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:ן]יחתהשמאנהםלחושואיןכללממשיתיהגננאהקשבנהלישאיןלפי
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_ממלהשהוא שההללקמןגםיראה,ב"מקא-מ1,ס
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,שםע"ישטור.שםמשנהגז .שםם"רמבראהנח

,א"מא"רמ,(ד,לא)לא"מבוגלנט ס
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מבעודלבישולהחציכברשנתבשלהכיוןן"הלילהלצוררצרכהכללהתבשליכולה
.ל1יוםשמבעודזהבבישול"להדחקי"עלהאכלכברראויההיאוגםיום

מותרתלהתבשלכנרשהתחילהנקדרההיהאחתהתיכהאלאנחןלאאסואפילו
עדהקדרהמכלדעתומכיחחתיכהאותהי"שעלפיהיהליכולההיתהכאלו

."למחרץ
וכיוצאחיירקאבלהלילהלצורךעודלהתבשללואפשרשאי,חילבבשרזהוכל בולן

שאףלפייוםמבעודדרוכאיבןכמאכלנתבשלכןאםאלא"להשהותולאכזר
:"למחדלעדממנידעתימסיחיאיניהלילהלצירךלההנשלהיאיכילעכימייחישהיא

כלנתבשלאפילואודרוכאיבןכמאכלשנתבשלתבשילשאפלו]אומריםיישפו
שהתבשילבמהושמחלאדםלושיפהדהיינולוויפהמצממקשהואאלאצרכו

ולפיכךמצממקשיהאכדיאובישולוי1למהרבשבתיחתהשמאחוששין"מצממקי
נ]דרוכאיבןכמאכלעדייןנתבשלולאלהתבשלהתחיללאילודברלכלשוהדינו

.י]למעלהשנתבאר
:"]הראשונהככבראלהקלהמנהגנתפשמוכבר

עלאוברזלשלבכאגביעלשיושבתכגון,]בגחליםנוגעתהקדירהכשאיןזהוכלי
שהןאףגחליםגביעלעומדתהיאאםאבלהתנוראוהכירהבתוךן]אבניםגבי

לושרעדהינולוורעמצממקהואאםאףעניןבכלאכורך"וקמומותיעוממות
הממנהנקראשזהלפילגמריחישהואאומצממקןשהתבשילבזההואועצבלאדם

"מלקמןיראה.גאוןתשובתבשםא"מג"כש-ראסיט עדאיתהמשההאםואפילו:שהוסיףא"מרגז

להמועיל'חיתימעטן'שא'תו'לחלחושן'אלמחר כלמחרערחומהלשמור

תהלהוראה,מנולהשהיאון' ,יאיתאיר.בבתוספתפיחכהלכהשבת.'ק"ס-לדה
,נ,ישמצגלקמןראהע מב"חזרועאירעא

לשוןיראה.יוסףר"הבישיםה" י"ח(ו"רית')ב"ומפווראה.ג"מרנד'סילקמןרבנו
,יאילךח'ע יבתימפת,יאאיתבביאוריםח"ככהלכהשבתדאהעב

.זאותביאיר 'גבעג

.א"פע"ושיתיר.ב,ה' ,שםע"ישטור.ה"השםרמשיםעד

ם"רמב.שראה"רב,ח.."רש,(ב,י)ף"ריראהעה ושרטור,שם

ה"ד)רנט'.לםמהדאיביראה,שםע' יהיה)הטמנהמשוםמור.אבזהן.שאהטעם(אבל

כילהאםרותחתבשלבתוך'חבשרכת'התהטמנת .(שםמתכמה

.עחהערהה"פכהלכהשבתראהעו ע

.רקות'ט.רהממבקצרהיהטמנהשהיההלולקמן* הראיייםרית'פ'גבה-ר"מערנד"מלקמןוראה ,חיםלהאכל

.ם'יהפימק'הגמטמעית-מגנתךיאםש"ימה"די-1עח .ר"מקא-ת.שםם"ודמםממשמעית,ב"מקו"ט

.ם'יצענמ"מיראה םלקמןבםראהלעט

.א"'םרנז"מ.ג"'םוסיףי"מרנד" 1.רמ1.ח"יהר"הנ"פת-רת1,רה.כפ"רף-ריפ

מינוהרובשםג"רפש"רא,מרהפ"רבתדהמות

העמקוראה,קכח"מלךשלה'פ)והשאלתיתיונה העמפר).יהברצלינ(שם-שאלה

'האדעה.(ט'"מם.ת' בתיר
,שםע"ושי .מקיאא"מ,ם'הגאינתשובתבשם(במיפו)שםן"רת1פא

,יראהה"רבאיתאירים'בבא"מכהלנהשבחוראה ה"דב,ה.."ושפב

שםם'הרמל;קמוראה,,התה' .א"סל.לעהלשיויראה,ד"ח

מצממקשהואעדיוםמבעידנתבשלכןאםאלאפג מלקמן)לוירע

.(ב"מרנד" ,חף'מעפד

לקמןגםוראה,א"מסוףא-רם.א'"מוםשםש"ראפה ם

רבנולשיןיראה.ר"מישם,ג"מישם,ב"מרנד" ף".הר'לדברלחישהרוצה"מקיאא"קורנד"םלקמן

,ח"מקנביאיריםשלטווכהלכהשבתוראה,"'כיימיעתי פ

-

.נח.הערהא"שכהלכהשבתראה ,ם.וגאינא"מיע,לח-רפז
ש"רא.ג"רפבהמאורהובאי ן"ר,קופהגמראה"דב,גהא"רשב,אי"מוםנ"פ

רנמ'.לםב"מהדויראה,א"סמוףע"ישומיר,ג"מ ב(בתחלתה)

(לך'יא,כןעלה"ד)ושם.זוטה.שאיר' נתבאר

והקדרהבקדרהכולוטמיןכשהאשלריקאדהיני

;.1ש1מור.שםן.ר.שםש.רא.שםה.רז.שםה.ופט .שם

.ם.יגא1נבשםא.פק,מזשםן.להךה1'המלהמיתע לשןראה

היא,)ם.מ.נבר..מדיר"םלקמן,דבי ל;'רקא;משם.להן1יען'ננממק.(שםן.הרמבמלשין

.המזם



קטורנגשבתהלכות

דברגביעללהממיןואמורבקדרההבלמוסיפיםהםוהגחליםהגחליםגביעלשמממין
ע11ן1ינ"רנבמימןשיתבארכמו]"לגמרחיאולוורעמצממקאפילו"הבליהמוסיף

.המעםשם
אלאהבלהמומיףדברגביעללהממיןאמרושלאואומריםוהייעלחולקיןויש

ואף,דברןבאותהממונהכולהשהקדרה]הקדרהןמביבהמימלמלדברכשמדביק
1ההריהבלהמומיףדברגביעלהקדרהשהעמידאלאהבלמוסיףאינודברשאותו
אוהכירהשדופניאףכאןאבלהבלסהמומיףבדברממונהכולההיתהכאלואמור
כיוןמקיםמכללמעלהמתוםפיהםאסיאףהקדרהדיפניממגמקיפיםהתטר
ממעם"הממנחןנקרא1האיןהקדרהדופנימביבדבוקהמימלמלדברשוםשאין

וכןהבלהמומיףדברגביעלעומדתשהיאבמהאיסורשוםואין1ין"רנ'בסישיתבאר
.7המנהג
כיוןהממנה1האין]הקדרה7דופנימביבודבוקותמקיפות"בוערותיגחליםאםואפילו

ג"למעלהמטלהשתא
הואהקדרהגמילתידישעללפי7זבשבתמשםהקדרהלימוללישראלאמורשאואלא

הןוהעליונותאותןומכבותהתחתונותעלונופלותהעליונותהגחליםאתמחתה
פסיקמקוםמכללחתותמחכויןאינושהואואף]17החיתויידיעלמאליהןנבערות
מקוםומכלהגחליםיחתהשלאהקדרהלימולאפשרשאי,הואץימותולארישיה
לנכרילומראמורבשבתלעשותושאמורדברשכלואף7ןלימלהלנכרילזמרמותר

לואומדאינוהישראלמהכףנלאמאלחנעשהשהאימ1רכאןמקוםמכל""לעש1ת1
הריהאיסורנעשהשמאליואףכןאםהמותרסדברלעשותשולחואלאלעשותוכלל
עלכללמוזהראינווהנכריככהעלצוחולאשהישראלהישראלבשליחותנעשהלא

:אימור7ילעשותלשלחולנושאמוראלאהשבת

.סיר.שםן"ר.שםש"רא,ג-רפה-רז,שםח"רצא רכה7-רפתמני.ת"רבשםבמהה"דבמג'תוסצב

.שב "וםא"מצג

.ב"מקא"קושםוראה,' .ח'סיב"חזרועאור.(254'ע)קצו"םה".ראבצד

.אומריםיישבשםא"ססוףא"רמ,רצםרמזמרדם "םמוףשםלקמןגםוראה
'

-

י,מהל'שביאור.גק"מא"י ראה
שםעוריראה.(במפרומיהוה"ד)מ"ר"לםב"מהדי "םהתרומה'םדעתמאורוגמזידיהכהגמעימןה"ד)

גםשאמורשמגן"ורא"ברשבשהובא)ינה.נו.ירברלא פן.שאאף)ף'המיםברברא.הההממנהכשעקר

ה' בק"מא"קירנו"םגםוראה,(זרועכאוררלא,מכוסה

'םשדעת(במימגר,."בבא'בהדמשמעיכןה"ד) וממהתרומה

.שלישיתדעהא.הג" גםוראה.ז"מקיא-ת.(א,פ)שםמרזניהגהותצח

יראה.שברכהשםמרדכי.טים'צה"דא,מח'תים שםלקמןגם

.ג"מקא"יבקי א"פכהלכהשבתוראה.שםא"קולקמןראהצו

.האותם.איר.בב "םשםכדלקמןצו

,ג"וש' _שםמההאגםיראה_שםא"מ.שםמרדכיהנהיתצח

,'"םמוף(צו

,שםא-רםק .שםזרועאירבשם,רצמרכהשםמיזמיקא

וגידולייוסףושארית.שםתדזמיהגהוצותקשותקב מדזמי

המרדכיעלזאותשם'אנש.בחדישהיבאי .ג"מקא"קירמ'.םלקמןגםיראה,שם

,'"ם,מהרמ"םלקמןגםוראה.שםא-רמקג רמןזמיקד

היבא.קצו'סיא"חה"ראביבשםשכעמ" ,ח.ק"סא"במ קח
א,זךעירובין'"רשפ"עוהוא,שםא"מ,שםמרדכי מכבהשהואמפת"א,כבכריתיתאבל.וחררהה"ד

שםרשיייראה."התחתינותאתומבעירהעליונותאת םלקמןגםוראה.מכבהה"רהחיתהה"ד

ב"מרנז" מבלרגמשום.ב"תה.י)

'
,נ"יש מכדלקמן,שחיבקו

.ג"ושא"משלז" כ"יכ,ח'ק"סא"מ,כאותפיומייצוגיותהגהותקו

וראה,יאםה"דבקצרהוהטמנהשהיהבהללקמן מכלקמןגם

שלא"ם,ה"סרעו'.ם.ז"םרנט"ם.ח" .ב".ם

.ו"םשז"מלקמן.נ"ישא"סרמג'סיל'כדלעקח .שםא"מ.שם'"הגהמקט

.ז"םרנמ"ים,ח"מכלקמןה"וכ.ם'ונ'וצמ"מראהקי ,'כדאיתם'מאיר.ע'עמכהלכהשבתיראה



רנגשבתהלכותקמז

"'לימלה7לישראלאפילומותרהדיןמןתחתיהאלאהקררהמביבאינןהגחליםשםיא
יוכבוולאכךידיעליובערולאהקדרהגמילתי"עהגחליםקצתינענעאםשאף

כיוןמקוםמכל7ינשהואכלבנענועאפילוהמוקצהלמלמלואמורמוקצותשהןואף
)'כלל7איסורבוואיןהצדמןמלמולנקרא1ההריהקדרהי"עאלאבידומנענעןשאינו

נכרישםאיןואםנכריי"עאלאבעצמוהישראלימלנהלאלכתחלהמקוםשמכלאלא
אם),כללשינענעןשלאוגםהגחליםיחתהשלאבנחתלימלהוינהרבעצמו7יזימלנה
שהואוכיוןקצתמתבערותהןבלבדנענועי"עשאפילוי"אומרים7שישלפי(לואפשר
אףימיתלא.רישיהפסיקכאןאיןכללינענעןשלאלהייתשיכלבעניןבגהתנשלה
:הואדימחכויןשאינושדברכלוםבכךאיןמתנענעותהןכןפיעלאףאם

"'דרומאי7בןכמאכלנתבשלשלאתבשיללהשהותשאמורשנתבארמקוםכליב
"מותר7נשהואמבורשהיהאושם7נששכחהבשוגגאפילוושההמןעבראם
:שיעשו7נזבכדישבתבמוצאישימתינועד)לאחרים7נביןלוביןאמור7ננ

אדםלכלהראויבישולשלישכמושהוא"7יאומריםישדרומאיבןמאכלשיעוריג
הלךמופריםשבדבריפ"אעהלכהולעניןבישולוחציכמושהוא,7נאומריםויש
חצישיתבשללכתחלהלי1הרצריךשבתחומרמשוםמקוםמכלהמיקל7נןאחר

להתירישבדיעבדאבל(ב)ההיתר7נןמדרכיאחדשםאיןאםיום7נחמבעודבישולו
:יום7ןמבעודבישולושלישנתבשלאםעניןבכלהתבשיל

אחרוןקונמרם

בתנורבדיעבדלהקלד"רמ'גיאז"יהמג)ח"הבש"מלפיפשוטזהנדבדיעבדאבל(ב)

,שמןש"כמעלייהופליגי"דרביםאף,וניעתויהתרומהןנפרכדעת"שרילולאמכונה

משהזרמי,שיאי-סוסי-נ.י"הטפכיהמ.רמךקיא ק"סא"מ.באיתכאן

,ה' ב"הטד"םטה'"םכדלקמןקיב

רנמ40,נדידשיא"מלקמןגםיראה.טס''"בקיג נק"סקרא

,יארה"דבקצרהיהלומנהה'שה'הללקמןגם.ראהקיד היםחטם
יטלצורךבקדרותהריןיהוא:במוסגרף' מעל,נרטבתלנוטלןיבאם'הגחלעלדן'העכאםלה'הל

,ם.הגהל ,א"ססוףא"רמגטו

.רצטרטזהתוזמיטשתנותקזז מלקמןגםיראה,שםא"רמקיז

לקמןוראה.ר"משב" ,מקיאא"קורש"ם

,ה"וםא"מכדלעילקיח יתיםא,לח'גבקיט
יהבלדעתא"מע"שי.ענרה"ד' _ם'אימר

מ"מ.שכחה"ד'ותום,שםבגבצחק'ברנחמןרבק3 .שםע"שו,מ"המוףנ"פ

כלה"נור'"ב.שםמ"ממ"הג"מבהשגותד"ראבק3א

,פ"אעה"סודג .יאק"סד
.ג"מרנד,סילקמןגםראהה .רבד'סיו

םלקמןוראהקנב.רבר

,ה"סרנד" ,ג"מרנד"מלקמןגםוראה,א.ק"סא-מ,מידקנג ,
וראה.ה"סשלס-סל.א"סף,םח'ש"ם(לקםראה ,ה"מקלדודתהלה

.ץ-בהזךו"ח(ו"דית).ב"העי .א"סא"רמ,ג"משם'אשרהגהות.שםם"רמבק37ד

שםב"העייראה,א"סה'ש"לקמנגןהטעםיראה ע

,ואילךג'' ה"ר(א,ח)שםן"ר,'דרומאבןה"רא,כי-רשק3ה

,.שביץשערהקצרהביתבתורתא"רשב,כמאכל ע"ושוטורגםוראה.טור.ה"הנ"פמ"מ

קיג"םר"י' ,ב"מקא"קועידוראה,ה"ס

רנד'.םע"שי.שםר"ראב,ה"הט"כשםם-נתןק3ד .ב"מ

,ה"הא"פם'ממר'ועם"רמם,אגזרהענירהראהגז3ז לעגםיראה,ח"נקרנד"סא-תקנח

.ח"מל' ,ה"סלעילראהקנט

א"קווראה.וכאש"ימה"דמקיאשכךולת~גזל

ן"ר.רפו'ערפס'סיק"סמ,א,ידטהלאויןג"סמ1 סוד(כ,ו)

,יללניה"דיטפה"הרזכשםנמצאה" 'סיא"פש"רא,התםה"דב,יה'תוס.שםף"ריה

.ג"היג"פם"רמב.לה .שפח"בט



קיזרנגשבתהלכות

"ן"וקמומהגרופהשהיאאלאועציםבגפתאפלואווגבבאבקששהמיקוחכירהיד
ינ"בשבתעליהלהחוירהובא]ן"משחשכהביןיוםמבעודביןמעליההקדרהונמל

שרוצהשעהעדהכירהמעלכשנמלה"מידורהמירהשלאיז"בידועודהאם
להח

~
כשהואלהחוירורוצהאלאןן"אחרתלקדרההתבשילממנהפינהולא,ן"ירה
כשנמלבתחלהאם(בשבת)להחוירולומותר"ן"הכירהעלשהיתהקדרהבאותה
שיחבדעתוהיההכירהמעלהקדרה

~
שהייהעדייןבמלהשלאשנמצאין"כ"אחירנה

איןמהכירהסילוקהשבשעתכיוןיוםמבעודהכירהעלשםאותהשהשהההראשונה

להחאלאלגמריממנהלעוקרהדעתו
~

.כ"אחלהירנה
פעםמידוהמירהאםוכןת"להלהחוירהדעתוהיהלאכשנמלהבתחלהאםאבל
וכשרוצההראשונהשהייהלהבמלהכבראחרתלקדרההתבשילשפינהאואחת

הרילהחוירה
~

אבל]ת"רה~חאלאהתירולאוחכמים"ת"בתחלהבשבתכמושיבהה
איסורמשוםבהשאיןבעניןשהיאפ"אעהכירהעלבשבתבתחלהקדרהלהושיבלא

ומיתר"ת"נישולאחרנישילשאיןתז"צרכהכלכברמבושלתשהיאכגוןתנ"בישול
עלכשמעמידהמקוםמכל,בוזתמולדתשהידבמקוםאפילוהמדורהאצללמומכה
.~ת"בשבתלכתחלהכמבשלנראהה~הרישםלבשלשדרךמקוםשהואהכירה

אחרוןקונמרם

כתב]'[ג]"קי'פידעהביורהעצמוע"שהשוהכאשכןוכל."'ע"בשוכלל'דעתםהוזכרלאוגם

,י'א"המנשכתבכמוישבתחומראמשוםבעלמאחומראאלאאינונ'וכאן,בישולושלישיהוא
פרקלוף"'ן"ורי'י"רשדהיינו,מני"הרמםעלההולקימנןכרביםבדיעבדלהקלדישפשיטא

:פוסקיםושארמרדכיךבהגהותמ"ומהרשםדעהיורהוהטוראיט"והרשבקמא

נה'איאם,ב"מישועמור,ב,לובכהונההללביתקלא להחואמיר-יקמומהגרופה
ן'ענבכללהר' .(י"מטסוףלקמן)

ה"רשם'התיםבדעת,יאשליש"וממודיהי"בקלט ס41גוהראפר,ה"וס

.ב" ע"ושיסיר.ב"רע,לחשםששתירטאושלארביקלג

_שם .שםא"ירמטיר.שםאלעור.רבבשם.אמיראקלד

הלכותקהיריראה.א"המוףנ"פשבתרישלה.גללה בביאורשם'עמנהלכהשבת,36'הער-רנג'.ס

.ם' .כ"מקא"מראהקלו

,א"רמבדעתשםא-מ,שיר,ולחימראמ~אצי]רקלו ,מגהערהנ"פמהלכהשבתיראה

,מקפדרנו"מא'~ראהקלת ללאביישלבשמוחזקיהקלט

שםה"ר.שתקמאשנא' .הגאוניםבישים'"הנ"פמ"מ,שםש"רא,(ב,ק)

_שםא"רמ_תיר ,בגיתערה,יבהערהמ"פכהלכהשבתראהקם

,הניהאבלורהן'מחזירה"מודשםי-רשראהעמא ח

"מא"מ,א'ק"סז"כ,שטלאה"ד(ב,ת)שםן" _שםגז-

,שםרגז'.םא"מ.לוק"סא"מ,ה"םא"רמראהעמב ק

"רודאה.1"סקלא"מראהג"

מ,שם,

.ג'ק"ססוף" מ"פכהלכהשבת.א'ק"מלדודתהלהוראה בביאור
_באיתם' יראה,שםז"מקמר

שכן,לכך'הה"דרנט'למיב"מהדי כבכשל'חז'דמ)שנתבשליבשברברגםהוא

ן.שאבדברכ"משאצרכוגכלין.ערנתבשלילא]מתחלי משוםביאיןשמןר"למשמן.כמ)משולמשוםבי
.(בהגיל םכדלקמןוזמה

,ג"ושט"סשיח" י"פכהלכהשבתוראה,ד"ימכשםכדלקמןקמו

_זאותם'איר'בב לאה"דשםן-רקמו

.במגשםה-יז.בלודיהשני א"קולקמןגםוראה.מכללה"דב,להשםא"רשב

,א'הערהמ"סכהלכה.שבתיראה.'"מקמוף

אחריןלקינטרםם.ציינ

,בישולוחצישהואשפסקה"הט"פטז,וסיעתוהתרומהספרשלי ,דרוסאיבןה"דא,כיז,יאכללוההוראההפוסקיםכלליראהיא

.,גסה"ד(א,ח)שםת',חסעיףים י"כבהוכש,שכיעישערהקצרהכיתכתויתיטכןמהנכליטיטיעורכ"ממנד'סיע"כשושכתביג

,ולאה"דקיג/סיד"יו,בישולוחציהואדרוסאי ,('כול"1ם"מורלשוך:ג,עט)ג"מכ,ח"סקרנד'סייד

.בישולושליששהואוסובריםסו



רנגשבתהלכותקיח

אחרתלכירהאפילולהחוירהמותרבידוועודהלהחוירהדעתוכשהיהמקיםיסכל

."מהראשונה7תמרובהשהבלהפ"אע
לעוקרהבאונשבת71תן"רנ'נכישיתנארנדרךממגההיתהנתחלהאסאגל

בכירההיתהאםוכןבתחלהכמושיב1ה'שהר)אכור7לכירהולהושיבה11מהממנה

בגריםבשאראו])וככתותיבכריםאפילו")ולהממינה7מהכירהלימלהבאובשבת
נ)בשבת7בתחלהכמממין1ה'שהראכזרההבלמעמידיןאלאהבלמוכיפיםשאין

ומכל")71"רנ'מכישיתבארדרךעלאלאי"הבלמוכיףשאינובדבראפילושאכזר
מטלהפיהאנלהקדרהדופסכניבאלאכריכיםיהככתותהכריסאיןאסמקוס

:"הממנה7דרך1השאיןמותר1ה'הרלמעלה

עליושהשההן)וקמום7גרוףהואואפילו")וגבבא7בקשאפילושהכיקוהו"תנורןכוו
"בשבתםהקדרהלולהחזיראכורלמעלה7ןשנתבארוההיתרמדרכיאחדפיעל

הדיןוהוא]לוסורעמצממקהואואפילולהחזירהדעתווהיהבידושעודהפיעלאף
יאינהיעציםנגפתשהימקהככירהשדינם'לפו""יעשםנגפתשהכיקיהילכיפה
בגחלים17יחתהשמאגזירה"ענין7ןבכלבשבתלהלהחזירשאכורי"וקמומה7גרופה
לעניןמקוםמכללומןורעבמצממקלחיתויחששולאשבתמערבשלהשהותואף
:יותרהחמירועצמהבשבתחזרה

בולמיןהקדרה'שדופנ"מלמעלה7ןהכירה'פ'גבעלהקדרהכשמחרר1היכלעוז
הדיןוהואממששהכירהלתוךלהחפרהאבלן"הכירה7'מדופנלמעלהקצת

]ל"ינקטמיינגרפייגננאנקששהימקיפ"אעעמןנכלאמיר"שלניעהתניריםלחיך
:7לנלהחדרהדעתווהיהבידועודההקדרהואותה

להחפרמותראחדוגבןותוכןפשומותהןאלאוחללתוךלהןשאיןכירותואותןיז
:להן7לי

פ"אע"צרכו7לכלהמאכלנתבשלכשכבראלאהיתראיןהכירה'גבעלואפילויח
נתבשלשכברפ"אעצרכוכלנתבשללאעדיןאםאבללוויפהמצממקשהוא

א"רמ.א".הנ"פשםמ-רתת.מיחדשבתירושלמיקמח ,ג"מקכא"ימב"מ

,מ"ומא"מקמט .שםא"מ.שםם"רמב,שם,רושלם.קנ

.שםא"מ_שםם"רמב,שםרישומי.קנא ,מהריםבשםאאיתר"פשםמייצוגיותהגהותקנן

_איסריםמ"יבשםב"בא"רמ .הםסיףמשהדרכיקגג
.כהק"סא"מ,' מ,כדלייךקנד

סוףשית"מלקכקגםוראה.ב"מרם" ,ד"בי

.מף'מעקנה .לםב"ו-נמהרצועםיראה,ןק"סז-שקנו
ה"ר)רפט' אםוגם,מיעילהאצהזהבאופןשהממנה(והנכון

רעתוובטלהכןלעשיתארםבנידרךאיןקצתמישלה םלקמןיראה.אדםכלאצל

,שםיבהנממןד"םרגז" .ילכאורה.ה"רט'איתם'בביאורא"שכהלכהשבתיראה

.ב"ס.ע"הטימיר.תנירה"דשם'ותזסב,לחמסהקם ם"להרמבה"יכ.שםע"השומשמעית,שםמשנהקנח

,יבתנוררבנוש"ומה"ד'"הברמת'לג,היינ"פ תיר,שםם"רמבקנט
.שםע"ושי

,חף'מעקם .הםמיףח"בראהקמא
', .שם."ב,שםמ"מ,חזרהולעניןה"ד(ב,ת)ן-רקסם

.שםיריע,שםם"רמב,שםמשנהיסג ,שםן"רראהקיד

תהלהוראה,ולעניןידיהומהאה"דשםן"רראהעסה ק"סלדוד

,באיתם'במאורט"פכהלכהשבת,א' ,ד-גאיתניתמחק"מאיפהמלאכתמל.אגלראהקסג

.ציזךכבעקב'פעמי.כזךי"ח(ו"רות')ב"הטו ב"מלעילם.אומרהת2לרעתאףקריז

.ב"מע"ושיתיר.א,לרבקשח ,כבק"מא-מ.וריקאה"דח"בקמיט

,בביאיריםשפס'עמכהלכהשבתראהקע .בזההמנהגמ".םלקמןראהאבלקעא

מוףלקמן.ה"סמוףל'לע)שםסילדתד'הן'יאקעב

,כבלו"ח(ו"ירות)ב"העוראההאימורנכעסקעג בשלטיהובא,באותא"הנ"פו-ריאפמקיועד

.כבק"ממוףא"מ,אית"בג.ם'וגביר "בקעה

.'"מקא"ימב"מא-רת,זמןבלרבניש"ומה"ר'



קיטרנגשבתהלכות

,ממששמבשלשהואמפניהתורהמןבשבתלהחזירואסורדרוסאיבןמבמאכלייתר
אפילועניןבכללהחזירו7ליאסורלגמרינצמנןשכבראלאצרכוכלנתבשלאםואפילו

כללמרקבושאיןיבשתבשילשהואכגוןבישולאיסורמשוםבושאיןבעניןהואאם
לגמרישנצמנןאףהכללדבריבישולאיסורמשוםבואיןצרכוכלמבושלשכשהוא

שנצמנןדכיוןלהחזירואסורהכירהגביעלמקוםמכלח7פ"שי'בסישיתבארכמו

:7לןלכתחלהבשבתכמושיבזהוהריהראשונהשהיהלהבמלהלגמרי

הואאם]להחזירו7מותרבוסולדתהידשאיןפיעלאףקצתחםהואאםאבליפו
איןהכלשלדברימרקנושאיןינהשהואכגוןנישילאיסירמשיםבושאיןבעמן

משוםבושישמרקבוישאםואפילו"]לגמרי7צונןהיהאםאףבישולמשוםבו
לסומכולעניןלהקלנוהגיםלגמרינצמנןכשלאמקוםמכללגמרינצמנןאםבישול
עללהחזירוזהלפילהתירשישהדיןהואכןאם]]ש70שיתבארכמוהמדורהכנגד

והיהבידועודהוהקדרהגבבאאובקששהוסקהאוקמומהאוהגרופההכירהגבי
לההדעתו

~
.ירה

)]הכירה7כתוךשדינםשלנותנוריםתוךלהחזיראפילועודלהקלהמנהגאבל

שםושהתהי]קרקע7גביעלוהניחהמידוהקדרהשהסירלאחרגםומחזירים
אחרתלקדרההתבשילפינה,]ואפילו7להחזירהבתחלהדעתוהיהלאוגם"]הרבה7

להחזירהדעתושיהיהחכמיםהצריכושלאי]אומרים7שישלפיבידםלמחותואין
היהלאאםשאזבשבתלהחזירהובאיוםמבעודמהכירהכשנמלהאלאבידוועודה
כיון"]לכתהלה7נישנתכמושינהה~הרימידיהסירהשכנראולהשירהדעתו

מהכירהכשנמלהאבלהכירהעלכללשםהיתהלאהשבתכניסתשבתחלת
כמושיבונראהאינוהכירהעלזהתבשילהיהשבתכניסתשבתחלתכיוןמשחשכה

לקדרהופינהומידוהסירהכברוגםלהחזירהדעתוהיתהלאאםאףבתחלהבשבת
ן]קמומה7אוגרופהשהיאאווגבבאבקשהוסקהאםלהחזירהמותרולכןאחרת

.'לגמרי7נצמנןולאצרכוכלנתבשלוהתבשיל
לאלתוכהלהחזירחכמיםשאסרומהשאףולזמריותרלהקלהעולםמומכיםזהועל

מקוםומכל"7ןשחשכהלאחרעדבידווהיתהיוםמבעודממנהכשנמלהאלאאסרו
]'7משםשנמלהאףוהתנורהכירהלתוךלהחזירשלאלעצמולהחמירלוישאדםכל

"פלקמןנפגיאה.ה'ש"פהמגילטתשפ'.בקעו .פשיה
.נ.וש' .מ.'פקא.מ.שפ'.בקעו

.נ.1שמפלץקעח א,תקעט

ניאה.'.פקא.ק1לקמןנפניאה.,.סקי
.כה';ל.הנב.הע1ניאה.טק.פא.מקפ מכדלקמןקפא

.נ'1שמ.משיה" .ר.1פכמ.פה.ש"פקפנ
:ל.1א1צ.הקאש.שה.פ1ר'.ביאהואבלת.]יתקפו .נ.פקא1%אליה.בן.פא.ימ
.שפא"זאליה.שפא.ימקפד נצמנןשלאאלאקפה

.הפלץבהמשךכרלקמן)'לנמי .47הלר-ים"פהלכיתקטיויאה.("פקקיא

נה'פלענין-אפילו)כי;כב-א"מכלקמןגםראהקפו לכל

,בביאוריםשמו'עמכהלכהשבתיראה,(אחר' ג"כשבת'רהמלמ'הם'ש'ב,הו'ומה"ד(ב,ץ)ן"רקפו

המנהגיכן,ם'אומרש'ובשםב"מא"רמ.היאסיף לקמן)

בהמשךלקמן)ר'להחממוסאבל,(ה"מקא"קי .(ף'המע

,א'ק"סז"מ.כדק"סא"מקפח בעפט

,',הםמל'" כיון"בש'שייל'בתבגםמ"ה,שםא"רמ,שם."בקצ

א"קולקמן)"בתחלהכמושיבזההרי.לגמרשנצמנן .שםהלכיתקיצינווראה.(י"מק

ק"מא"מ,ח"מקוהקצר,רק"מהארוךתסהבי--קצא .לה

,עאהערהמ"פכהלכהשבתראהקצב



רנגשבתהלכותקכ

מספיקמעםשאיןלפיבידוועודהלהחוירהדעתושהיתהפיעלאףשחשכהלאחר
)'7לתוכהחורהלעניןיוםמבעודנמלהוביןמשחשכהנמלהביןלחלק
לההלעניןואפילו

~
הסירהשכבראולהחוירהבדעתוהיהלאאםהכירהגניעליר

ה~לעניןשאף"'האומרים7שרבולפיי'להחמיר7מזבאחרתלקדרהשפינהואומידו
.,7ןמשחשכהלנמלהיוםמבעודנמלהביןחילוקאין
עלאףיוםמבעודבושאפוהתנורלתוךביוםלמחרלהחזירעודפןלהקלנוהגיםויש

סעודתשלהחמיןבולהממיןהאפיהאחרהתנורעודחממולאאםגרפוהושלאפי
לצורךשחממותהחימוםמןשנשארושהגחליםלשאחרנתמרהממינואלאשחרית
שםסולדתהידאםמקוםומכל)"כגרופות7ןהןוהריועממוכהוכברהאפיה
.למעלהישנתבארכמו(ן'אםור7

בוראישחריתםעודתאחרמקוםמכלהחמיןבוהממינודאפילו"עודימקיליוויש
:(שםםולדתהידאיןאם)המנהגלפילתוכולהחוירומותרגחליוכלעממו

)בשבתילהחוצה]אצלהילסמוךמותראבללתוכהאוגבהעללהחוירה~וכלכ

ואפילו"הצדימןהתנורבדופןנוגעהתבשילגוףאםאףשלנוייהתנוראצלוכן
כמולוחוצהבסומךלחיתוילחוששאין,וקמומיגרוףואינוועציםבגפתהוסק

גביעלוהניחויוםמבעודמהתנורה~תבשילסלקכברואפילויןלמעלהשנתבאר

תבשיל(נ)הואואפילואצלולסמכואפילוולאלתוכולהחוירודעתוהיהולא"יקרקע
ה~הרינשםשהואכגוןבישולמשוםבושאיןבעניןשהואאלאלגמריונצמנןישן

להתנזרחוץלבשלדרךשאין'ילכתחלהבשבתכמבשלנראהשאינולפילםמוךמותר
."'י[שילח'בסישיתבארהמדורהכנגדכסומךדינווהריוהכירה

אחרוןשנמרם

באינודאפילודכיון,פשוטוהואט"רנ'כיכוףא"במנבהדיאמשמעכןנוישןתבשיל(ג)

יוחנןדלרביקרקעגביעלכשהניחהשכןכל,לכמוךשריגבהעלאכורעלטאדלכוליגרוף

בכמוך)]מרדכיבהגהותבהדיאמתיר]]לכתחלהלהניחואפילו.גבהעלאפילושרי"יבגמרא

:ע"צ"]כימןבכוףא"רמומשמעות.היטבשםעיין,י]גבהעלדאכורשיטתולפילחשכה

.שם".תקעו .ב.פיצאקער
,ה.1בה.רב,לו'הת1פבבת,ל1'1אפה.ר'.בקעה פנ,פש.1רא

.'.הנ.פם,1רמב,ב" .ב'ק.פ1.מקעו
.,ה.פא.רמ:ל.ןא1צא,ת.(ר,לא)לא"פ,])]קעו ל.הנב.הע1ראה

.ואילךמי .שםא.ימויאה.שםבוכלקצח ;ל.הנב.1;הניאה.שםיצאקעט

שבת.מ1-מה' 'בב'.פכהלכה
.1אותם'א1י הלניטלשןניאה..כקמשההן'הי.ושם,א.פפוףר

.הבאשבצין .להק.פפוףא.נמהבא.ה.ביגה.פיטשרא

.א,לו"תי)רב

.ם,לחבא ,ט-ו,עה"ח(ו"ירות)ד"העווראה,בסמיכהבם

.(ד"סוע,עט)נ"פבג

,(א"מדלעיל)א"מע"בעיו'הרלרעה,מחהא"מרג רמ

לרירתהלהיראה,ג"מקא"קו.יראה."הם,מהא" ו"ח(ו"ירות)העיב,76זךץ'אדהע"בשוומנרות.ג"מק

,ואילךנא'ע כדלערד

,ז"םל' ,בקצרהיהממנהה.שה'נ'בדט)רס-סוא-מראהרה

ה"דבקצרהוהטמנהה'שה'הללקמןגםהובא התערשממגהלכוכועל)אשל)"ומיתר
". ,שם'גברג

מערז

"
.ג. .ראהרת

.ג"מקא"קי .שםא"קיגםיראה,שםרנתס-סו.א-תרט

.מיפיההשבתמשמרתכהןמנחתראהרי .כרמעיףריא

.וקטומהבגרופהאפילוכך צריךנסמיכהשגםכה

חזרהתנאי



קכארנגשבתהלכות

בגפתוהומקונ'יוקמומיםגרופיםשאינןשלנותנוראוכירהאצללסמור]"אומריםויש
שאףיחתהשמאגורהמשוםבידוועודהלממכהאולהחוירהרעתושהיתהאףועצים
בשבתלממוךלעניןמקוםמכללחיתוייייחששולאיוםמבעודשםלסמוךשלענין
.יותרהחמירו
לחושמזבכךכלצורךשםשאיןבמקוםמקוםומכל,הראשונהיןכמבראוהמנהג

:י"לדבריהמי

ה~תבשילשאםדהינו)(י)שםמולדתשהידלמקוםבשבתכשמחזירה~וכלכא
אגל("'נוימולדהשהידעדכךכלשםלההחמםיכולהיה,'י,צונהיהשמחרר

]שבימיהמיבתנוראפילון'שמילממוךמותרהכללדברישםמולדתהידאיןאם

"]יוקמוםגרוףשאינופ"אע
]]ישםמולדתהידאיןאםלהחזירמותרקמומהאוהגרופה(")הכירהגביעלואפילו

אחרוןקיגמרס

לחםהדיןהואאפשרמלוםמכל,"]בצונןמייריי]א"ובמגן]י"שבבף"נרשאםדהיינו(ד)

שהרי,]בישוליבאיפור'דמייר"יהתםדשאניואפשרי.ן]גרוףלאינובממיכהחזרהלענין
יחתהבשמאמייריהכאאבל,זה'פיפוףא"רמשכתבכמו)לגמריישרישלנולתנורבממיכה

וצריך)עיקרייוכן.אין"ורמ]מרדכייהגהותלשוןמשמעותהואוכן.התנוריובחוםותלוי בפניםזהלמחוק
:("י

,גרוףשאינומשוםגבהעלהמפכיךדברשהצריךיןא"במנבהדיאמשמעכןנרהגרופה(ה)
שכתבמהלפי,]זהתנסתר"כדתומיהוכ"אחוכשכהבבעלמאתאפשרדרךכהבט"ובמק

בשםג"רפש"רא,(ב,מי)ג"רפבמלחמותן.]רתריב נ"פמ-]רם.(א,טז)ג"רפף-די,יונההינו]הר

.(ט"מל'דלע)א"סע"בישי'האלרעהה-סקא-ת,'"ה פיכהלכהשבתיראה

,סואיתם'אור'בב' )ב"העיראהריי

,1בשוהת'העט'עמהיי(ריתח' ביאיריתומפת,ד'אותם'איר'נ'"פכהלכהשבת .ואות

.ג"מל'כדלעריר .ה"ס,מקא-רםרטד

,חית"ם'אור'בבשלט'עמא"חכהלכהשבתראהרטז .ואותחלבועת

.ליתןמותרה"דשיח'סיבו סוסבז

.נקצרהוהטמנהשהייהבכללירנטי" מטעםקצתחםבתבשילאףלהקלללומנאבת

,'כוצונןהיהשמחזירזהתבשילשאם משוםולאחיתוימשוםהואהחששששםכס

רקהואחיתוישחששלזמרהקילולכן,בישול ,כזהגדולבשיעור

בחוםלשער(במוסגר)נפניםכהמבוארדלאל .התנורנחוםלשערישכאןאלא,התבשיל
,א"ומני"הםננידוןלא ככדיהיאכ,יסשיעיוילבןלב

לידייגיעשהפרשיי בשיעורחםשהמקוםמהמספיקולא,כוהחום

,1אותבביאוריםי"פכהלכה.שבתוראה,ב"שהיס חולא,וקטומהגרופהבאינהאףלג

,להיתזישינן"

קצתחםלשהוא"ש'נתבמדיבראםאף,כלומרריו צינהיהכאילובומשערים

"
,יתר'גדולשיעיריהיא .מקידא"קווראה

רננוי-סוסא-מ,תן'למיתרה"רשיח"סי-]ריר שה'נ'בד

מקירא"קווראה,צור'בקוהטמנהה' _ביטהור

.ם"הרמבבדעת"הםסיף'"ב.א,פתיתכיהגהותריס ,מ"מקא"מ.ב"מסוףא"רמ

.ז"מקמז"מ,שם.מרדכהגהותרב _שםא"מראהרבא

.ה"מקא"קויראה.שםרנתסרא-מתשתיותרכב

לחוםיגיעהתבשילאםכללמ"בפקואיןלד ,לאואום"שהיס

שאינובוסולדתהידאיןאםמיהו:(א,פ)ג"פלה שאיןבמקוםלהפשירדמותךנראהכךמלחם

,נוסולדתהיד איןאםאבלב"שהיסבמקוםודוקא:כ"מסוףלו

.בשבתאפילו.שרישםסולדתהיד ,45,עב"ח(ו"ירות)תורהיגדילראהלז

.נמוסגרשכתבמהלח ,בקצרהוהטמנהשהייהבכללירנטי"סוסלט

,שריוקטוםגרוףחיןיאפילוואפשרמ הבסעיףומיהומא

ש"עלתוכולתתדאסורמשמע' ,בהגהה

,וקטוםגרוףאינואםאסורגבהעלשגםוסוברמב

אחריןלקינטרםם.ציינ



רנגשבתהלכותקכב

להחוירובדעתוהיהולאקרקעגביעלוהניחויוםמבעוד1התבשלמילקשכברפ"אע
בוישואפילולגמריונצמנןישןתבשילהואואפילואחרתלקדרהפינהוואפילו%כ

.לכתחלהשםכמבשלנראהאינובומולדתשהידכךכלחוםשםשכשאיןלפימרק
מולדתהידביןחילוקאיןשלנואפילוהתנורלתוךאוהכירהלתוךלהחוירלעניןאבל)
:()]בוזמולדתהידלאיןבו

יוםמבעודהכירהגבימעלהקדרהעקראםאבלעצמהבשבתלהחדר1היכלכב

גביעלהניחהשכברפ"אעשבתפזקבלתקודםלחשכהממוךלהחוירהונמלך
לתוכהאפלו"]ירהי~להחיכולאחרתלקדרהשנהוואפילו'לנמרנצמננהואפילוקרקע
,]יוקמוםגרוףשאינופ"אעשבימיהםהתנורלתוךאפילואו
היהלאצוננתהקדרההיתהשאםכךכללחשכהממוךשהואשכלייןאומריםויש

שעכשיואףיזחאחרתלכירהולא11לכירהלהחוירהאמוריוםמבעודלהרתיחהאפשר
להחויריבאושמאגורהמשוםעצמהבשבתלהחוירשמותרדרךעלאלארותחתהיא
שהותשאיןאלאיוםמבעודלהרתיחהיכולהיהאםאבלייןעצמהבשבתאף

.יןכלוםבכךאיןשבתקבלתקודםלהרתיחה
כךכלצורךשםשאיןבמקוםמקוםומכל"יןהראשונהכמבראלגמרילהקלוהמנהג

שנתבשלההתנוראומהכירההקדרהלימולשלאליזהרמובולכן(')]להחמירהמזב

אחרוןשנמרם

היינובוהטמינושלאכיוןתזשכתבומה.משחשכהשהכירומשוםהואתוכהדהיתר)תה"בכקל
דבהכיבוץכולדתהידשאיןאףאבודגרוףדבלאמשמע,"שמתעתןכגרוףדלהויהיכיכי

בוכולדתהידשאיןפ"אעאכורבגרוףאףדלתוכהמשמעוממילא,ה"בהגהתםא"רממיירי אם
בכוףא"המנשכתבונהו.שםעייןץ'ן"דהרהתיראלילמהכןלאראם,יוםמבעודהכירו

:ק"ודוה'כולתוכהומיהוט"כ7

אינושהרי,בימיהםשהיותנוריםעללהזהירנותןא"המגכוונתאיןבודאינרמובולנן(ו)

עליוישבושאופיןאותואףשלנוותנור,)להזהירנובאלמעשהאלאהלכהלנומהדש
כתבוכן.הרביםשהמה,ז)מהנידלא))כהאומרים])עיקרליהדכביראודאיאלא.")מעזיבה

:שם,עיי,עדייהוכלכשלאאלאהיתרנהגודלא")ט"רנ'בכיבהדיא

,(ד,עם,ב,עם)נ"פ'מררכהגהתראהרבת,ה"ססוףל'לעגםיראים.ט"מקא-מרבג )רץרבד

,דהארבניש"ימה"ד'"ל,שםהראהמשמעותרבטלאש"ימה"רי.].שמאיביתה"ד(ב,מי נו'שלש'בתים]מימכןבמהבפרק'התוםבישים,מקינייןיישבשםב"ם.א"רמ.מיבעיא

.ו"מקכא"מ.[ליתא,מזק"סד"תהלוראה,שםי"ובשםהרןמשמעותרנה .שםא"תרל.שםן"ררנו

,שםא-רת,א"מבעלאש"וממידיהי"ברלאא"רמ,מור,ב"מנ"פש"רא,ה"יבה"רב,לי'תוסרנו .הםבישיםשם

.שםא"רמרלה.ם'ימר" אחצןנטרם,לקם.נ,צי

.ד"סקלדודהובא.ה"סא"ברמשהובאמתיריןוישבדעתמג עלוליתרמהכירההקדרהליטולואין:ח"סקכמט,ט"סילעילגם

,לחשיכהסמוךוקטוםגדוףשאיתהתנורגבי.שםא"רמברעתשםא"הסמך בסמה

.שכהכלל.וההוראההפוסקיםכלליראהנ,ט"סיסוףלעילגםוראה,א" .א"סקלא"נמכמבואונא.גבהעלאפילוהיינומז
.ו"סכסוףלקמןה"וכנבשםא"הרמסמךשעליו,ומיהוה"ד(ב,יז)מז ,ו"סכסוףלקמןנסמןגג.משחשכההסירואםלתוכולהחזירולהתיר

שבתוראה.הפסקחשובהאינהשהמעזיבהנד:(ם"היסבאיןאף)הדברים'לכבזהשכוונתומת ,האות.סוףנניאוריםשא'עמכהלכה,גבהעלאפילואסורוקטוםגרוףאינושאם(א

,נקצרהוהטמנהשהייהנכללינחתהלהוראה.וקטוםבגרוףאפילואסורשבתוכה(ם



קכגרנגשבתהלכות

הידאם)ייוקמוםגרוףאינושהואהחורףביתתנורגביעללחשכהסמורוליתנהשם
בשבתלהניחשצריךכמויייהקדירהתחתדברשוםשםמניחכןאםאלאשםסולדת
:"יןשיתבארכמועצמה

שםםולדתשהידפ"אעלחשכהסמוךוקמוםגרוףשאינותנוראצללסמוךאבלכב
כנגדלםמוךשכןוכל"יעצמהבשבתאומריםשישפ"אע,יןהכללדברי(,)מותר
בושאיןבעניןהואאםמותרעצמהבשבתשאפילובוםולדתשהידבמקוםהמדורה
בושישבעניןהואאםאףמותרלחשכהוסמוך"יןח"שי'בסיש"כמבישולמשום
בןכמאכלנתבשללאעדייןאפילואוייןלנמריינצנץמרקבישישכגוןבישולמשום

וקמומהגרופהשאינהכירהגביעללהחוירואפלומותרלגמריחיהואואםדרוםאיית

שנתבארכמולחיתויכלללחושאיןשבחי"הכליתלדברי(")ממשלחשכהםמוך
:]יתלמעלה

אחרוןקונטרס

'התופכפירושכלללהופביראלא"ם"ורמבף"דהרימשוםהיינונרפ.אעהבללדברי(ו)

בכלליועיין.כחנניהןפפקיופיעתםוהתוסתן,")י"הבשכתבכמוי)בלהחזירוסייעתם
:""ההוראה

משוםכןגםהואבגרוףהחזרהדאיפורמבואר]"ו"הטמדברי'נושבחיהבללדברי(ח)

נמיליהפביראז"א"דהמגואפשר.ד"יופימן)"ש"הראמלשוןקצתמשמעוכן.חיתוי
כמבשלדמחזימשוםהואדדטעםן"ן"הר(בשם""בפנים)ש"מלפיאבל.בחיהתירולהכי,הכי

בהנחהלחשכהלמוךכללגזרודלאנאמרכןאםאלא,לחשכהפמוךבחילהקלאיןלכתחלה
'ב'סיר"פש"ראין,זע)הפוסקיםמדברי,הכמשמעולא,להחמדדעתוואיןקרקעגביעל

כיוןומיהו.""מרדכיהגהותעיין,י"א"רמומלשון(ע"וצ'ב'פיפוףג"בפשכתבלמהשפותר
דגםותו,ן"יוםמבעודלאפורכללליהפביראדלאהדא,טעמימתרישריהכיבלאון"דלהר
פמוךבזהלהחמירראיןפשיטאכןאם,"המנהגןוכןמשחשכהןפילקהאםמתירבשבת

.()נבפניםפחמתיולכן)=לחשכה

.כרפרףריח.1.פקא.ק1נראה.ה.פקכא,תדלג בררם..פופא.מרלד

.ם.פקכ".תרלטנראה.נקצרהוהממנהשהיה'נ' .נ.פלעלראהרם.שםא.ק1
פב'ע(1.ר1ת')1.הב.1;הנראה.1.פקכפוףא.מרמא.1.מכפוףריח אהנהנתריו

פק,עםנ.פ.נ"

.ואילך1ת'ש1נ'מהנהנת.ר.
'עמכהלכהשבתנראה.ה.פקא.ק1ראה,.ה.פרמב.ב.פמ1ףא.רמ.באות1,פ בבשפ.כ.פלבלרלז

.ם'א1ר'
אחריןלקינטרםם'ינ'צ

שאינםותנורבכירהבשבתסמיכההאוסריםשהםנו ,כ"מלעילכנסמן,גרופים

,לחשכהסמוךשהיינו,ב"סכדלעיל'בכדעהנו .מיבעיאלאש"ומ.ה"דנח
.אמרה"דב,לז,לעולםה"דא,לז'תוסראהנט דא,לח

.שכחה" להשהותמותרדרוסאיבןכמאכלשהואדבלב,לוס

.וקטומהגרופהכאינהאפילושבתמערבגביועל לסמוךשמותרא,לזשם,הגסשפשטהמהזהולפי

אינםבשבתסמיכההאיסרים,כלומר,בחזרההיינו חזרהוהאוסרים,לחשכהסמוךש"בעחזרהאוסרים

,בשכתסמיכהאוסריםאינםלחשכהסמוךש"בע איןכי,הכללדברילחשכהסמוךלסמוךמותרולכן

,דרבנןבאיסירייחדהחומרותבשתילהחמיר בסוףלחכללוההוראההפוסקיםכלליראהמא

,ההעזה .יגק"ססב
.כ.יט'עה"ח(ו"ףרותכ"העווראה.נ"פשבת6ג ססד

.בזק" .ידסעיףמה
.שמ.לאה"ד(ב,יז)סו בעולתדייקוכן,עצמובשבתכמודינו:כ"ססו

.א"המנמלשוןשבת פסח

.לאיסור.ומסיקבזהשדן(ד,עט)ג" .שמאיביתה"ד(כ,סו)ן"ערכמבוארסט
,ומיהוה"ד(ב,יז)ן"ברכמבוארע כדלעילעא

,(להחמירשטובשמסיקאלא)ט"סי ,ב"סכבפניםכמבואר,חומראעצמהשהיאעב

(גווניבכל)לחשכהסמוךלהחזירמותרשכהיעג ,הכללדברי



רנגשבתהלכותקכד

בין(הכליתילדברישם)להחוירשאמורלמקוםבשבת)ירית~יהח(ט)עבראםכד בשוגגית

אמוריםדבריםבמה,שיעשויתבכדישבתמוצאיעדאמורבמנידבין" מןנהנהלאשהריביוםבואפילומותרלוורעמצממקאםאבללוויפהבמצממק

.יתיהאיסור
שוגגהיהאםבדיעבדכלללאמורישאםלוויפהבמצממקאפילו%ממתפקיןיויש

שלאלאחריםלהתירה~עללסמוךוישצרכוכלכברמבושלשהיהמאחרבדבר
:הוחזרתבשבילםשגםלהתיראיןביתולבנימקוםומכליתןבשבילםהוחזר

נדיד.אשל")י'נכרדי'עלהחיראםאגל.נעצםהישראליר~טהה'כה~כל.מזה
כלממנונהנהשאינוצרכוכלמבושלהיהאם)לויויפהמצממקאפילו]מותרי

."לאכוליראויהיהשכברכיוןי~כךי
צונןהיהאםאבל"לאכוליראוישהיהמתחלהקצתחםכשהיהאמוריםדבריםבמה

במקוםישראלבשבילבשבתמעצמואפילוהנכריוחממולאכולראויהיהשלאלגמרי
כיוןושתקראההתבשילבעלוהישראל(הכללדברי)בשבתשםלהחוירשאמור
שימתינועדי~שיצטנןילאחראפילולאכלואדםלכלאמורהנכרימעשהשהועילו
.שיעשובכדישבתבמוצאי

שלאאולגמריצונןשהואהנכריכשהחוירוידעלאהתבשילבעלהישראלאםאבל
הריכשהחוירוכללראהו

~
הנכרישיחמםכללרוצההישראלאיןהמתםשמןמותרה

בעלישראלשלהתבשילאתשיאסורהימנוכלולאלגמרישנצמנןלאחרתבשילואת
."~יכרחו

אחרוןקונטרס
ד"רנ'ובני,נכריכןכשעשהאלאבדיעבדהתירשלאז"ל7"נא"מיעייןנדעבראם(ט)

י]דהתםביעיהםלחלץשישאף,דהתםדומיאלהללישבישראלשאףמשמעא"י7"ננוף
:"לדינאע"וצ."מלשונוכמבוארן]אדאורייתאוהכא"]אדרבנןלעבר

.'המיסיף'"בהיבא.ד,עטנ"פתרדמיהגהותרמג _א"פא"רמ

,מט-מה'עי"חל"הנב"העיראהרמד שם.מררםהגהותמשמשתה"ב..ד"מקיא"מרעה

,שםי"~ ג"חלרירתהלהוראה.א"סח.ש"םלקמןוראהרמו .םאריח
.מט'על"הנב"העו,לי' םלקמןגםראה:,שםא-רם,שםי"ברמז

.א"סרגז" ומאשם."בהובא,ני.םנ"פ'אשרהגהותרמח

,ג"שבשוהא"בהגמ"מתה"מלקמןיראות.ר"מקי .שםא-חרמס

,בק"מא"יקיב"מיתקג"םלקמןוראה.מקפא.א"מרנ אשרהגהות.ב,עטג"תתרדמיהגהותכגא

נ"פשם' _א"פא"וכס_ב'פי

,בק"סנ'.םשלמהלחם,רנג"םם'פתמנחתראהרגב "שתשורת

_שכה"ם' ,שםמתישהגהותוראה.ח"מקו"טרנג

.ג".מקא"מ.שםטץ;שםאשריהגהותרבד _שםא"מרנה

,ה-סא-יתרנו הםמיףי"ברנז
,שםא"רמ.בתשובהא"הרשבבשם," .שםם.פתמנחת,כ"ימקט"מקלרירתהלהוראה

'עד"ת(ריצו.)ב"הע,81'ע"אדמהע"בשיהערית .קה.,קנ

.זאיתמ"ר,במיפוה"םשבתערבהלזרועאוררנח אמריוראה.מקרחא"מ

ברכת,קכט'סיא"חישר' ,עב'עו"ח(י"רית')ב"העו.צח'עשלום

אחרןלהנטרםם.נ.צי
דאהאבל.דייהא.מדא.לימםדאסיד:סילעועז.דוד'בסיעד הסהפ7דאידייהאבאיסידשוםסניהלקמןבדיןבאןבן..ישראלי"עוםהלללנן.עה

.שםתסמןואר..ישואלי"עבדיעבדו'להה,.:יבהקלדוהןיודהבאיסיור,סנבשיםהמביאו ר'העל'עה"ח(1,יו1ת)כ"הערואה.הכלליבויאסווכשאיםייוואלי"עגם

~. לנן..לדכאהיאנין:זה7.ל'יאם,נלימדעת.7י'עמנהלנהשבהדאה..בישראלאיסדלנן.עי

,במטסנו.:וב.נהבשבפאס.הגל'לדבו.בה'ה.נ,משה"דם'איד'בב נ

.סניהלקמןדאה..במיסוד.:דב.ד'העמספ7גל'



קכהרנגשבתהלכות

שישלמקום(ן)בעצמויהישראלאפילו)החזיראם(להחזירהנכריאתצוהאםואפילו)
כנגדאווקמומיןגרוףשאינותנוראצלשממךכגוןלכתחלהאפילומתירים

עדשםונתחמםלגמריונצמנןמרקבווישצרכוכלשנתבשלתבשיל"המדורהין

מתיריםשישכיוןמקוםמכל(לישראל)חטאתחיובבהשישפ"שאעבומולדתשהיד
לאמורשלא)בדיעבדדבריהםעללממנךיש]יןח"שי'בסיש"כמלכתחלהאפילו
:)"י(ישראלצוחואפילוהנכרימעשה

גרופהשאינההכירהפישעלשבקדרהתבשילושהקדיחהוראהבבקרהמשכיםכך

פןמתירא.י"למעלהישנתבארוההיתרמדרכינאהדעליהשהשההוקמומה
פיעלריקניתישנהקדרהולהניח"מהכירהיןהקדרהלהמיריכוליותריקדיח

הקררהישיםואז"בין"תק'במישיתבארממעםי"חדשהי[קדרהלאאבל],הכירהין

בשבתשמחזירבמהאיסורכאןואיןן"הריקניתיהקדרהגביעלבתוכהשהתבשיל
הקררהתחתהכירהפימותמתהריקניתשהקדרהדכיוןוקמומהגרופהשאינהלכירה

הריכתוכהשהתבשיל
~

.וקמומהליכגרופהה
)האשילגביעלהממונה]חמיןלי"קדרתילפיעלבשבתתבשילליחןמותרוכן

חוששיןואין"שמלימולדתשהידפיעלאףזליי"רנ'במישיתבארד"ע(שבכירה)
.להגחליםזהתבשילבין"ימפסקתשהקדרהכיון,ילם(בגחללחיתוי
עלוהניחולהחזירובדעתוהיהולא"יליוםמבעודמהכירהזהתבשילהמיראםואפילו

אלאלגמריונצמנןישןתבשילהואואפילולקדרהמקדרההינהוואפילוקרקעגבי
אמורמאליאחדשנכלשאף"מרקיעבישאיןכגיןנישילמשיםבין.שאן.נענשתא

לכתחלהכמבשלשנראהמפניוקמומההגרופהכירהגביעלאפילובשבתלהחזירו

נראהאינו(שבכירה)הגחליםגבישעלהקדרהגביעלכשמניחומקוםמכלכשבתיי
."בכךייבישולדרךשאיןלפילכתחלהכמבשל

תנורוכןוקמוםגרוףאינואםשאףמעזיבהעליושיששלנובתנורלזמרישזהולפי
אף]כשבתייגביועלליתןמותרבתוכוהאשואפילווקמוםגרוףשאינוהחורףבית

'עשםכמילואים59'העשםולכותקיציריראה,י"מק .ואילךבג

מרה(א,ט.)שםן-ר,א'מם.מידיהב,מא-]רשרעא ,הידסוףב"פכת-מ.מביארבנןתנו

ריחם.רבני .ה"ח.ע"שו,הראשבשם(ג,מם)נ"הב".נ

.שםע"שו.שםן"רערב בישיםז"םשיחסרע-שו,שםמ"ומן"ורא"רשברעג

"2 ,ו"מטשםלקמן..ו"מקכשםא"מ.ם.מפין

,.מעץעדר .שםמ"ומן"ירא"רשבערה

.ג"מקלא"מרעו _שםא"מ_שםמ"מרעו

.שםע"ושימ"ומן"ירא"הרשבמשנוקיתרעת םלקמןגםיראה,ג"מקא"מרעט

י"מטסיףח.ש" _ו"ומט

.ר"מיל'כדלערפ רשברפא

.'"מקמוףא"קווראה,שםע"שו.שם1.וךא" .ג"ימקמא"מקלא-תרפם

'לגמרשבנצטנןט"סח.ש"מלקמןראהאבלרנט שםאהליקובץוראה.בדיעבראפילולאמירן.ניהג

וראה.לך.יאלד'עבמילואיםהלכיתקיציר,לך'יאקכז'ע מהשלחןברי

.ג"מקקבר" .כ"מכרלוךלרשי

,ד"מכח.ש'.םכדלקמןרפא .נ"ולמסלףרכיב

הלכותקעור.ט"מקא"קווראה,מקלץא-טג,רס במ

,ואילךמז'עליאים' ,המעיףרסיד

,בביאורים,ת'עמ.כהלכהשבת-ראהלקיה ראה.ג"מע"שו.(א"רע,פ)נ"פתולמיהגהותרמיו

קלד"מש"ברה.55הוךר-רן'.מהלכותקיצית ע

.שלי'ע'"חק"אנ.ג-מב' .מקילא"מ,שםמרדההגהותרסיז

,ממוףףרסיח .שםע"שו,שםמרישהגהותרטט

ל'מועזהאםן.ילענ,א"מקלא"מ.שםכי-מהושהיתער .שלאלעניןגם
א"קוראה-חזרה.תנאצטרכי



רנגשבתמלכותקכו

גביעלהממונהקררהפיעלליחןשמותרמה(')כל)ינשםכולרהשהיםפיעל
.יניבתוכהשהתבשיללהקררההאשביןמפהקתשהמעזיבהכיוןהגחלים

אחרוןקונמרם

בתנאיםאלאשרילאוהתם,ע"בשג"מכלכאורהלמדהן]א"שהמנף"נרשפותרפה(')

מכל,יוםמבעודנטלהאם1א"לרמאףרותחתושתהיהבידושעודהחזרהגביהמבוארים
"שריי7רתבשילדאפילומבוארו"וכטח"כח"שי'בכימשמעוכןא"ההגשכתבממהמלום
שמושיבמשוםאלאמיתכרדלא7ר7עגביעללהניחההדיןהואכןואם,התםמיירידבהכי

ט11"רנ'כיכוףבהדיאא"המגכתבוכן.לכתחלהאפילושרי)והתם1,]בשבתילכתחלה

מהכירהשיכירוהצריךמדלא,לכתחלהאפילוימשמע,"1המפכחבדברשיי7רתבשילדאפילו
א"המגשכתבכמובתחלהכמושיבזההרילגמרישנצטנןכיוןהכיבלאווגם,משחשכה

א"המגכאןהזכירילהכי.המפכיךדברבלאאפילו1ןהשתאדעתךלכל7אהדיןוהוא,ו"בכ7ל

ג"בכ7לא"המגשהעתיק"משנהיהמגידשכתבלמהרדמילהודיענו,ב1י"פכמשנהמגיד
,התםשרילכתחלהדאפילו

לחלץו"כ7כח"שי'כיא"המגשכתבכמולומריש,חזרהאלאהתירלאע"בשג"בכדהכאוהא
מיירידבהכי,'לגמרשנצטנןפ"אערוטבבושאיןדהיינולצלי1ןרוטבבושישחםתבשילבין
,ה"בג"רנבכימןל"וצשםנפלכופרוטעות,'א"המגהקשהדמהכא)ה"בכוהכאח"בכהתם
ז"בכושםהחזרהבתנאיאלאהתירשלאמידיקשיאלאג"דמכועוד,כלוםתירץלאג"כרעל
אינהג"מכדראייתוולומרהגירכאלקייםואפשר.ד"כ7כא"במנשםעייןבחזרהכללמיירילא

דהא,לכתחלהדמניחומשוםלומדראין,ז"בכאכראמאיכןואם,כגרופהדהוהלהוכיחאלא
שאינולחממו7רדבתבשילח"מכראייהדאיןאפשרגרופהלעניןאבל,בזהלהקלהכריעח"בכ

אבל,יתחמםחיתויבלאשאףלחיתוילחושאין7רוהוארוטבבו,אישהרישםלהתבשלראוי שישחםבתבשיל
לכתהלהלעמןלחלקתירץזהועל,בבישולולהוסיףשיהתההעשינןרוטבבו

בתבשילמייריח"דבכ,מדו7ד7אינוצלילשוןזהדלפיאלא."'ג"כג"רנ'וכיז"לכח"כבין
()'צליונקרא]'באפוימייריה"בככאןאבל

,חםבתבשילבין7רבתבשילביןלהקלי'שםא"המגשהעלהמהלפימקוםמכל,שיהיהואיך
דבריווכמשמעות,תנורגביעלהמפכיךאחרדבראוהמפכורתמעזיבהגביעלהדיןהואכןאם

הכיאפילוח"שי'בסישםא"המגמכוינתלפישאףלומרתימציאםדאף."'ט"רנ'כיבכוף

.'.פקפלא.,קראה,.א.פקלא.מרפד.ה.פקמקבר"פהשלהן'ברראהדפו
אחרןנטרם.לקם.נ.צי

י"בודוןהכריעלאלמהע"וצ:ו"סקכשיח'בסיצ בס

'בסיכןכתבלאבעצמוהואדהאלהתירז" .ג"מרנג

יבשתבשילהיינובצלימייריח"משיח'דבסיצא ,לכתחילהלהניחומותרולכןרוטבבושאין .אוילליבהבשילמדיברנ,סדנת'בסיגן.בסו. ב"בהעועודוראה.חזרהתנאיצריךולכןחם

,לט,עו"ח(ו"ירות) ,ש"בפנאדיצב

א"בסמ"טשישלומריותרמסתברולכןצג נהלנהשבהדאה..ה"סדנת'מסיהיאה7ישיא.

.בביאוריפקעח'עמ סיצד
א"בקורנה,סילקמןגפוראה,ו"סקכשיח' תז'עמבביאוריםכהלכהשמתוראה,בסופו

כיאורוכתוספת,ואילך.תה'עמשםגםוראה,ואילך ,תכה,עםשם

בושאיןדבר:בקצרהוהטמנהשהייהבכלליצח ,דמיכחםקראפילורוטב

.לאק"סעט שנתבשלישןבתבשילאףמייריוכאן)ג"ומב"טפ

.(השבתקורם וכדלקמן.בישולמשזפבושאיןיבשהואאםפא

.ר"וסכז"סטשם ,ג"ושד"סיכדלעילפב

,ו"ומטה"סשיח'בסיפג

בושאיןודבר:בקצרהוהטמנהשהייהבכלליפי ,דמיכחםקראפילורוטב

צריךמעזיבהג"עשגפא"הסמסקנתלפיוהואפה ,המפסיקדבר

.א"בסקלפו .ד"הסוףפז
שמבואר,האששעלקדרהג"עלהניחלעניןפת .כפניםכאן
שמאדגזרינן"משוםלכתחילהליתנושאסורפט ,"חזרהאלאמותרואיןקרכשהואעליויתן



קכזרנגשבתהלכות

תחתדברשוםעתהשיניחצריךשמיימולדתהידשאיןפ"שאע"אומרימייויש
אבללחתותיבאולאיניבנההיכרלושיהיהכרישבתנורלהגחליםבינהלהפסיקהקררה

."עיקרייוכןמלחתותלמונעווהשרהפסקחשובהאינהמכברעשויהשהיאהמעזיבה
פ"אעהפםקינןבלאגביועלליחןלהקלנהגוהתנורשהוסקקודםמקוםומכל

שישכיוןבידםלמחותאיןכ"אעפיחתהשמאחששיהיהואןכשיוסקכ"אחשיתחמם
:שיםמוכויןמיעללהם

"'ימותרבתוכוהאשואפילווקמוםגרוףשאינוהחורףביתתנוראצללסמוךאבלכז
ש'אםקצהחםהתנעילשיהיהרק]יןלמעלהשנתמסר.כס.מנהגינלשעניןבכל

התנוראצלשםםולדתהידאיןאםאבללתנורשמומךבמקוםםולדתוהידמרקבו

נ'ילמעלהשנתבארכמועניןבכללסמוךמותרלגמריהתבשילשנצמנןפיעלאף מותרשוהוהביתאתלחמםהתנוראתכ"אחיסיקשהנכרייורעאםמקיםמכל.
התבשילכןגםיתחמםמאדהתנורוכשיתחמםי'וי"רע'בסישיתבארדרךעלבשבת
'הנכרשיסיקקודםמשםימלנואלא"'ישםלהניחואסורבוםולדתשהידעדשאצלו

,'פמורישהראשוןשתחתיההאוראתנותןואחדהקדרהאתמניחכאחדשוהולפי
:ייימופריםמדבריאםוראבל

אחרוןקונמרם

קדרהגבימעלטפיגרעהריקניתהלדרהרתוךמשום,חזרהבתנאיאלאשרילאג"בכ

ליהדהוהלעניןאלאהריקניתהקדירהמהניולא,האשששעלהמיחםגביעלאון'הטמונה
לעלטפירדמידפשיטאודאיהתנורגביעלכיםמכל,בתחלהלהושיבלעניןלאאבלכגרופה

ריקניתבקדירהטפידגרעדהאלומרתימציאםואף.הריקניתהקדרהלתוךמרדמיהמיחםגבי
בתחלההושבהואיפורבתחלהלבישולהראוימקוםהואשהכירה,"'ככירהשהיאמשוםהיינו
פשיטא]7תנורגביעלמקוםמכל,"7ן"ור7ה"רזש"כמן'לכתחלהכמבשלשנראהמשוםהוא

הכיראמשוםלאאםהאשבשעללמיחםממשודמיבתחלהכלללבישולהראוימקוםדאינו
:זזא"ההגשכתבכמו

ל-תהרי.גג"מכירהפרקאגודה,בו"מץ-]תשרפה מנהג

הודאי,"הםסוףא-רת,מז"נשבתהלם' .א"מקלא"במ

,רנת"םשבסיףוהטמנהשהיה'בהלא"מרפו מ.ל"הנהמומקיםבדעתמקפאא"מחפז

שהחה'הלא" _שםוהממנה

ה"דבקצרהוהממנהשהווה'הללקמןנםראהרפח חלא%עכהלכהשבתיראה,יארה"ידימותר

_בביאירים .מרלהם7ושרוצהפ"אע:שםלקמןגםיראהרפט

.ג"מקמא-תרצ

.ה"סמוףא-רתרצא "ירות)ב"ומגיראה,כ"מרעב

.פי-פהגו(י ה"רבקצרהיהממנהיה,שתהללקמןוראה.א"מכרצג

_יאם מערצד

,מיף' .ה"סא"רמ,"הםסיףחי.מי"מהדאצרמתרצה

ה"רבקצרהיהלומנהשהיההללקמןגםיראה _אבל

.א,לרביצהרצד גםוראה.א"מקמא"מ.שםי"ב,שםהדשןתרימתרצו

.מ"מםהזשיח"םלקמן

אחרוןנטרם.לקם.נ.צי
..שלגהגיישעלמעמבהץכ.בשמעה,סצו 'סיצו

אהלי.אילך.מז'ע.,י(.,יייה)העצביאהקג.בשמעסעישיי .יאילך7סי.7סב'עב,י.אילך.נו'עא"ישםלנאידה..נדופהנידהדיןדייניהלידייהשישצח
'עמיליאיםהלניהקציי.דסא'ע.,י.7נא'עו,י.המעניבהדיןוםהיאשנןלימדאפשר'הי .הל-תכט'עכהלכהשכת.ואילןבג.21'יעמג,ע1.ח(1,יו1ה)כ,רע1נואר

שהייה'בהלבן...רבדיבמסקנהא,ס7לץד.שםבהנסמן.סיעדנדלעילצט ט)פעוהמאידץ

בפניםנעה..דנט'סישבסיףבקציההטמנה..(ב,~ .מההד.ה"דבקציההטמנה.שהייה'בהל..,סבסיף.בעיה"ד..שנלאה"ד(ב,יו)שםץא



רנגשבתהלכותקכח

לחמםהתנוריסיקכ"ואחהתבשילאתשםשיניחלנכרייםלזמרמותראבלכח
בשבילאינהבהסיקוהנכריכוונתשעיקרלפין'מאליויהתבשילונרתחהבית
ואףמאליוננרתחוהתבשלהמותרדברשהואהביתחימוםבשבילאלאהתבשיל
שנתבארממעםלזכריניבאמירהאיסורבזהאין"ימותנולארישיהפסיקשהוא

שהריהתבשילבשבילגםבהםיקומחכויןשהנכריכיוןבזהינשאוסרמיוישלמעלהננ

כלוםמועילזהאיןהביתבשבילכוונתושעיקראףאצלואוהתנורגביעלהניחו
שאיןבמקום,לעצמוניחמירנפשבעלכלמקוםומכל"הראשונהנכסבראוהמנהג

:כךניכלצורךשם

כשיסיקתבקעשלאכריבתנורהקבועההקררהלתוךמיםנכרינתןאםאבלכפ1
"בשבתנמהםהישראלליהנותמותרהמיםונרתחוהתנורהסיקכ"ואחהתנור

לדבריהתנורשיסיקקורםבקררהמיםשיתןלולזמרמותרלכתחלה.ואפיל(א')

אחרוןקונטרס

משוםעצמולהישראלאלאאכרשלא"7א"במנבהדיאמשמעכןנרלנתחחתואפילו(14')

דןד"רנ'כיכוףא"ההגשכתבואף.רישיהפכיךמשוםמחמרינןלאובנכרי,רישיהפכיך

עלאףלחיתוילמיחשדאיכאדברובכל,כליםלהדחתלהודקבעיהיבאיחתהשמאדחיישינן
,שהוכלאחרמייריד"רנ'כידבכוףלומריש,ייא"רמשלכללולשוןכמשמעותאכורנכרי'יר

בעלטעמאמהאילהקלנהגושהרי,"כ7"אחיחתהשמאכךכלחוששיםאיןשהוכלקודםאבל

לומרשישזהעלשכומכיןמשמע'ןשמלשונוואף.יןזה'כיכוףא"המגשכתבוכמוהתנורגבי הקכלילתוךרדמילומרישכאןגםמקוםמכל,מפכקתדהמעזיבה
'כיכוףא"המגשכתב"'7ן" רנ

.המפליקדברבלאאףנ'7העולםלמנהגשרישהוכקקודםכןאם,]'7המפסיקדברדמהניט"
דמיירימכללזנןכמיכהדיןוהקדירהן"הקכלילתוךז'7נתןמדלאכרחךרעל,דוחךזהומיהו
קדרהכשופתזההריבקדרהבמיםכשנותןכןואם,זניהגחליםעלבולטיןשהםגוונאבכהאי על
,1'7קדירותמשארזוקדרהשנאדמאילקדירהגחליםביןמפכיךדברשאיןממשכירהגבי עלבשלמא

דרךראיןלומרישבקרקעיתהנוגעהתבשילגוףאםאףן"הקכליותוךהתנורגבי בכךבישול
להקלא"המגלמדשמשם,קדירהגביעלתבשיללענין"'7משנההמגידשכתבכמו

.מקרחשץדש.א"מקמא"מרתצ םהרשןתרימתרצט

.שםא"תשה,ה"סא"רמ,"הם,מה'"ב,סו" ,בסופישםז-ששו'צבארץוראת.שםא"מ.שםי"ב,שםשן-התרימתש

ה.רבקצרהוהממנהשהיה'הללקמןראהאבלשז';1.ארמ1ה;.בשוהחרית.לו"פ1פף'1כר1ן.פה"פ בבחלא%;כהלכהשבת.92

.נברל;ל1'1אפ'בר:'.;ודוירשהתיר,אבל.ם'א1ר' והממנהשהיההללקמןנםוראה.א.פקמא"תשח.שםא.מ.שם'.ב.שםהרשןתרומתשא

.גליתןה.רבקצרה.שםא.משב ..ף.;פשג

אחריןלקינטרםציינים
,א"סקמקח סילקמןגםוראה.ו"סקכקו

.ו"מטרנד'
מדבריםלעשותשאסורהדבריםוכל:הסעיףקי ,לעשותולגוילומראסוראלו

.(במוסגר)בסופושםלקמןיםוראהקח ,מגק"סקט

וכוונתו,"ג"משכתבתימהועיין"שכתבשםקי האימויסעללסמיךשישא"בסקלשכתבלפה

.הפסקנקראתשהמטיבה כעיןהתנורדופניבתוךבנויחללשהואנראהקיא

,קדרה

,ואםה"דבקצרהוהטמנהשהייה'הללקמןכ"וכקיב בסקמשהובאקיג
,ג" .א"רמקיד

תנאיצריךולאלחיתויחיישינןלאשבסמיכהקטו משא,חזרה

לחיתויחיישינןהקבועהבקדרהכ" 'הללקמןוראה,הממסיקדכרהצריךן"ובקכלי

קדרהג"עוליחן:וליתן.ה"דבקצרהוהטמנהשהייה ,התנורכאצלוינהבחנורהוביצה

.ו"סטרנד,סילקמןגםראהקטו ,לחיתוידחיישינןקיז

,ד"הסוףב"פכקית



קכטרנגשבתמלכות

"
בקררהמיםנותניםשאיןהביתלתמםאלאהמיםלתמםכללכוונתואיןשהריכלנן

.'הקררהנתבקעשלאכריאלא
אחרוןקונמרם

במיםאבל,ן'7לעילשנתבארובמהו"ב7"כח"שי'ובכיג"ולא"בכ7לשםעייןהתנורגביעל
קודםלהללשנהגותנורגבילעלכללדמיולאהשנהכלכןהואבישולםדרךזושבלדרה

,בישולאיכורבלאאףחיתויגזירתמשוםשהוכלקודםלהקלאיןנמידהכייאפשר.]7שהוכל .לחשכהכמוךשבתבערבכגון

"]7א"רמשאכרהחורףביתתנורגביעלליחןשהרי,בשבתאףלנכרילומרשריהכיואפילו
]],התירהכיואפילוג"כלמא"המנשכתבכמויחתהשמאמשוםשהוכלקידםאפילולישראל

,הישראלשיחתהחיישינןלאהקדרהמושיבדכשהנכרילומרצריךכרחךעלאלא,נכריידיעל

כמלאכהלעשותה11בהושבההתמירושיהיהטעםמאיזהלהושיבלישראלשאכרודכיוןאלא

מבשלמשוםלאכורראיןבגוונאאבל,ממשכמבשלנכריי"עגםואכרוההמבשלשלגמורה
.לאכוראיזחיתוימשוםגםשהוכלקודםנכריידיעלכגוןממש

א"רמלדעתלומרצריךכרחךעל,יחתהשמאחיישינןמושיבהכשהנכרידאףלומרתימציואם

לאסורנ]כאן7א"ההגדהוצרךוהא.שריגמורדבכישולגוונאבכהאילאכורכללכבראשאין
בעידלאגוונאהאיבכיאפילולמיסיהינו,י]7יחתהשמאמשוםולאיישירפסיקמשוםלישיאל

דיןלבעלמקוםישהכיבלאואבל,הכללדבריאכורטעמאדמהאימשוםנמיאי,להדחהלהו
,ן]7הראשוןכתירוץד"דנ'סיבסודולתרץ]]7לחתוייאתילאגרידאהדחהדמשוםילומדלחלוק

התנורגביעללהעמידלהקלשנהגוהמנהגמחמתלחלוק,דילבעלמ17םשישמשוםנמיאי קודם

בכוףבפניםש"כמבדיעבדלהקלאפשרט"ומה,כ"אחיחתהשמאחוששיןיאיןשהוכל כי
."]7שםעייןלהקלשאיןט"רנ'כיכוףא"בהגמשמעשהולךלאחראבל.י]7ד"רנ'

שהוציאוהקטניותעללערותולאלרוטבלבסוףהקטניותליתןהשירב"סקלא"במנהנה
אפשרשאיבענין7צתנגוביםשהקטניותמייריכרחךרעלשםעיין,שניבכליוהםן]7בכף

משוםזההעתקתילאולכן.הרוטבעלהקטניותיערהכן7ילאראם,בכףלהוציאןאלאלשופכן

ישכןאם17נ'שנכלישייךלאגושדבדבר]די[ד]"צ'כידעהביורהך"וש"דיל"רשש"מדלפי וכן,שנישבכליהרוטבאתהקטניותיחממושלאהקטניותעלהרוטבלערות,איפכאלעשות

.זיזפשוטהמנהג
:שםענין"י,א"המגשכתבכמוהכילןקיימאללאמעזםהעתקתילאעיזךשבשולחן'דד.זסע

.שםא.משיא.ק1ראה.שםלקמןנםראה.שםא,תתשתיתשט פק

.א.'
אתרןנטרם.לקם.נ..צ

.1'ע"7ע,עדעושם.',ס7סיןא,יב7יסמיחי .נא'סיהיתד.באיסידקלא.סכיילעילכמביאדקב
.י,ס77ה"ים,ל7,סקלב.הסעיףקכא ת"שווראה.ה"סקמשיח,סיא"מגםוראהקלג.א"סקמא"ובסשםא"הרמקבל

-גושבדבררבנוודעת.טה,סיד"יוצ"צ,מאק"סקכג שםוראה.א"סלשםלקמןרבנולשוןסתימתראהגםלאסורישזהומטעםג"בסקמש"כמקכד

חפ"העו,שםד"יוצ"צת"שווראה.כ"מסוף,ש"בע

-

ברת

,א"סקלביאוריםא"פכהלכהשבת,76,עתשדמ.ב"סקכרנד'סירפההאליהש"כמקבה יעקבפעמי.4-153'עוהיתרבאיסורז"אדהפסקיכמוכ"כטוביםאינםדמיםשםא"הסשלקבו

,מה'עבו.פירות א,המש"כמקלך..,סטסיףקכז

ם.'בכלם'מעש,שב,ס7י עליהןמעדין.ת.'7טנהיעיהלחיךן'שניתנבקציההטמנה.שהויה'הללקמןמשמעכן.קכח

.שםש,בדהדאה-א,.ה7איד'ב.,בשדשלריטב.תן'ל.ה"ד סא"מדאהקכט

ם'ל1א'מהלננהצוו".עא-ע'עה"ח(1.ד1ה')ב.הע1"סש,בדהדאה..ד,ס7מי"ש" .אילך.סט,'ע1,ישם'אהל.אילך.מב'ע.ט,ל,ס7כד
",סל7יד"סש,בדהדאה..יב7,סקלהדאה..(שםש,בדה)'.כעדה'איך:ל,איצקל

ציי" .נאית7פה,עםכהלכהשבת,שםהלכיתאהלידאה..91,לב,יאדההבשמעהעדית



רנד-רנגשבתהלכותקל

חפהישראלאםמקיםיסכל)

"
לזמראמורכליםבהםלהדיחשיתחממוהמיםבאותן

לחשכהממוךאפילושםליתנםלואמורבעצמושהישראלדכיוןלקדרהשיתנםלנכרי
התנורשיומקלאחרבגחליםיחתהשמאגוירהמשום(כליםלהדחתנהםחפץאם
אלומדבריםדברשכלשםליתנםלנכרילומראמור"'דנ"רנ'בסישיתבארכמו

במימןשנתבארו
~

כמבשלשנראהמשוםאויחתהשמאגוירהמשוםלעשותושאמורה
שיתחממובמיםכללחפץלואיןאםואפילו]'לעשותונלנכרילומראמורבתחלה
:התנורנישהומקקודםאפילובעצמוהמיםליחןלואמור

כדיהמיסבנתינתכ11נת1אסאף(ח"כדמעיף)הראשונהכמבראשנהגוהמנהגולש
בקדרההמיםנתןואםהביתנםבשבילהואבהסיקוכוונתושעיקרכיוןמותרלחממם
ידועאםהמיםבהכשנתןעדייןצוננתהקדרהשהיתהפ"אעהתנורשהסיקלאחר
הכללדברישיעשובכדישבתמוצאיעדאמוריםהםהרילחממםכדישנחנןבבירור
כדיאלאנחנןלאהמתםמןאבל,ישראלנןבשבילגמורהמלאכהשעשהנכריכדין
:י"הקדרהלתנקעשלא

ו"מובובשבתלהגמרנדישבתמערבהמובניםתנשיליםדינירנד
:מעיפים

בתנוראפילולחשכהממוךלהשהותומותרחישבשר"ג"רנ"בסנתבארכברא
להתבשלממהרתשאינה]בקדרהבמבושלאמוריםדבריםבמהוקמוםגרוףשאינו

והואבגחלימיחיתויבלאלהתבשליכולההלילהובכללמחריעדממנהדעתוומסיח
אמורהגחליםןגבישעלאוהגחליםשאצל,בצליאבל]בקדרהשנצלהבצליהדין

שאיןשהצלילפי"התנורפיוכמהבתנורהואאםואפילוחיהואאפילושםלהשהותו
למעודתראוישיראלהגמרויוכללצלותהואממהרלגחליםבינומפסקתקדרה

לגמורבגחליםויחתה"'התנורכיסויוימיר'שבאשהואישכחשמאלחושוישהלילה

כךכלימרחשמאחוששיםאיןשאןהכיפוייימביבבמיסמחכ"אאלא]'צליתו
גבישעלצליביןבתוכולהשהותומותרלפיכךי'השבתעליזכורולאהמיחוילסתור
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