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חפהישראלאםמקיםיסכל)

"
לזמראמורכליםבהםלהדיחשיתחממוהמיםבאותן

לחשכהממוךאפילושםליתנםלואמורבעצמושהישראלדכיוןלקדרהשיתנםלנכרי
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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
ולאלהתבשלהאולצלותשהתחילביןלגמריחיבין,בקדרהמבושלביןהגחלים
:י'דרומאיבןכמאכלעדייןונתבשלנצלה

.ג"ושסומעיףשיא

.ה"חא"רמראהשיי .שםא"משיג

א"פכהלכהשבת.פח'עו"ח(ו"רות')ב"ולפוראהשיד בב
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,צרצר'עי"ח יראה,שםא"מ-ומותרשטו

.לך'יאצא'עשםב"העי

רנדאוימן .חמעיףא

,א"מע"ושיסירב גמג

,א"סולבנטמנר.ב,ח'' .שםלעילגםוראה.רקדה'האה"דביחיי"רשראהד

ושיםמשבלאבקדרהשנצלהרוש'פ,מקיאא-מה הכמיהלמתבשלאלאמשקה

"מלקמן)ממטיצא'

,(ודוהלד"םתעי ,'האה"רב,ח''בתוסהיבא,ג,ץשבתהיג-ה]1

מור,נמצאה"ד(ב,י)שםן"יר,לה"מא"פ~-ותא ושו

:בקצרהוהממנהשהיה'הללקמןוראה.שםע" ,בשפודהנצלה'יבצל

.ב"מלקמןגםוראה,המורבדעתא"מקמץז )ריףח

.בחרא2נא"דלרמיה'כרב,שםש"ירא(ב,י ,שם.ע"שוגםראה..מנר.שםן"ר,שםש"רא,שם'תימט

,ימחהה"רשם'"רשמשמעיתי .ברחאה"רשם'"ךשיא

,א"סרנג"מל'לעגםיראה,א"סהלבושלשיןראהיב לע.גםיראה,שםישויץמור,שם'גביג

,ב"מרגב"מל' ,ומיחהה"דשםי-רשיד

ונ"מקא-תסו הםבתחילתי-]טז

,א"מא-רת." ,מקידא"מ,שם'"ביז



קלארנדשבתהלכות

]]קשהשבשרםממיניםבהםוכיוצא"]גדולאילאו]ועזן'שורבבשר"'זהיכלב

רךשבשרםממיניםבהםוכיוצא,]ועוףי]גדיבשראבל.למזיקההרוחואין
ח]מכוםההתנורבתוךן]הגחלימאצלאוהגחליםעללצלותומיתר,]לומזיקוהרוח

נצלהולאלצלותשהתחילביןלגמריחישהואביןבמימתמוחשאינופיעלאף
שהרוחכיוןבגחליםלחתותכדיהתנורפייגלהלאשבודאילפידרוםאיןבןכמאכל

."לבשרןמזיק
איןשלמיםהםאםאבל]ןלחתיכותמנותחיםהםוהעוףכשהגדיאמוריםדבריםבמה
שאיןפיעלאףשלםהגוףשהללזמןוכללעזשלרכנשרדינםוהריינלהםמזיקהרוה
לויזיקשלאמבפניםעליומגינותשהצלעותייזהלעניןשלםנקראוכרעיוראשועליו
."1הרוח
~להשהותוןמותרדרוםאיבןכמאכל,צדדיותמשנייוםמבעודנצלהאםמקוםומכל
אצלאו"1הגחליםעללתנורחוץואפילוועזשורבשרואפילושלםהואאפילו

."1הגחלם
ויפהשמצממקזמןכלוקמומהגרופהשאינהבכירהקדרהלהשהותתלהאומריםואף
כשנצלהשמותרהםמידים(א)ממשהגחליםגביעלשמונחבצלימקוםמכללו

אחרוןקונטרס

משמענא"במנמליםמכל,להטורשריהאשאצלדאףכתב]ו"שהט"ואףנרהםמודש(א)

לכן)זהשייךלאוהאידנאשבימיהםבתנוריםדדוקאהמאוריבשםשהעתיקלמהשהפכים
דמיירילעיניםיראהאגומריבישראגביהמאורדבריבסיוםהמעייןכי"בשגם.(העת7תיולא

"פירושושלפיובאמת.ףי"כהרידלאכירהןפר7ריששיטתוכפידרולאיבןמאכלקודם
פירוש)הצלייקטוםשלאבתוכוהצליבעודבולחתותצרשהתנורדהיינו,זי7אליהבקשיא
כללכבראאין,שםעייןזי7אליהוקשיאלחוץלהוציאוויצטרך(ראשונקטםכמוישבורשלא

.שםישאבדעתא.פלפוףו.מ.מני.א,כשם'ואינ.ב,ה''ת)ית הנ.פת.]ךתיט

.מ1י.הכאה.רשם'.הטיג.א.פ;.ש1.נ.' לד.שם;.1ש1מ1י.שםם.ימבכ

ימ.נ,מ;נ.פשםי]"תךת,")"
.שםא.

.אאותמ"ר.שם'מירכהנתתיה.ביקה.רשם..ישכא תמ.מניאה.שםת.]ךתיאהכנ

.ב.פ;.ש1.צפליןאיןה.ר..].א,נומנהותא"ת)יו.ם'1נ' .שם'.ישבג
.ה.המ.פשםם.ימבנםויאה.מ1י )תשלז.שם;.1ש1מ1י.שם'נמכד

.שם;.1ש1מ1י.ב,ים" לשה,להסמנהבזהם'הושששאןשה.שם;.ש1יתשם1ת'שת'מביגה1תהכא.יכר"פהתישהפפיכה

בנהליםהנינעתשקריה'.פיב"פל';רל'הא.שםע.ש1.1אות .ישבו
נהנהה.ר)ינמ"לפחי-ודואינחבאי,הממנהב"הש.א'נרה.רשם' .אופניםבכמה(האילך,א.לההטב.המיברעתא.פק1'מבז

1.פקא.מניאה.1.פקא,תמשמשת.א.פקן.סיט),מת.שם"ת,תך"סגך.בבשראה.רשם..ישכת מ,ק).סת.(א,ן)פהת.ל

פוףשםלהמב1איהכ11נה'ןא1ל,))י'.ס]תיש]).(יפז'ג)רפא" .[ף'המעבסוףכאןוראה.י"מ,א"סא-רת.שוך,מ"מא"פאריהגהותנט
.ט"מרב'.םרלעילמ,שםא"רמ."הםרתך'"בל _סירלא

אחריןלקינטרםם.ציינ

.7י-7ה'עשםהעצבראה..לנךבניסףנלימרה17'ע.,י(.,יייה)העצביאהזהא,7ילגלליהא (כ,טז)1.ואיין

ליעהוהיא)כחנניהשפזמקולעניןיעי ,(סעירנו'שבסיהראשינה.א7,סב

.(ט"סרנו'שבסי'הבהדעההיא.)(א,טז)שםז.י7.סג .(ב,.)שםהמאירבעלשלח.(ב,.)א"פד



רנדשבתהלכותקלב

בגחליםיחתהאםדרוםאיבןלמאכלשהגיעדכיון"תיוםמבעודדרוםאיבןכמאכל
אםאלאשםלהשהותואמורממשהגחליםגביעלשאינובצליאבל]הבשרתיחרוך

קררהלהשהותשםלהאומריםלוורעמצממקשהואעדיוםמבעודכךכלנצלהכן
כלכירהגביעל

~
לותיויפהשמצממקמן

בןכמאכלשנתבשלהכלקדרהלהשהותכהמתיריןשהמנהג7"שםנתבארוכבר

יוםמבעודדרוםאיבןכמאכלשנצלההצלילהשהותמותרה~ולפייוםמבעודדרוםאי
ליזהרשצריךרקממשהגחליםגביעלשכןוכללגחליםממוךלתנורחוץשהואאף

יכנהשלא]הגחלימתשכנולאחרעדביטנתהגהקםגנימעלהבשרלהמירשימתין
הגחליםגבימעללסלקהשמותרלקדרהדומהשאינו,תשעליהםהבשרבסילוקוכלום
אותםמכבההבשראבלכללאותםמכבההקדרהשאיןלפיגתן"רנ'בסיש"כמבשבת
:"מהמתבםילוקו(ממנוהנוסףבמוהל)קצת

ביןלהשהותשאמורבמקוםדרוםאיבןכמאכלנצלהשלאצליוהשההעבראםב
.)שיעשונכרישנתלמוצאיעדלאחריםנרןלונרן""אמורבמזידניןבשוגג

אחרוןקנטרם

ואם,ביניהםחילץלאהמאורשגםשבאמתכמו,הגיעללאדרוכאיבןלמאכלהגיעביןלחלץ
.המאורכפירושיכברווכיעתושהטורכלללומראפשראיכן

רבינוהרבבשםכירהפרץרישבהדיאשכתבשן"הראאביובשיטתעומדשהטורברורוהדבר
להמחמירים,עלמאלכולישפיראתידרוכאיבןכמאכל"'דאוץמיהצוליןראין'דמתניתיןיונה

דטביראמשוםכאןהטורשכתםומה.שםעייןגריפהבלאאףולחנניההגחליםשיגרוףמיירי כהראליה
.]'ג"רנבכימןשנתבארכמוכחנניהדפכןש"

גביעל(י'משנהומגידנ'ן"הרש"כמ)אלאהיתראיןוכיעתוף"הרילדברילחושהרוצההילכך
כאןהעומדיםפוכץיםשאראבל,הטורדעתגםהואשכןכתבנןזץניםובעטרת,ממשהגחלים
ראידמהםאין"]ק"וכמ]ג"כמן'התרומהכפר"'ה"רזתולתיני"רשדדיינוהטודבשיטת

יונהררבינווהרב]]במלחמותן"מהרמבאבל,כחנניהפכץישכולםף"הרילשיטתכלל
לשיטתהחמירוהכיואפילו]]ם"הרמבכפירושלהוכביראלאשכאןראיהישי]ן"ודרש"והדא

:וכיעתוף"הרי

.שםא.מ.רנארמי]תן7מזנראה.1.המנ.פמ.מ.ל.ט'בוהאיה.ר(ב,1)ן.רמא פצץמז.א.פקא.ק1
.א' מב

שם'אנש'בהריטהנבא.דה.]].ךסך,.שארתמת.שם;.ש1.שם].י .שם'המררכל;נםוראה.כירהפ.רש.,א)בןהובאה),.,)]ך]הןמג
.נ.פ;.ש1.מ"פא.פ'אשרהנהותמט.א.פקא.ק1 פלעלנםראהנ.מפרףמד

.נ.ישנ.'פרננ" .1.פקא,תמה

אחרוןנטרם,לקם.נ,.צ

,(א,טז)שםית.רמהכללוההוראההפוסקיםכלליראהט

,פסקה"דרלא,סייט,ב"סוע,יטי .(ג,יג)מהלאויןכ.א,כ,פגםיא
,(רפה'ע)רפב'סיכא,חסעיףיב .(ב,סו)שםכב.בשילוהאיה"ד(ב,ו)שםיג
.ג"רפש"כראהיבאבג,,"הסנ"פיד .ומנאה"ד(א,טז)טפ,כד.אק"סטו
נ"היג"פכה,ששתורבה"דבלגטז ,אפרה"דטס,יז



קלגרנדשבתהלכות

הואאפילובדיעבדמותרבמיסמוחאינואפילומכוסהבתנורהשההאםמקיםיסכל
התנורפישיגלהחוששיםשאיןלכתחלהאפילו])מתיריםשישלפי")ועזשורבשר
נ)בדיעבדדבריהםעללסמוךוישלחתותכדי

ביןממשהגחליםעללאהגחליםאצלבווכיוצאמנותחגדי(ב)בשרהשההאםוכן
])מתיריםשישלפיבדיעבדלהתירישלתנורייחוץביןמגולהאפילוהתנורבתוך

יחתהאםרךהואשהבשרדכיוןבגחליםשיחתהחוששיםשאיןלכתחלהאפילו
ממשהגחליםגביעלאבלבלבדהאשחמימותאלאצריךשאיןהבשריתחרךבגחלים
ררלמאיבןכמאכלנצלהלאאםנדיענדאפילו"הכללדבריאמירגדיבישראשלו
פ"אעמהרהשיצלהאלאחוששאינוממשהגחליםגביעלשהניחודכיוןיוםמבעוד

קצתלאכילהשראוימאחרדרוםאיבןכמאכלכשנצלהאבליחתהושמאשיתחרך
:")בקדרהאףלכתחלהלהאומריםאפלומותרולפיכך"להפסידויחתהלמה

פ"אעלחשכהסמוךלצלותםמותרבהםוכיוצאתפוחיםכגוןהייןהנאכליםפירותך

הגחליםגניעלשלאאפילולהשהותםמנתר.")ם..מנענד.שעלשעתשאין

אחרוןקונמרם

ראתיועוד,בזהכיוצאכלוכןשכתבבמהזהדבללאפשרי]א"המננרןמנותחגדי(ב)

,מהלכהע"השבעלישדחאום,ע"בשכללנזכרולאמכוכהבתנורשהמתירין,שכןבמכל
כתבםינ"ומהר,עלייהו'פליגוטור]ןי"ור"שי"והראותוכיין]מ"והרמב"]ף"דהרימשום

,הכימככימים'התוכגםוהכא,עליהפליגי'דהתוכהיבאלברף"כהרילפכו7ישדלעולם
לאא"רמואף.ע"בשכמותודפכןם"הרמבדעתשכןכל,עלייהובמכינןבדיעבדהכיואפילו
,נהוגוהכיכייםכאןאבל,יים"הרמבנגדשמכריעהמקומותבכלכדרכוהמחמיריםאחרכיים
המהלאחרהלךוממילא,הכרעהלנואיןבדיעבדאבל,מנהגלשוןכמשמעותלכתחלהוהיינו
פעלייולכתורעליומלחלוקבעיניוייכפוקאינוע"שהשומשוםיןח"והב.]יכופריםבדברי

מקיםבכלע"השאחרהנמשכיםאנןאבל.הואיחידאים"דהרמב,בזההיקללאלכן"כדרכוי רמשאין
לימןא"רמכתבמזווגדולה.בדיעבדכאןלהקלשישפשיטא,בפירושייעליוחולץא" רנ

:תשםעייןה"בהגהא"כז"

.א.םע.,ש.שםת.]יתגה.א.'פקא"ת.פ.;אה.ר.םק.]נא אשרבנב

.א.פק1.מ.שם'.ב.1.המשםם.רמבראהנוסנן.כמנת.שפפק,בחראשנא'ללב,ה'' ,שםז"מ,ב"משיאגזבשם,נמצאמידיה.(ב,י)שםן"ר,רבד"מהתרותה

,י"מקא"מגח"מק-סח.(א,ד,)מתמ"לג-סח,ומאיה"דשםה"הח ר"פש-רא,ם.דזיתה"דא,מח'בתוסהובאמ-נשבנט.(רפו'ע)רפא

.ר"פע"שי,רם."מיםתיר,ב"ם,שםא"מ,שםח"בגג "ב.ראהנד

,ג"היג"כם"הרמבבדעת.פ"אעה"ער'

אחרוןנטרם.לקם.נ.צי
.ייוגללההייאה.הפיסכםגללייאה.'ע.,י(.,יייה)העצביאהזהא,7ילגלליהבו

.יצרנללההניאה.הפיסיםנללייאהלד.אילך.1'7 נללייאה..ה"הא"פממיים'הלם,ימביאהלה.א,י,סבז

.17נללההייאה.הפיסים.(ב,.)א"פכח .בצליאבלש"מ.ה"דלו,היופעוכס
.ספנן:ל,איצלז.ההםה"דב,ייל פלא

.שיגכלליצואה.הפוסקיםכלליואךלה.יד'סיא" .דצונללההיראה.הפיסיםנללידאהלט.נמצאה"ד(ב,.)שםלב
.א"ססיףשםלקמן.דבננהבנן.מע,סמוםייאה.7עדמונהיביהבמדדניהיבאלג
.סמאא,7ישנ'סילקמן.ט"מלנה'סימ,.י



רנדשבתהלכותקלך

ופירותלהשהותומותרדרומאיבןכמאכלשנצלהשכלשנתבארןמנהגנולפיממש
.""דרומאיבןכמאכלשנצלהמצליגרועיםאינןהייןשנאכלים

מולדתשהידעדלהתחמםשיוכלומקוםנכללחניהםאכירעצמהביטנתמקוסומכל
כלנצלוכןאםאלאאמוריהתנורשיומקקודםהתנוראצללממכםואפילו]בון

חמהקדרהאצליוםמבעודהממינםאםאפילוי"ג"רנ'בסיש"כמיוםמבעודצרכן
להחזירואמורהכיסוינפלובשבתהבלמוסיףשאינודברבשאראובבגדיםהסכומה
בגדעודלהוסיףאמורוכן1שםמולדתוהיד""צרכןכלנתבשלולאעדייןאםעליהם
:"נשניתןנישללמלצמירשממהרמפטביטבתהאחר

חיאותואוכליםשלפעמיםבצלחואפילוחייםכשהםנאכליםשאיןפירותאבלון

שאיןדברכלהדיןוהואבהםוכיוצאתפוחימלכמוחילאכלוטובאיןמקוםמכל

שיצלהביוםשהותישכןאםאלאלחשכהממוךלצלותואמור"חיללאכלומור
להשהותואמוריוםמבעודדרומאיבןכמאכלנצלהלאאםאבל]דרומאילבןכמאכל
:דרימאיבןכמאכלנצלהשלא1ע1שירנשרלהשהיתשאמירמקיםבכל

אווקמום1גרוףשהואפ"אעבימיהםשהיהלתנורהפתלחשכהממוךליחןאמורן

שהותישכןאםאלאגחליםגביעלחררהולא"לוקמוםגרוףשאינושלנולתנור
בחררהוכןהתנורטחללצדשלופניהבתנורהמדובקים,הפתלפנישיקרמוכדיביום
או)בדגיםאובבשרהממולאהועימה"הפתליפסידשלאיחתהשמאלחושאיןשאז

בןכמאכלשבתוכההמילויויתבשלומלסמהמלמעלהפניהשיקרמוצריך(בגבינה
נידיעהימנהששכיםחיטיםאיןפירמהשאםעדכךכלשנאפיהפתיכל"דרימאיע
."]א"תמ'סין"עכראוייפניהשקרמו

שאםבריעברדבריהםעללממנךוישבכךדיתחלהשקרםהפתצרשאיה]]אשריםויש
המתםשמןבתנורהמדובקיםפניהאלאקרמוולאלחשכהממוךלתנורפתונתןעבר
."]בשבתלאכלהלומותרי]הגחליםשלצדהחררהפניוכןנ]תחלהקרםהצדאותו

,ב"מלעיל,ס מ,תמא
ראה,.נ.'מקא.מ.שםמר.שםש.וא.שם' ,רית'ופה"רנקצרהוהטמנהשהיה'הללקמןגם

הוםושם

"
,משקיןמעיימן: מלקמןגםראהסב

.מכירח.ש" ,ד"מךא-מסע

.(ממיכהן.לענ)ג"מכגםראה:,(ההזרהן.לענ)ה".מד,ס .שםע"ישטור,שםש-רא,שם'תוססנה

וראה.ר"מיח.ש'.ם.ח"מ,מקרגז"מלקמןראה1,ס ,ד"מקלדודתהלה

.שםע"ושוטור,שםראש,שם'תוס,ס לשיןאבל.שםח.ש'.םלקמןגםוראה,שםע"שוסיח

'.םלקמןרבנילשיןוראה."לגרום"יהטורש"הרא סי,שםרם

,ח"כרנת' .ב"שהנייעתיר,ב,[ושמשנהסיט

'"מום'"ב.ב"מר"פש-וא.ם.דזיתה"דא,מח'תוסע ,ם"רשבה"דרם

,ג"מךא-תעא גמעב

.שםע"ישוטור,א,כ' .ה"בע"ישטור,ב,[ים]תשנהעג

,קרמיהאה"ד'"ירשב-ע,ל'ג11עות~1עד

,ז"מקטא-ממשמעיתעה שםמשנהעו

.שםע"ישוטור,ב,מ' ק"בח(א,-י)מהת"לג-יסחרבד"מהתרומהסרךעז

,ב"מקסיף)'בז."מקטא-ת,מיהא-רת,שםבמעתה לעגםיראה

ירילמתחלהלצאת)ב"מסיףקמו"מל' .(שניהם

להטמנהם.חוששן.שאומה,הרחג"כם"רמבעת דלע'האלרעה,ם.גהלג"עבהררה

'"מג"ר'.םל' ב"במהרינתבאר,הטמנההשיבבגחליםהנוגעתשקררה

,אישיםבכמה(-ואיל,א"להרשביהנהה"ד)רנמ'למי םק"ממ,שםג"ממ.שםהתרומהנפרעט

'ע)רפא" ,שםא"רמ,כאותנ"פמיניות'מיהגהות.(רפו

ה"דב,עחמנחית'מתיםשםמייצוגיותת,הגהפ .שםא"רמ.פירמה

.טמעיף)פס ב"מקטץ,שם1-וצוטוך.הרחנ"פשםמ.רמ1פב

,בדעתםי"מקמא"ימ סיל.לעגםיראה,שםא"מ,שםטץפג

ב"מסוףקמז' כמבראשהעיקר)

,(וי .שםא"מפד

.מכיררנג'.מ,ג"מלעילגםראהפה



קלהרנדשבתהלכות

בכדישבתלמוצאיעדלאחריםביןלוביןאמורהכללפניהקרמולאאםאבל

היהשבקדירהבשרגביב1השכיוצאבעניןממשןלחשכהממוךנתנהאפילו,שיעשוי
כיוצאוכלבפתמקוםמכל"]לחשכהממוךלגמריחישהואכיוןלכתחלהאפילומותר
צריכיםאינןשהןלפיכלוםמועיל1האיןן,בקדירהשאופיןבצקומיניעוגהכגוןב1ה

למעודתראוייןשיהולהגמרהןויכוליןבשרלבישולשצריךכמולאפייתוןגדולשהות
:הלילהמעודתלצורךאפייתןלגמורבגחליםיחתהשמאלחושוישהלילה

כדיממנהלרדותלומותרשוגגהיהאםאבל"במגידןשנתנהאמוריםדבריםבמהז
לאהרימייליסרויטללשנתהאחרתפתלואיןאס]שנתןשלמעודותשלשמ11ן
במרדהירדהלארודהוכשהואמעודות'גמגוןלכםורדובאו]לשבתןפתלהםשאין
לואפשראיואםבחולטעושהשהואכדרךיעשהשלאבווכיוצא,במכיןןאלא

:"יכדרכובמרדהלרדותיכולבשינוילרדות

לושאיןפ"אעבשוגגתתבשילהמשההעלשקנסוכמוהשוגגעלקנסולאולמהח
אפשראיפתנלאאבל"נשנתתנחיללאכילכךכלינ.חן.שא'לפאחרתבשיל

מהלואיןאםמקוםומכל]ד7"רע'בסישיתבארכמו"בשבתימעודות'גמצותמ"לק
כבורמפנילאכלולומותרבשוגגשהשההבלבדהתבשילאותואםכיבשבתכלללאכול
גדולהפתחתיכתלוישואםח17"רפ'במישיתבארכמובוסלהתענותשאמורהשבת
עללברךכדיבאיסורשנאפית11מפתבשבתלאכוללואמורמעודותלשלשממפקת

:]711פתבלאלקטיכולבשבתמעודותשלשמצותשעיקרכיוןשלמיםמשנהלחם

כגןבהיתרנאמתאסאגלניאימ1רכשנאפיתאלאניטינ1ילרדיתהצריכילאמ
סכומההתנורשפיאווקמוםהגרוףשלנובתנוראו,יו70מבעודפניהשקרמו

במרדהלרדותמותר"למעלה7שנתבארכמולחיתוילחושאיןשאובמימדומוח
אמוראחרתפתלוישאםאבלאחרתםפתלושאיןשבתשצורךשהואכיוןכדרכו
אלאהתירוהולא]'מופרים7מדבריאמורההיאהפתשרדיית"'בשינוי7אפילולרדות
.;'"שבתלצירך

"מ.ג"מל'לעגםיראה.שםע"ושימור,שםם-רחבפו _ב"נרב

.ז"מקטא-מפז כדלעפת

.ח"מרנ"מל' פט

ב)מיהרנג"מוכרלעיל.שםא'~

וראה,('חרק.

יהלומנהשהיהבה4וראה.א"מירנו'.םלקמן ,ם.נאפן.במבהטליםבין:בקצרה
.לאפיתן:ל"אוצצ מור,ח".הג"מם"רממצא

.ה"םע"ושי .שםע"ותומור,ב,קיזרייתא]צב

.שםע"שי.שכחרבנןתנוה"ד(ב,מג)ן-רצג ,שםישועטור.שםהיירא]]צד

.שםע"שו.שםן"רצה בריצו

,שםע"ושיציר.שםתא' .שםע"ישתיר.שםם"רמב,מרדהה"דשםראיצו

,שםינהנממןמ"מלקמןוראה ,שםע"שו.(רעש,ב)1.רצח

.מקנזא"מ.ביטיגגואםש"ומה"די"בצט לעיראהק

,מקיאא"קורמא"מל' ,ג"מקכא-תגדא

.נ"ת"הבלףקב .שםא"מקג

,ג"ושומץא"מקד מלקמןגםוראה.שםא"מקה

,ב"מקא"קירעא" .ה"ססיףע"שי,(א"רע,ב)ן-יקי

.ה"סמיףא-רתוזז .א"סמיףקח

.שםע"שו.שםן"רקט

.ו"מקזוטאה'באלהיבא,'"מקמ"ו''מלבישקי שםן"רקיא

,שםס"י''המלבישריש'וכפשםע"ושי ,מקצוה'אל.י"מלנהרוראה

שהיאשייגג'בידיההדבלה"דב,ג'"רשראהקיב "רשראהאבל.מקרחא"במב"יכ,שבית

בג'ק' משיםשהיאאמרה"ר(ב,א)שםן"ורמרדהה"ד

,ג"ושץ'םסוףלעילא.להדרבניכתביכן,דהוין'עיבד .מלקמןגםוראה
א'שהשיפרתקיעת.גבד"םתקמח' וראה,בצערםש"ע,הפתת'מרריזאתולמרדחולעיברין

חליתת'רדיולענין,1הערהגעה'עב"ח-המלשלחן םלקמןראהרכש

.ו"מטשכא" .שםן"רקיג



רנדשבתהלכותקלו

לדופניפתמדביקיםוהיוקדירהכעיןשהיהשבימיהםבתנוריםאמוריםדבריםבמה

לאהתנורשוליעלמונחתשהפתשלנובתנוריםאבל,ן"רדייהבהםושייךהתנורני
פ"אעבהיתרצןשנאפיתהפתכלןן"מהתנורלהוציאומותררדיהכללבהםשייך
עושהשהואכדרךיעשהשלאברחתיוציאלאמקוםומכל"'"אחרתפתלושיש

:]"במקליוציאהאו""בווכיוצאמכיןבהיתחובאלאבחול

להצריךשאינופ"אעשמוציאמהפתבשבתלאכולכשדעתואמוריםדבריםבמהי
שינויי"עאפילו"]"להוציאהאמורממנהלאכולדעתואיןאםאבלאחרתלושיש
נעלמאמלמילאלאמלאכהסרךשוסנושאיןנעניןאפילילחילמשבתלהכיןשאמור

בזהכיוצאוכל]]"שבתבמוצאיהבדלהלצורךבשבתלביתמהמרתףייןלהביאכגון
:שםעייןמ".ילעניןנ]"ג"תק'בסישיתבארוכמו

גרוףשאינושלנולתנורליתנהאמורבשבתמהפתלאכולדעתואיןאםאפילויא
שהואפ"אעיוםמבעודפניהשיקרמושהותשאיןכךכללחשכהממוךוקמום

מכלחיתויבלאלהאפותיכולהכזלההשנתנכל,שנת.מוצאלצורךאותהאופה
שלנומתנורלהוציאהלומותרשהריבשבתלאכלהכ"אחימלךשמאחוששיםמקום
לגמורבגחליםויחתהישכחשמאלאכלהעליהדעתושיהיהוכיוןרדייהבושאין

שממעם1]"אפייתה
~

מקוםבכל,]"שחריתמעודתלצורךתבשיללהשהותאמורה

'בסישנתבארכמויחתהשמאגזרתמשוםהלילהמעודתלצורךלהשהותושאמור
:חיתויבלאלהתבשליוכלשחריתמעודתשעדפ"אע,]"ג"רנ

י"לרדיתהינמלך"]"יד~נמנין"]"גג,נשניןי]"עצמהנשנתלתנורפתשנתןמיבל
אינהשהרישבתצורךבהשאיןפ"אעלרדותהלומותרשתיאפהקודםמהתנור

איסורחכמיםלושהתירורדיהבהםששיךשלהםבתנוריםאפילו."ן"לאכילהראויה
מקוםומכלינ"חמאתאימורלידיאו]ן"מקילהאימורלידייבאשלאכדידבריהםשל

.יי"ישנהשינויי"עלרדותלואפשראם
חיובלידיהבירויבאשלאכדישינויי"עאפלו"לרדותההתירולאאחרלאדםאבל

פשעשהבירוכיון,ן"חבירךשיזכהכדיהמאלאדםאומריםשאיןמקילהאוחמאת
:"ן"[ו]"ש'סיסוףעיןלתנורייהפתשנתןבמה

ל'לעגםיראה.תנור'רגבה"דשם'"ירשא,כ%גקיד מ

,מ"סתקז"מלקמן.ב"מקמו" .ץ'םלבושראהקטו

.ץ'םע"שי.(רמג)ג"חב"נירוחםרבנותטו .ג"מקכ.א"מקיז

,דוהם'רבנובדעתנתןיאםרבנוש"ימה"רי.]קיח

.שםע"שי ,שםע"שו.שםריחם'רבנוקיט

,שםרוחם'רבנוק3 .ט"מקלדירתהלהוראה,ג"מקכא"מק3א

'הל(רנא'מק'ק'אלרב)ם'מנהגפ"עשםא"מק3ב עפסה

.ג"מקתרמז"ממגיאגםיראה,נס' ,נ"יש'"משב"מלקמןגםוראה.גף'מעק37ג

,כ"מקא-מק3ל ,מזהערהה"חכהלכהשבתראהקנה

.נ"ועאף'מעקנו .ו"םע"ישומור,א,דידי]רןקנז

.שםע"ושיתירמשמעות,ה"המ"פם"רמבקנח

.ם"הרמבבדעתשםמ"מ.ע"ישוטור.שם'גמק3ט הפימקכללי,א"מקכשםא"מוראה

יההיראהם' .נקערה'עבלל

ראה,בשיגגכשעשה,מכראי;בכפירכשעשההחסקל גמ

קידםימכר:מ"מכשן"םלקמןה"יכ.שם' .שתיאפה

.(ב"מוע,א)ן"ריקלע .שם.ע"ושוסיר.שם%גקלש

,שםם"הרמבלשיןוראה,יאלאה"דשם'תיםקלג ל:שםלקמןוראה

'ד.ל,,,ממנוחמוראימור.'ד' ,בשבתהפת.אפיתשלחמוראימור

.הפטסיףה"פמ"ממ,א"מקכא"מ.אמרה"ר1"רשלד ]רקלה

ח"ב,דמגנ"הב".נריחם'רבנו.שםשי" .א"מבעא"מ,נתניואםה"ד

.שםא"מ,שםה"ב,שםריחם'רבנו.שם'אשרבקלי ,שםא"מ,'הברוץ'בת'וכה"דשם'תוסקלו

בטןכ"אחהאינםליבאפשיעתי."יע:ושם,מ"מכקלח שתקידםונזכרבשבתבתנירפתמק-שח

,אפה'



קלזרנדשבתהלכות

גביעלויניחקמניות7תמיניכלשאראוותורממין17ןעממיותקררהארםימלאיאיב
]וקמומים7תגרופים[ן)אינאם"במימיתמוחשאינושלנוהתנורלתוךאוכירה

איןאםאבלמנהגנו7תנלפיררומאיבןכמאכלשיתבשלוביוםשהותישכ"אאלא
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עורלהגמריוכלולאלחשכה.ממךלגמריחישהואכיוןשםלהשהותומותרבבשר
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:שיעשו7תןבכרישבתלמוצאיעראמוריםיוםמבעור
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הקררהשםשיניחשצריךבשבתנינ)כלים7הרחתלצורך(אפילואו])שתיהם

אחרוןקונמרם

הפונ7יםכלשהרי,מייריהיבאע"צתזמיירידהכאתנא"המנשכתב%מה"שתיהןלצורך(ג)

הם"כרשבליהנייראלאם"והרמב,ץ'יתשכחדו7תןי"כפרשהכאפירשו"תם"הרמבלבד

אליבאמיירידבמעיף'"בדהרבב"י7"נא"המג(ו)ז"רנ'גינוף'"הב)ש"וכמ,ןתן"חבפירות
.ימפנקתהלדירההכאאבל])לגחליםבנמוך")ם"דהרמב

ואין.לביצהאלאלמירוחדמילאדמיםז)כירהפרץרישבמרדכיבהדיאמשמעהדיןובגוף
וגם.רביצהדומיאמייריומנתמא,לפרשליהדהוה,בהדחה")דמייריילומרלדחוקכללנברא
,צרבכלהוחמושלאחמיןדמשהיןכחנניהליהדמביראששתרבדאמרב"עז"לדףבגמרא
.קטנית'מינוהם.ח"מע"התוסיר,ב,יחברייתאקלט ג"חב"נירוחםרצנוקם

[ב](א)ק-סא-ת.אמטי וכןמתיא,רב',מלקמןגםיראה,ט"מקרנוי-וסוס

.(קטניית'נ'נמ)אבלה"דבקצרהוהטמנהשהיה'בהל םבדרשיראה

,."מקעא" ,מקופדא"מקמא

,ה"סא-רת,"הםסיף'"ב.הרבנ"פמ"מקמט סיכדלעילקמג

.מ"מרנג' ,ה"םשםכדלעילגומד

ח"פכהלכהשבתיראה.שםע"שו,שםם-רח1קמה .עטהערה

'הנממנדטמעית,נתןואםש"ימה"דענגסרי-1קמר לעגםוראה.נקירשםא-ת,ם.יהפומק

סוףשםל' ,ב"וכייבצלכגין.חלאכליטיבשאיןבתקותיהיו,ח"מ

ל'לעראה-ין.חהנאכליםרקית.אבל,ה"סכדלעיל

,יאק"סעא'סיהשלחןבדיראהמא העוראהזהא"קולכללותמב

'עו"חק"ירות)ב" ,ואילךקם

.'גבבתירוץו"סקכמג מותרשתיהלצורךאבל,להדחהליהבעידקאמך

.חייםכפירותשדינםמשוםלהשהותו פמה

.להתנשלממהריםוהמיםשהקטניות,ב"היג" ,ר"ומיג"סיים:בפה"כ

בישולצריכיןקטניותשמיני,עססיותה"דב,יחמז אףמיםגביגםיפרשוכןוממילא,יותררםזמן

,,הסיסוףולגושבטורשםוראה,לשתיה

,שםע"שי.שםהבריתאממשמעית"הםמיף."בלמז שלהיצועמת
לקמן,ג"מירנג'.םכרלעילבישולםת" ,ד"מימיף

,שםע"ושיטיר.שםבריתאקמט גמ.שפ1רייתאקנ

האשיאיםרעות'ליק'ח'לפב,ל' ניר,יוחנן'רבבדעת
.ט"סע"ושי ,נ"ועח"סכרלעילינא

,ג"מקא"קווראה.'האריץ'בתי"מקכא-תקבב .םל.לעגםיראה,שםא"מענג
נמוסגרט"מכרנ' .א"מקיא"ובקו

,"בשבתם'כלבהםלהריח'כד"י"ממלקמןכ"יכקנד סילעילראהאבל

להדיה:מתםשכתבט"מכרנג' לעיליראה,כליםלהדחתבהםחפץאם...כליםבהם

.א"מי

,ב-קפא'עו"ח(ו"ירות)ב"העוראהמז 'בהיסהיבאמח

לעילנעה..דוהיםה"דא,מי ,ת"ס

.סאי.דדבןנמאנלשנהבשלבהבשילשדינםמט ,רטביםה"דנ

משהיןאין.ליפההיאשמצטמקומןגל.)העבנא .(הנשריתחרךנגחליםיחתהשאם)ג"והי.,אותה
;חייןכפירותמותרלכן,יחההשמאחששואיןנב .יחחהשמאחששיישבג

,ש'סינר .המנדכיגה

אחרוןלקנטרםם.נ.צי



רנדשבתהלכותקלח

לפי"לכתחלה7]החימום7חצילהתחמםשיוכלוביוםשהותשיהאכרכליוםמבעוד
בןכמאכלשנתבשלתבשילשםלהשהות")להאוכרים7צרכםכלשיחמואו"מנהגנו7

ורעמצממקיןכ"גחמיןוהמיםלוורעמצממקשיהיהעדצרכוכלאפיליאודרוכאי
.ן)להן7
ואף"להתחמם7ןממהריםהםכ"גשהמיםממשהלחשכהכמוךשםיניחנהלאאבל

כפירותכךכלמוכיםאינםמקוםמכל]צוננים7ןכשהםגםלשתיהראויםשהמים
ולאבמנידבין]בשוגגןביןשםוהניחעברואםי"למעלה7שנתבאר]"חיים7הנאכלים
:~7ן.שיעשנכדישנתלמוצאיעדאכיריםייםמנעירהימומם17שלישנתהממו

"החורף7ןביתתנורבתוךהקבועהקדרהלתוךלחשכהכמוךמיםליחןאכזרכן
שכוונתושאףן"יום7מבעודחימומםחצילהתחמםשיוכלושהותישכןאםאלא

להריחכדישיתחממוהללובמיםכ"גשחפץכיוןמקוםמכלהקדרהתבקעשלא
פ"ואע)בגחלים7ליחתהשמאלחושישבהםלהדיחהואשדרךכמובשבתכליםבהם

מקיםמכל"ל"רמג'נמישנתבארכמויקטוםגריףשאיניתניראצללכמיךשמיתר
.(ממשליהגחליםגביעלכמשהה1ההרישבתנורהגחליםעלבולמת11שקדרהכיון
אפילואכזריוםמבעור]7לחימומםשלישנתחממוולאבשוגגאפלוונתןעברואם

אחרוןקונטרס

הוהדאמורא.כליםבהדחתדמיירילומרגדולדוחקכןגם.לאכללהוחמודלאבהדיאומשמע

.דתבשילדומיאמייריומסתמא,"לפרשליה
ומשמע,בשתיהשאסרו'כוטבריאאנשישעשומעשהתבמשנתנומפורשמצינודיןכלמןובר
שתיהבשביל("]זוסבראלפיבשתיהלאמוראיןרחיצהבשבילהוחמואםואף)הוחמו.אםאף
גםמתירהפירותהיתרשהמציאעצמום"ורשב,ט]בגמראשםכמפורשהטמנהמשוםולא

:למיםפירותביןלחלקלהודסביראמכלל,כירהפרקרישהמרדכידעתוכןסבהטמנה

/'הססיףלביש.הבריתאממשמעיתשם."בקשה כדלעקשין

.ג"'םרב"מל' ,יצעניםמ"מיראה.שםוסייעתיר,שםבריתאג7סץ

מנה%ה).שהיההלסוףרנהי-יכסוס,ו"מקכא-מקיח _בקצרה

.ר.'פל';כרלקשט .פלעילנפנראה.1.פקכא.מקע
.נמ1פנרמ.פכרננ' פ.נמכללהפץלון.אאפל1.1אפ.ף.ה1פ1שפ

שהופקק1רפל1.אפנעצמופ.המתן'לאפורתהממ1.ש .עבר.רן.לענכאןהפלץפוףוראה..התתר

.נכעיףקעג .פל.;לנםראהקענ
'הללקמןנראה.א.'פקא.ק1רננ' .גליתןה.רבקצרהתרחמנהשהיה

.ר..פל.;לנפואהקעו

ח"פכהלכהשבת.מקנזמיףח.ש"םש"בדהראהגגה בב
_ואיתם'אור' םל.כדלעג7ג1

,ג".םרנג" .ט"ממוףשםל'לעקנז

,מ"משםל.לעקנח 'הבמהלמותן"רמב.א"עלחבברייתאהרה..רבכגט

ס'אנגה"רר"מנ"פשתש"יי'תום,אמגשם לעראהאבל,המיםעל.קאירקמק%דמצמשמעכאן)
ל' .(י"פשם

.ח"מע"שו.הרבנ"פם"רמב,ב,יהשםבריתאקני _1מם.תמ':כראה

."הםמיי"ב,שםם"רמבקמא םשסלחןבריראהקריב

,א'ק"מעא" .י"מקכא-מקטע
_דף'מעקסיד

אחרוןלקונטרסציינימ
תוםגסוראהיוסףלרבא"סיע,לטשםראהנטודאה.א"סקיסוףא"קורמו,סילקמןגסראהע

,'האכפירושמעשהה"דפ,לח.כהכללוההוראההפוסקיםכללי ,ד"ססוףלעילודאה,'בתוסשםראהס.ג"משנו'סילקמן,ב"טוע,לחנו

,א"הסשלנח



קלםרנה-רנדשבתהלכות

קודםשםנתנםאםמקוםומכל)שיעשו17בכדישבתלמוצאיעדכליםבהםלהדיח
:("שוגגההיהאםלהקלשישאפשרהתנורשהוסק

:סעיפים'רובושבתהננסתקודםהאשחננתרנה

"כךכלהאורבהםמציתכןאםאלאלחשכהסמוךמעציםמדורהלעשותאסורא
בהיחתהשמאגורה)אחריםעציםסיועבלי]מאליהעולההשלהבתשתהאעד
עהואואםהשלהבתישתעלהכדיהעציםוינידבשבת

"
האורשיאחוזצריךיחידי

ומבחוץרובועדהעץבעוביהאורשיכנסדהיינו"עביווברובהקיפוברוביוםמבעוד
:להנידוכלליצמרךולאבשבתמאליוידלקשאן,הקיפורובעדכ"גיקיפנו

מאליהםכ"אחשהודלקופ"אעשנתבאריכשיעוריוםמבעודהודלקושלאעציםב
בשבתמהםלהנותאסורכ"אעפבהמןיחתהשמאלחושאיןששובבענין"בשבת

יכולשנתבארכשיעור"יומימבעודהודלקואםאבלבאיסורייוםמבעודשהודלקוכיון
מנורהגביעלשהםביןקרקעגביעלשהםביןלאורןולהשתמשכבדםלהתחמם
ואינהבהםמסכסכתשהאורמפני]'לנרפתילהמהםלעשותשאסורמדבריםואפילו
י'מקוםבכלמדורהמהםלעשותמיתר)'ד"רס'בסישיתבארכמויפהבהםנאחזת

:,הבירוןאתהאחדמבעירגדולהיסקשהיאשבמדורהלפי

ה~הרייוםמבעודשהואכלאלאהאורבהםאחןלאאפילושבפחמיןי"אומריםישג
הלךמופריםובדברי"יה~עלחולקיןוישיןמאליהםוהולכיםדולקיםשהםלפימותר

:ן'המיקלאחר

שלמדורהך
~

כלאלאהאורבהןאחןלאאפילו]וגבבאקשושלגפריתושלפת
הרישהוא

~
ושלקניםשל(א)מדורהוכןמאליהם"]והולכיםדולקיםשהםמותרה

אחרוןקונמרם

נגדהרביםוהמה,"משנהימסדןז"יך)מ"ורמב]ף"הרידעת"כןנוס'קגשל(א)

לקמןגםוראה.רנטי"ימיםי"מקכא"ממשמעותקער _ם.וציונמ"מוראה.שם

מקייבלרודתהלה.שםא"קורנג"מלעילראהקעה ומי

.צי'עי"ח.(מרותיוב"העי,מ".מקרנמ'

רנהסיימן .א"תהמנייעאיר,רעע,מתשנהא

.שםע"ושיסיר.שםבךרייתאחייארביב בגמשמואלג

.שםע"שי,שם' ,מ"הג"תם"רמבד

.שםע"שי רפא]רה

,שםע"המטור.מ~ .א"מלבוש.היקפורובה"-ועביורובה"דשםי"רשו

,מקיאא"מ,מקיאז"מ ,מ"הינ"פם-גתןז

.א"מע"שי עילת.ג"מקגםיראה.ב"מקא-מ,שםת-תמשמעותח

,מקיאשבת

,שםשבתעולתט
ג"פמ.שםשבתעילתוראה,א"מקרבהה'אלראהי ,ג"מקא"א

,ג"מקא"מיא .שםהנייעמיר,א"רע,מאשםךרייתאיב

,נ"ישאמעץיג ודום"תיב_שםברייתאיד

_ם" .אבלה"רשםי"שסו רע,כטשנהיהודהרריטז

ב"נירוחםרךנו,שוך,א" .ב"תע"שו.(א,מח)נ"ח

.שםהסייעמיר,הודה''רה"דשם'"רשיז יאמ"השםת"]הרתמשמעותית
כ"השםמ"מ,לך' .ם"הרמנבדעתן'ובפחמש"ימה"ד."יב

,ה"הא"פם'ממר'הלם"רמבראהיט .ג"מע"ישומור,ב"רע,כךרייתא3

,יסורג"מיפם"הרמבלשיןיראה.שםע"שי3א

אהרוןלקונטדמציונים

.א"הכג"פג,עו"ח(ו"ירות)ם"העוראהזהא"קולכללותא מאי'גמה"דשםך,ואילךקכט

,שםה,(ב,ח)א"פסוףמ


