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  בעל המאור ריש פרק כירה#2 
א כי תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין וכל מי שאינו אוכל חמין צריך "וי

  בדיקה אחריו אם הוא מין

  

  

 .עג שבת 'מסמשנה #6 
 .הוהאופ...אחת חסר ארבעים מלאכות אבות

 
 :עד שבת' מס#7 

   ,אופה ונקט במשכן דהוה סממנין בישול דידן תנא שבק: פפא רב אמר. והאופה
 נקט דפת סידורא דידן תנא

 
 א:ט שבת הלכות ם"רמב#8 

 או הסממנין את או המאכל את המבשל או הפת את האופה אחד, חייב כגרוגרת האופה
  ...הוא אחד ענין הכל המים את המחמם

  
 ו:ט שבת תהלכו ם"רמב#9 

 תולדת זה הרי גחלת שתעשה עד המתכת את המחמם או שהוא כל מתכות ממיני אחד המתיך
 זה הרי בהם וכיוצא והגפרית והכופר הזפת את או החלב את או הדונג את הממסס וכן, מבשל
 בין דבר של כללו, מבשל משום חייב חרס שיעשו עד אדמה כלי המבשל וכן, וחייב מבשל תולדת

 .מבשל משום חייב זה הרי רך גוף שהקשה או באש קשה גוף שריפה

 .לט  תשב' מס#10 
 כי, דאסיר פליגי לא עלמא כוליה האור בתולדות, דשרי פליגי לא עלמא דכוליה בחמה: נחמן רב אמר

 .גזרינן לא סבר ומר האור תולדות אטו החמה תולדות גזרינן סבר מר; החמה בתולדות פליגי
  

 ג:שיח 'ס ח"או ערוך שולחן#11 
 על לשברה או קדרה בצד ביצה ליתן: כגון, האור בתולדת  לבשל אסור כך באור לבשל שאסור  כשם
 אטו גזירה אסור, בחמה שהוחם בסודר: כגון, חמה בתולדת ואפילו;  שתצלה כדי באור שהוחם סודר
: כגון, צמהע בחמה אבל;  חמה מכח שהוחמו דרכים באבק או בחול  להטמינה אסור וכן, האור תולדת

 .מותר, שיוחמו כדי בחמה מים ליתן או בחמה ביצה ליתן

  ט:כ פרק שמות#3 
   ַוֲאָמְת ַעְבְּד ּוִבֶּת ּוִבְנ ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה א יֶק ֱא 'הלַ  ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום

  :ִּבְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְוֵגְר ּוְבֶהְמֶּת 
  

  ל:יח ויקרא#4 
  ִלְפֵניֶכם ַנֲעׂשּו ֲאֶׁשר ַהּתֹוֵעֹבת ֵמֻחּקֹות ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם

א    :יֶכםֵק ֱא 'ה ֲאִני ָּבֶהם ִתַּטְּמאּו ְו
  

  .כא יבמות 'מס#5 
 .משמרתיל משמרת עשו, משמרתי את ושמרתם )יח ויקרא(



  

  
  

  
  

  
  

  

 .מב שבת 'מסמשנה #12 
  תבלין לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן והקדרה האילפס

  
 ט:שיח 'ס ח"או ערוך שולחן#13 

  זמן כל,   מבשל האש מעל שהעבירוהו לאחר אפילו) האש על בו שמשתמש הכלי' פי( ראשון כלי
 ....תבלין לתוכו  ליתן אסור לפיכך. בו סולדת שהיד

 ב טור ו דף ג פרק שבת 'מס ירושלמי תלמוד#14 
 לכלי הרחק עשו יונה רבי אמר...שני כלי בין מה ראשון כלי בין מה מותר שהוא שני בכלי מודין הכל

  שני לכלי הרחק עשו ולא ראשון
  

 ה ושמע"ד: מ דף שבת מסכת תוספות#15 
 שני כלי' אפי סולדת יד דאי ראשון מכלי שני כלי שנא מאי תימה - מבשל ואינ שני כלי מינה ושמע
 על שעמד מתוך ראשון שכלי לפי לומר ויש מבשל אינו נמי ראשון כלי אפילו סולדת יד אין ואי נמי

 אסור בו סולדת שהיד זמן דכל שיעור בו נתנו ולכך מרובה זמן חומו ומחזיק חמין דופנותיו האור
 .ומתקרר והולך חמין דופנותיו שאין מותר בו סולדת דיד גב על אף שני כלי אבל

 .כ שבת 'מס#16 
: אומר חנניא, תניא. נכרים בישולי משום בו אין - דרוסאי בן כמאכל שהוא כל: יוחנן רבי אמר אסי רב אמר

 .וקטומה גרופה שאין פי על ואף, כירה גבי על להשהותו מותר דרוסאי בן כמאכל שהוא כל
 

 .כ שבת 'מס י"רש#17 
 .שליש בישולו ומבשל, היה לסטים -  דרוסאי בן

 
 ה:ט שבת הלכות ם"רמב#18 

 אבל כגרוגרת בו נצלה לא, חייב מקומות ושלשה בשנים' אפי כגרוגרת בו נצלה אם גחלים גבי על בשר הניח
, צדדיו משני ישולב חצי ויתבשל בו שיהפך עד, פטור אחד מצד בישול חצי נתבשל, חייב בישול חצי כולו נתבשל
/ ד"הראב השגת. /מלאכה לידי ויבוא שתאפה קודם לרדותה לו מותר ונזכר בשבת בתנור פת והדביק שכח

 .דרוסאי בן כמאכל' פי בישול חצי א"א. בישול חצי כולו נתבשל אבל
  

  .שבת לט 'א מס"הרשב חדושי#19 
  בחמין  שבא' פי. כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת גמרא

 מלפני השבת ונתבשל כמאכל בן דרוסאי דשוב אין בו משום בשול

 :מ שבת 'מס#20  
 דמי והיכי. מותר -  בו סולדת יד אין, אסור -  בו סולדת יד, מים ואחד שמן אחד: שמואל אמר יהודה רב אמר

 .נכוית תינוק של שכריסו כל: רחבא אמר? בו סולדת יד
  

 :קמה שבת 'מס#21 
   – שבת מערב בחמין בא שלא וכל. בשבת בחמין אותו שורין -  שבת מערב בחמין שבא כל. משנה

 .בשבת בחמין אותו מדיחין
 

 שם י"רש#22 
 .שנתבשל כלומר -  בחמין שבא כל

 
 ח:כב שבת 'הל ם"רמב#23 

, בשבת בחמין לשרותו מותר צונן עכשיו שהוא פ"אע השבת מלפני בחמין נשרה או השבת קודם שנתבשל דבר
 מלאכתו גמר הדחתו היתה לא אם בשבת בחמין אותו מדיחין מעולם בחמין בא ולא מעיקרו צונן שהוא ודבר

 .בחמין אותו שורין אין אבל


