחת פתים אבן העזר )דף נ"ה ע"ג(. וכן העלה המשנה ברורה בביאור הלכה )סימן שי"ח סעיף ה'(. וכ"כ בשו"ת 

דם, לבושי מרדכי תליתאה )חאו"ח סימן כ"ך(. ועוד שבדבר שמלאכתו נגמרה מאליה, ולא נגמרת מיד על ידי מעשה א

לא שייך דין מכה בפטיש, כפירוש רש"י בשבת )ע"ד ע"ב בד"ה חבית(. וכן העלה הגאון רבי יצחק אלחנן בשו"ת באר 

יצחק )סימן י"ג ענף ח'(. וכן יש עוד צד להקל לפי מה שכתב בשו"ת מהרש"ם חלק א' )סימן קס"ד( שכל שעושה לאכול 

ארץ צבי פרומר )סימן צ"ו(. וראה עוד בזה בשו"ת עטרת יצחק לאלתר, לא שייך בו דין מכה בפטיש. וכן העלה בשו"ת 

)סימן נ"א( ובעתים לבינה על ספר העתים )עמוד שמ"ד(. ובס' תהלה לדוד )סימן שי"ח ס"ק כ'(. ואמנם בס' שמירת 

שבת כהלכתה )עמוד י"ז( הסתפק בדין זה לפי חומרת השואל ומשיב הנ"ל, אולם מאחר וביארנו שרוב הפוסקים 

ם על השואל ומשיב ופוסקים להקל לחמם לחם עד שיעשה צנימים, וטעמם ונימוקם עמם, העיקר שיש להתיר חולקי

 גם בדין ביצה רכה אף אם תתקשה יותר.

 

 קב[  -סימן רעד ]דפוס ישן  יראים

האופה. אמרינן בפ' כלל גדול ]ע"ד ב'[ מ"ש דתניא תנא אופה דלא הוה במשכן 

נן סידורא דפת נקט למדנו דמבשל ואופה אחת ושביק מבשל דהוה במשכן ומתרצי

הן. תולדות דאורייתא. אמר רב אחא בר רב האי מאן דשדא כותנא לאתונא חייב 

 .משום מבשל פי' שמי לחלוחית של עץ מתבשלין

 

 מסכת שבת פרק תולין רמז תלד  מרדכי

הבגדים ששרויין במים סמוך לאש בשבת משום מלבן מידי דהוה אאונין של פשתן 

וך התנור דאפילו ב"ה לא שרו אלא כשנותנו עם השמש אבל בשבת אסור לת

משום מלבן כמו שפרש"י וכן משמע בבמה מדליקין ]דף כז ב[ דקאמר האונין 

משיתלבנו ועוד יש לאסור משום מבשל כמו מאן דשדא סיכתא לאתונא דחייב 

 משום מבשל פרק כלל גדול ]דף עד[:

 

  ףסימן שא סעיף מואורח חיים הלכות שבת  שולחן ערוך

 בגדים השרוים במים, אסור לנגבם סמוך לאש. 

 

 אורח חיים סימן שא סעיף מו  רבי עקיבא איגר

ומ"מ נ"מ דאין שרויים במים חמים שהיס"ב דמשום בשול ליכא דאין בשול אחר בשול וכן אם 

ול אבל המים עתה צונן אלא שכבר נתבשלו פ"א ונצטננו להסוברים דגם בלח אין בשול אחר בש

משום מלבן איכא כיון דהוי ע"י חימום אש דיש בו משום בשול בעלמא אלא דבהנך מים אין בשול 

 אחר בשול וממילא שייך בזה ליבון וכ"כ במשבצות זהב ססי' ש"ב:
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 מסכת שבת דף עג עמוד א  רש"ש

במשנה הזורע הן אף כ"ז שלא נשרש כמאן דשדי בכדא דמי. עי' )מנחות סט( מ"מ 

"י זריעתו עתה ישרש אח"כ חייב כמו אופה וצולה דחייב אף על פי כיון דע

שנאפה ונצלה אח"כ מאליו )וע"ש סוף ד' נ"ו ונ"ז( והנה אם לקט הזרע קודם 

שנשרש נראה דפטור למפרע על מה שזרע כיון דלא נתקיימה מחשבתו וד"ז יש 

ה מזו ללמוד מבעיא דרבב"א בריש מכילתין דאם רודהו קודם שנאפה פטור וגדול

משמע בתוס' ק"ע בירושלמי דפרקין )ד' כח א דפוס דעסי( בד"ה כל דבר דאם 

עקר דבר מגידולו אם שוב שתלו אח"כ פטור וזה ודאי ל"נ כלל דכיון דכבר גמר 

מלאכת העקירה. ]וזה דומה למש"כ הרא"ש בפ"ב דביצה ססי' י"ז ע"ש[. משא"כ 

דא בכדא דמי והנה בזורע הכא היכא דלא נשרש עדיין לא נעשה כלום דכמאן דש

משמע דחייב אף דההשרשה לא תהיה אלא בחול עמש"כ בפ"ב דכלאים מ"ג וכן 

הנוטע חייב אף דזמן קליטתו נמשכת ע' בפ"ב דשביעית מ"ו ומזה נ"ל דכן האופה 

 בשבת עם חשיכה חייב אף דאין שהות שתגמר אפייתו בעו"י:

 

 מצוה לב  מנחת חינוך

הזורע זרעים או הנוטע אילנות או המבריך או המרכיב או הזומר כ"א מאב א' הם וענין א' ב( הזריעה לשון הר"מ פ"ז 

וכו' היינו שאינן תולדות רק נחשבים לאבות והוא מהש"ס דע"ג. והנה מלאכת הזריעה אם זורע במקום שראוי לצמוח 

ן שנתקלקל תיכף ע"י איזה סיבה וז"פ. וכבר בררנו לקמן היו"ט דעל הזריע' שזרע חייב אף בלא השריש ונקלט כלל כגו

או שתיכף הגביה מן הקרקע חייב על מעשה הזריעה ול"ד לאפי' דקודם שנאפה א"ח כמבואר בש"ס התירו לרדותה 

קודם שתאפה כדי שלא יבא וכו' דהתם האפי' הוא המלאכה וחייב בשעת אפי' אבל הכא המלאכ' היא הזריע' וחייב 

 תיכף על הזריע'.

 

 אגלי טל ח', ח 
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 ים הלכות שבת סימן רנז אורח חי טור

רשב"ם היה מתיר לתת פירות סביב הקדרה אף על גב שאי אפשר להם שיצלו 

קודם חשכה דקי"ל כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר להשהותו על גבי כירה 

אפילו אינה גרופה וקטומה ופירות כיון שנאכלין חיין חשיבי כמאכל בן דרוסאי 

כל בן דרוסאי עד שיתבשלו כל צרכם ויותר הם טובים בלא בישול כלל מכמא

ומיהו צריך ליזהר כשנותנים שם פירות שלא יחזיר הכיסוי אם נטלו משחשכה 

 ושלא להוסיף עליו עד שיצולו מפני שממהר לגרום בשולם בשבת:

  

 חלק א סימן ריג  שו"ת רדב"ז

קה אבל ולענין דבר הנאכל כמו שהוא חי אם יש בו משום מבשל בשבת לענין מלקות אינה לו

אסור מדרבנן ואם נתבשלו מאיליהן כגון שהניחם מערב שבת מותר לאוכלן בשבת. תדע שהרי 

דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי אין חייב עליו בשבת וטעמא כיון דאיכא מאן דאכיל ליה הכי שוב 

 לא מחייב על בישולו וכ"ש הדברים הנאכלין חיים לכל אדם.

 

 ל"ז, לוחזון איש, 

 

 צ"א ח:מנחת שלמה, 

נלענ"ד ראי' ברורה דעד ארבעים וחמש מעלות צלזיוס אין לחוש כלל שהיד סולדת בו גם בדאורייתא, שהרי 

נחלקו אמוראי בגמ' חולין דף ח' ע"ב אם בית השחיטה צונן או רותח... ואפילו למאן דאמר 'בית השחיטה 

אותו מקום, אבל לפני גמר  רותח' מבואר שם בגמ' דאין הסכין בולע אלא בגמר השחיטה דרק אז רותח

השחיטה... אין הסכין בולע כלום, ומעתה כיון דלא נזכר כלל בפוסקים שום חילוק בין סכין ששחט בה 

בהמה לסכין ששחט בה עוף, פשוט וברור דשקולין נינהו ואין שום מקום לחלק ביניהם, והנה בזמננו ידוע 

וחמש מעלות, והדם היוצא מבית השחיטה עולה  ומפורסם דשיעור מדת החום של ברווז... קרוב לארבעים

א"כ מוכח ודאי דעד שעור של ארבעים וחמש מעלות "צלזיוס" אין לחוש כלל דשמא  לפחות במעלה אחת...

 ...היד סולדת בו
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 נ', ט:חזון איש, 

 

 

 א' מהדורת תש"ע, הערה סז:שמירת שבת כהלכתה, 
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