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)בגלופקריןלולכמותוהמריןלימוליכולבמריןאלאסכומההיהלא
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כשהואאלאאמרולאוחכמים]השנייהןקדרהנדופםקצתנתקררשכבר)"]שלממיני אפילובואמולדתהידשאיןערקצתנתקררואם)]בושנתבשלראשוןבכליחם

אחרוןקונמרם

שכןבאמת,ראשוןבכליכשנתקררלהתירדאמשר"א"המנשכתבמהביוהחזירוחזר(א)

תחתלהחםדאכור)ה"עג"רנ'גיע"בשמבוארדבהדיאע"צאבל.]ם"הרמבלשוןמשמע

במפרשםעיין)ע"וצהבלמוסיףשאינובדברלהטמיןדאכורןז"ברמבוארוהטעם,הבגדים
אמשרראשוןלכליוהחזירושנילכלימינהואםימיהו.(]ק"ודומידיקשיאדלאא"ברשבהדין

ולא,עצמושניבכליגזרושלאכמוחכמיםגזרולאשניבכלישהיהרכל,שריעלמאדלכולי :שנתקררומשום

א"פכהלכהשבת.195'עז"אדה.פסקראה,ס ,ו-פה;פגהערית

.ד"חע"ושוטור,א,נאחשנהסיח תיםפוט

,תיר,'"מפידראש.כמהיה"רשם' ים'מבעידגלהישאם,יהטירש"הראממשמעיתע

וראה.משתחשךלכמיתואמירשכמיתושלאאדעתא .פו-פההערהא"פכהלכהשבת,ד"מקלדירתהלה

,טור.שםראש.שם'תוסעא תיירא]עב

,שםושנייעאיר.מ~ .שםע"ושיאיר,שםבבריתאג"רשבעג

הגהות.שםק"ממ.שםג"ממ,שםהתרומהמפרעד -וצושוך.ח.איתנ"פמימוניות

,שם~ ראה..ד"םסוףרנר'.םל'לעוראה,ג"מך"-מעה

,ידק"סא פכ

דבראלאבשבתלהטמיןאסרושלא:ה"הד" .בושנתבשלראשוןבכלישהואחם
.ד"סישיח,סילקמןה"וכג זוהלכהשמביא)מביאר"תה"סוד(א,יט)ד

ויהלכהשלימד,(מכישה"סדכ,מ)א"מהדשכ ועהבהעובדאשמפרש,יונהמרכינו

,מח)זירא' ג"עצוננתקדרהלהטמיןשאסור,(א"רע

חמהחי שאינוכדברשניהםלהטמיןכדי,בבגדיםהטמונה

.196'עאדהץפסך,ם'ונ'יצמ"מ.ד"'םח'ש"מלקמן ,כאותשםיבביאורים,פבהערהא"פיכהלמהשבת

.יף'מעעו םלקמןגם.וראהעז

,ה"סרנט" בברייתאיסבבעת

.איר.מ~ .ה"סלביש,אמרילאה"דשם."רשעט ושבפ

'הללקמןגםיראה,שםושיקעטין.שםג" בקצרהיהלומנהשהיה

א"שכהלכהשבתוראה,בסופי .מרהערה

.מקירא"מפא ראה.אבל.שםא"מפב

,אחרמעםא"מק,מהא"קי ,שםא"מ.אמרה"ד(ב,בג)ן-ר,ה"הד"פם-]רחפג

.ירן"םא"אם.מגד.פרראהפד

.(הבלמוסיף בדרךחוםמולידשהואדכל:האיסורשטעםה

ג"עהצונןאתכמטמיןחםדברג"עהטמנה הטמנתלעניןמכאןלהוכיחאיןב"וא)אסורמיחם

ביאורוראה.(ראשוןבכליקצתשנתקררחםדבר ווהלבה

,דהטכיסוהאה"דרנט'לסיב"במהרי .עאהערהא"פיכהלכהשכתוראה,ואילך
.מההערהא"פיכהלכהשבתראהו



קמהרנזשבתהלכות

שלאכריגמורצונןלהממיןשמותרשכןוכל("]להממינומותרראשוןבכליבעורו
.צנתוישתפיגכריאוביותריצמנן
צונןאפילולהתמיןאמורהבלהמוסיףפרבראבלי"הבלמוסיףשאינוברנרה,וכל
:"]יוםמבעורואפילוגמור

להעמידהאסורהבלמוסיףשאינודברבשאראובמוכיןהקררהבתוכהשממןקופהי
בהמוכיןלמעלהן(ב)הבלמעליםשהםלפין]יתים,שלפסולתגביעליוםמבעור

אחריןקינמרס

מעלהשהתחתוןשכיון,"הבלהמוליףבדברדוקאהיינוומיהויבמפונההיאנרלפעלה(ב)
נוגעתכשאינהכ"משא,ברמץלאטמוניאתידילמאגזרינןבקדרהומוליפולמעלההבל

המוליףכשדבראבל.גזרינןולאלרמץכללדמידלא'מודועלמאכוליהמוליףןבדברכלל
מלמטהבין"'שתחתיהםהאשמחמתהבלשמולימיםהבגדיםכגוןמלמעלה,ביבהנוגע

גםוגחליםאפריששברמץשאף.לרמץדמי]'למעלההבלמעליםשהגחליםבגחליםשנוגעת
אףלהטמיןלטעותיבאולמעלההבלמעליםשלמטהשהגחליםכיוןמקוםמכל,מלמעלה

ולאההבלהועפתמחמתבאהואחכמיםלושחששוברמץלהטמיןהטעותשעיקרנ'ברמץ
לפיכולולהטמיןמותרז'המעמידבדברשהרי,ומלמטהמלמעלהכולושמכלהההטמנהמחמת

.לרמץממנויטעושלא
עצמוהרבהגהת4עלמאלכולימוליףשאינובדברבשבתאבל
עלגה.'.יבאהיב.מיה.,.איםדנה,אן,ישבעיןדאף.(כולונן4כשמטמיןאלאמיתמרלא

נביי.נ,פ.בשםא,ישבעין'הגליהיא,סבסידךדרביכךכלראיהאינו"'רבישלשמפך

.תכוינהבפירושמקוםמכל.הצוקלהטמיןההזר

.ברברשנסתפקא"מקא"קויראה,שםא"מראהפה הללקמןיראה
במיפובקצרהיהממנהשהחה' .בממגר"חם"שכתב

ם"רמב.ם'הגאינבישיםהרזןלפירוששם'יגממשנהפו "מע"ושומור,ד"השם

שיח"מלקמןגםיראה.י .ג"מקסיףבאןא"קי,במימגרמכח

.א"ת.שםע"ושימור,שםם"רמבפו

נתבאר'כושטמןדקופההאיסורטעם:א"הקותוכןז ,(ב"טר"פ)ש"ורא(דזיתיםה"דא,מח),כתם

כ"משא,הזיתיםפסולתבתוךכולהיטמיןשמאהירה בהמשךדלקמן)הגרופההכירהבתוךכשמעמידה

לאכפניםכאןאמנם,הכילמיחששייךלא(הסעיף מוסיףנעשיםשהמוכיןהטעםא"כ,זהטעםכתב

ובהמשך)הכירהכתוךכשמעמידהגםשייךשזה,הבל ולהזניחלבגדבאז"וע.(אחומטעםשםהתירהסעיף

(והיתר)חירההךלהומביראדלאי"וכמהטורכאן שבתוס

,בפניםכתבהלאולכן,ש"ורא' שהגפת)הבלהמוסיפיםבמוכיןטמונהשהקדרהה

ההכלמוסיפיןוהמוכיןבהמוכיןהבלמעלה .(בקדרה
כגחליםנוגעתואינהכסאג"עיושבתמשקדרהט ,במוכיןטמונהאינהוגם

כשהקדרהשאוסרת,הסעיףשבהמשך'האדיעהגםי ,במוכיןטמונהשאינהאף,בגחליםנוגעת

'כוכסאעליושבתבדין.הסעיףבהמשךכדלקמןיא .שאסור,בבגדיםומכוסה

,לחבשנהה'טבר'דאנישילון'מם,הלכךה"דן-רפת ,ב"מוע

.ג"משכי"םלקמןגםוראה,שםשיה א"מ,מור,קיפהה"ד'"ויםב"מוע,מןוירארביפט

ש"איהשתאה"ד)רנה"לס.ב"מהדויראה.מ"מק דרךאלאזוהלכההביאלאשהמורהמעם(ש"להרא

,ופלפולנררא אמוקםה"ד."ירשא"רע,מחשם%גצ

בגחליםנוגעתבדיןהסעיףבהמשךכדלקמןיב 'האלדעהשאסור,בבגדיםמכוסהואינה

,האוסרת ,האוסרתזו.דעהלפייג

בכירהמעמידכדיןהסעיףבהמשךכדלקמןיד ,גופה

שבתראה,ג"וש(במוסגר)ד"סלעילגםראהסו פיבהלכה

,מההעדהא"

הויבמקצתשהטמנהשהוכיח,קופהה"דב,מזסי שהוכיחמהוראה,הבלבמוסיף,הטמנה

לדעת(במוסגר,משמעוכןה"ד)רנט'לסיב"במהדו הרשב

האינואףהטמנההויבמקצתשהטמנה,א" ,הבלמוסיף

שלקיתוןלהטמיןשאסור,ליהאמרה"דב,לטיי דמה,שםב"כמהדוהוכיחומזה)באמבטיצונן

במקצתדהטמנהמטעםהואשמןבפךרבישהתיר ,(הכלבמוסיףאףהטמנההוילא

מטעםאמבטיבתוךלהניחרביאסר.שלאב,מית וכןה"דרנט,לסיח"מהדווראה)הטמנה

אחרןנטרם.לקם.נ.צי



רנזשבתכלכותקמו

"הבליהמוסיףברברכממונההיאוהריבהםהממונהבקררההבלמיםיפיןיהמיכין
.]למעלהןההבלמעליםאינםשהםשומשמיןשלפסולתגביעללהעמידהמותראבל
הבלמוסיףשאינוברנרשםלהכמינהשםשנתבשלההכירהנרבךלהעמירהמותרוכן

אחרוןקונמרם

למדוומכאן."]ח"ושי]ח"רנ'בליהטורשכתבוכמו,'כומיחםגביעלמיחםמניחיםן'שנינו
]]ע"ושוטורש"הראואף.גוונאבכהאיהטמנהמיץרידלא[ד]"פלוףמשנהומגידם"הרמב

.שנתבארממוברמץיטמיןשמאמשוםהחמירוהמוליףבדברדדוץא,בזהמודים
שעלמץופהלאיפורשנלמדוהאשמחמתהבלהמוליפיםבגדיםגבינ]י"בבבהדיאמשמעוכן
ראם,הגחליםבתוךיטמיןשמאגזרהמשוםהטעםשמאדגםלומדכלללבראואין.גפתגבי
בדבריכללהוזכרשלאהאשמחמתהבלמוליפיםשהבגדיםמלבולהוליףי"להבליהלמהכן

הפוםץיםלמדושמשם)הץיפהשתחתגפתגבי]]י"כדפרשליהלגיולא,שםשהביאהפולשם
דמכיון,י"להבליהדלביראודאיאלא.הץדרהאתומרתיחהבלמעלהשהגפת(גחליםלענין
הפולץיםלשוןוכמשמעותי]ן"ודרהטורשכתבוכמון]למעלהטמונהכשהיאאלאאילורשאין

ממששמטמיןמשוםואלורהבלהמוליפיםהםשהבגדיםלומרצריךכרחךעלכןאם,שהביא
לחלץכלללבראאין,ן]גזרהמשוםהואהטעםאלאהכימא'תלאדאי."]הבלהמוליףבדבר
יטמיןשמאלגזורוישבהץדרההבלמעליםהגחליםלוףלוף,טמונהלאינהבבגדיםטמונהבין

אבל)ג"רנלימןוטור"ןי"ודשי"הראש"כמבגחליםנוגעתשאינהשכיוןועוד.ממשבתוכם
ג"למלשוןמליוםמשמעוכן,]בנוגעתידמיירילומריש]ותושיגינ"ולמ]התרומהיבלפר

לפרבשם"מיימוניותיהגהותדבריג"רנ'בליייי"הבהביאולא.דין"פריש'במרדכשהובא

,הגלמיפין~מהםשגםאףנו"וה.שםא"מ.שם'גמצב,אבלרבנוש'וכלה"די"נצא ,ה"םכדלעל

אחריףלקינטורםם.ציינ

שבת.קו,סימ"חוחלקנזראבנית"שוראהכת וישה"דטאותבביאוריםא"פיכהלכה

.להוסיף .שלמטההגחליםבתוךיטמיןשמאכס
כשאינהשהתיר,ח"רכשם)א,סיסוףנ"פל ,(בגזוליםנוגעתואינהבבגדיםטמונה

,(ב,סו)כירהפ"ורשםלא סלב

מןלהניחואסור:הטמנהדיניפסקרלא" פ"אע[בבגדיםהטמונה]קדירהתחתגחלים

כ"מהרוראה)'כוקופהדהא,הדפנותסביבותשאינן דלאהמשמעות,התרומה,כסומיהוה"דרנט,לסי

,(בנוגעתאלאסיירי ,(ד,יג)מהלאויןלג

,הזיתיםה"דא,מחלד ש"כראללאכטמונהאלאאסרולא.בזהוגםלה

כשהקדרהשאוסרים,וגאוניםח"רבשםן"ור ב"כמהדוונתבאר.(למעלהומגולהבגחליםנוגעת

,שם ,שכא,סילו

ן"ורש"ראדעתשהביא)לחלקרבנוש"ומה"דלז י"לשדעתוהביא,בנוגעתלאסורהגאוניםכשם

בגחליםכשטמונהשמתיריםזרועואורה"וראבי כשםמיימיניותהנהיתדעתוהביא,למעלהומגולה

לכאורה.משמע;'הבכדעהדלאג"וסמהתרומה'ס האכדעהלהושמבירא

.(ל"הנ.' .באותג"פלת

שהטמנהכיוןהואהטעםיונהרבינושלדעת,משמע ליישברצהא"הרשכולדעת,הטמנהאינהבמקצת

הוכיחכ"אח,הטמנהאינהצונןהפשרתכי,בתחלה ליישבוהאריך,הטמנההויצונןהפשרתשגםבדעתו

.(אופניפבכמהשם שאינוכרכרלהטמנהכזהחוששיםואין)ב,נאיט

,(במקצתרקשהואכיון.,הבלמוסיף ג"עלהניחשמותר,(י"בראה)נוסחאותלכמהכ

ואין)להתבשליכולכשאינו,כשבתחמהקדרה .(כטומןזה
עלליחנושרוצהקרתבשילבושישכליגביכא כזהשאין,להתחמםכדיהטמונהקדרהגבי

,הטמנהמשזפ שגם,הסעיףשבהמשך'האכדעהלהודסמיראכב

,הטמנההויהבלהמוסיףכדכרכמקצתהטמנה רנה'סינדלקמן)הבלמוסיףשאתובדברמודים

,(הבלמוסיףנקרארותחתהקדרהשאין,שם.א"ובקו ,הטמנהאינה.במקצתשהטמנה

אינםשהבגדיםפ"אע:אבלרבנוש"ומה"דבג אשמחמתמ"מעצמםמחמתהבלמוסיפין

,הבלמוסיפיןשתחתיה .בגחליםנוגעתואינהבכירהבבגדיםכשטמונהכד
,אפוקיה"דא,מחכה אלאאיסוראיןבגחליםנוגעתהקדרהשכשאיןבו

,כבגדיםטמונהכשהקדרה ,אכלה"ד(א.,כב)בז



קמזרנזשבתהלכות

חוםשאיןכיוןמקוםמכלמארםחמיןהםשםעומסתשהקררההכירהששוליפ"ואע
סברנקראתאינהוהולכתמתקררתהיאשעהוכלהאשמחמתאלאעצמהמחמתהכירה

.יימעצמםהבלמוסיפיםשהםבהםוכיוצאיתיג~שללפסולתרומהואינוהבלהמוסיף
אחרוןקונמרם

ש"כמכתבשםדבריובכיוםולכן.זרועתואוריין"רשדעתלאפוץיאלאג"וכמהתרומה
,הכיראליהאיתדהא,]בחוכמתיטמיןשמאלגזורכללכבראאין(שםעיין"ןת"ורש"הרא

כןגםהואבגחליםהנגיעהדאיכורלומרתימציאםובפרטממשתגבהעלאפילוליהדאכרינן
כןכתבלאדתן"פרישן](כנף)א"ברשבאבל)זהאיסורלמד"גת"פשבמאור,גזירהתזמשום
גזרינןלאנוגעתדכשאינהלומרצריךכרחךעלכןאם,הגפתגבישעלהץיפהמדין(שםעיין

תלויהזוגזירהאיןשהרי,לגזוראיןלמעלהטמונהשהיאאףכןאם,הכיראליהדאיתמשום
.ץ'גזרינןבמגולהאףממשגחליםגביעלדהא,בטמונה

עלהטורשכתבמהעל"כתבתשהרי,ש"כמבהדיאיוכףבביתעודמשמעדיןכלמןובר

מחמתמץוםמכלבכירהגחליםהיושלאפיעלשאף,'כולפץפלישאביאדונישלהטמנה
שםשאיןפיעלאףאסורלמעלהטמונהדכשהיאבהדיאדמבוארשםעיין,תנ'כוהכירהחום

יטמיןשמאלמיגורדליכאמשוםגוונאבכהאידשרי")ש"ורא)'התוכשכתבומההפך,גחלים
הואהכירהשבחללשהחוםמשוםהואשהאיכורמשמעשמלשונוועוד.הכירהץרץעבתוך
אלאכןכתבולאש"ורא'שהתוכליהדכביראודאיאלא.כללהטמנהבושייךולא,הבלמוכיף
דהטעם(זההעתיץלאהכיומשום)הכיליהכביראלאהטוראבל,מץומותישמנהגליישב
וגםנ)בגחליםנוגעתשאינהפיעלאףטמונהלאינהלמעלהטמונהביןמדמחלל,])גזרהמשום
גבישעלץופהגביהאיכורטעםליהכביראואי,טמונהבשאינהאףבגחליםבנוגעתז)מדאכר

דץיפהדומיאנוגעתשאינהפיעלאףלמעלהבטמונהלאכורלמדומשםגזרהמשוםהואגפת
לגזורלןמנאכןתאם,למעלהשטמונהמשוםאכורהכיואפילו(")ן"רעיין)מפכץתשהיא
ן"ובר)י)מדעתנולגזירהגזירהלגזורראיןלןץיימאהלאנוגעתשהיאפיעלאףטמונהבאינה
דהיכאדן"דלמ,ן)ד"פשברישבמחלוץת")תלויהדברבאמת.זוגזירהכללהזכירשלא

אלא"מהתרימה'ם)בריךרבנובשםשם'תוסצדתאותנות,ב"מד"תש-רא.רזיתיםה"רשם'תוסצג .מקנחסיףא"ח,שברנהתרסני.(הטמנהדיניפסקלאמדוע,בארוכהב"מקא"קוראה.ח"מע"השו

א"שכריכהפנת'וראה.נ"זשרנה'"סזמ,לקם"ועדבסיףוראה,שםש"רא~'שבהומהיעתדמעםכאןנתבאר
באיתם'בניאור,שלפניההמעםכאן.נתבארמריע,א"הקי

אחריףלקינטורםם.ציינ

.שיגרוףעדה"דב,לולט ,להטמנהשהייהביןמחלקיםשלאח,סיב"חמ

שהם,ג"וסמהתרומה'בסש"כמודלא,כלומרמא ובד,שםב"במהדוונתבארה)שלישיתדעה
ה" .(התרומה,סוגם

.בבגדיםכשטמונהאףמב ,(בבגדיםטמונהאינהאפילו)בגחליםכשנוגעתמג

,האוסרתךלדעה ,בתוכםיטמיןשמאמד

,ב"סוע,טזמה ,נוגעתבאינהסייריקופהשדין)קופהה"דמז

הרי.קופהבלאאפילואסורבנוגעתכ"משא משהם
.(נפרדיםינים' שטמונהכיון,ל"כנהואהאיסורטעםודאיאלאמז

,הגפתי"עהבלמוסיףשנעשובמוכין דמת

.וגלרבינווכתבה" ,הבלומוסיפיןהבגדיםמתחממיםהיומט

.י"רבשםוזיתיםה"רא,מחנ פנא

.ב'ייי" גרופהבכירהכ"משא)הגחלים.בתוךיטמיןשמאנב

.(גחליםבהשאין אביושלבהטמנהההיתרטעםביארמ"ומגג

דברבשוםנוגעתהקררהשאיןכיון:ש"הרא ולא)לדפנותבינהואוירהכירהעלעומדתאלא

זו4הירהכאןשייךשאיןמטעםהתיר בסהטורנד

וכאןי"משםדלעיל'האכדעה)רנג" ,(בפנים

דאפילוכתביונהרביךהרב:אבלה"דא,כבנח .אסורלגפתקדרהביןאויראממסיק
נאסרוגחליםג"עוקדרהגפתג"עשקופהיוצאנו מב

צומחמכאן),בולןומנא,נפרדיםטעמים' בתחלתלעילשנתבארוכפי,שוהשניהםשטעם

.(א"זהק ,יבכללוההוראההפוסקיםכללי.ראהנו

מתיריםאוירבהפסקגפתג"עקופהשהאוסריםנח גחליםג"עקדרהוהאוסרים,גחליםן"עבקדרה

,אוירבהפסקגפתג"עקופהמתירים ,וישה"ד(א,כב)ן"ברשהובאנט

.הטמנהולעניןה"דס,לח)ן"רמבבשםשםס .(ב,מזובדף



רנזשבתכלכותקמח

הןאפילוגחליםבהישאםאבלמהגחליםגרופההכירהשתהאצרירמקיםיסכל
אםאפלוהבלמוסיףשאיןצברבשאראובבגטיםהקררהבהלהמעיןאמורקסומות

גביעלשתלויהאוברזלשלכסאגביעלשיושבתכגון"כללןבגחליםנוגעתאינה

אחרוןשנמרם

הואכןאםהגפתבתוךטמוניםהץדרהששולימפנימפכץתאינהוהץיפהשריאויראדמיפכץא
,מץופההאיכורשלמד]ן'גבפרץה"הרזדעתכןגםוזהו."הגחלימןגבישעלבץדרההדין ומשמע

להרבאבל.ן"ברשםועיין,ממשגחליםגביעלאלאאיכוראיןטמונהשהיאשאףשם

שמגולהכיוןהטמנהזהאיןטמוניםשהשולייםדאףליהמביראנ"ד"תרישן"שבריונהרבינו
דהץימץיםיונהרבינוהרבפירש"דץימץומאןאפומאכוזאגביז"לץמןשםשהרי,למעלה
טוליצחק'לררביליהכדאמרשניכליבתוךלחמםמותרהכיואפילו,הבלהמוכיףדברנץרא

לומרצריךכ"וע,י"שםעייןהטמנהמשוםאיכוראיןראשוןבכליואפילו,ן"ותןשניבכלי שהפךמשום
שכתבומה.""כלוםבכךאיןטמוניםששוליואףהמיםמןלמעלהמגולההיה

,אויראדמיפכץאהיבאהמתיריןדעתלפיהיינו,גחליםגביעללאכורן"ג"פברישן"הר
כביראלאוטור]]ש"הראאבל."]י"הבהביאו]השמועהכלליבכוףבכתםזההיתרכדמוניים

והלכך,ח"ושיח"רנ'כיכוףש"כמנ]ומץומא,דאפומאדכוזאבהאיונהרבינוכהרבלהו
מעליםשהם,בגחליםנוגעיםששוליהמההטמנהמץרילמעלהשמגולהדאףלהוכבירא

"]הטעםלפרשח"רנ'כיכוףי"הבהוצרךולכן.גפתגביז]י"כדפרשלמעלההבלומוכיפים
."[(]למעלהשמגולהבמהליהכגיולא,ן]הבלמוכפתאינהשהץדרהמשום

וכן.1שםא"ומנן]משהבדרכיעליוש"וממ"ןג"רנ'בכיי"הבמלשוןבהדיאמשמעוכן משמע
שמאגזרהמשוםהטעםכלללומראפשראידהתםועוד."1ח"רנ'כילוףי"הבמלשון

1נבגמראכמבואר,הטמנהמשוםבתוכהלהטמיןאיכוראיןבשבתאפילודהא,]1בתוכהיטמין

יוכףלהביתליהלמה,פניםכלעל"1שיהיהטעםמאיזהיהיה,שרישנידבכלי1זח"שי'ובכי

.קופהה.רב,מזשםא.הרשב~,גה~'רבנןבשם'לפ~ה.ראבלה.ר(א,כב)].יעה
אחריףלקינטורםם'ינ'צ

.ח"רבשםושםשםן"הרמבשפסקכמומא .ב"סוע,טזסב
ביןאוירהפסקכשישאףשאוסר,אבלה"דשםסג .'כוליהמביראבודאי.לגפתקופה
אפומאכוזאדהנחת:ומקשוה"סודשםן"ברסד שאינובדברשניהםלהטמיןכדידקומקומא

,..יוםמבעודהקומקוםשכסהוכגוןהוהמוסיף שאינובדברבמטמיןאלאהתירודלאאסרורכה

חוםשתוספתממניאסורמיחםגביעלאבלמוסיף אינועצמומצדשהואפ"אעבכסויניכרהמיחפ

וממרש)המוסיףבדברכמטמיןליההוהמוסיף הבגדיםתחתצונןכוזאשהטמנת,כאןרבינו

המוסיףבדברהטמנההוי,חםקומקומאהמטמינים הכגדיםכתוךכולהטמונהשהכוזאכיוןואסור,הכל

אמנם.א"בקורנה'סילקמןה"וכ.והקומקומא מסיק,ואילך,משמעוכןה"דרנט,לסיכ"במהדו

ואסור,הבלמוסיףאינוריןלושישהיאשהכוונה .(בשבתרק
,א,מחשבגמראמה ,ב,מסו

ראם:דהתירוהאה"דרנט,לסיכ"במהדוה"וכסו שלמימדליהמנאכן

משוםבוישרשמןש" .בישול
מוכחמזה)משמעוכןה"דשםב"כמהדוה"וכטת הטמנההכלכמוסיףשגםיונהרבינושדעת

,(הטמנהאינהבמקצת רבשםסט

נוגעתכשקדרהלאסור,והגאוניםח" יונהרבינודעתמביאר"שבפאף)כגחלים

,(לגפתקופהביןאוירהפסקכשישלאסור ,ואנוה"ד(כ,יז)כירהבפרקן"הרע

,ן"הרוכתבה"דעא ,ג,סיד"תעב

'סיכדלקמן,כישולמחשששאסורמפרשאלאעג ,ט"ככשיח

,אסוקיה"דא,מחעד זהואין,(ב,נא)מיחםג"עמזהםשמניחיםעה

.(שםטור)הבלהמוסיףבדברכטומן בקורנח,סילקמןגםראהעז

,א" שבהחלתקטענוספתפעםכאןנדפסר"בדפועז

,א"הקו .לחלקרכנוש"ומה"סדעת
,גק"סעט ספ

.יזק" כטומןזהשאין,רותחתקדרהג"עקדרהבהניחפא

הרותחתהקדרהאיןשהרי,הכלהמוסיףכרכר ,והולךמתמעטחומהאדרבאהבל.מוספת

,החחתונההקדרהכתיךהעליונההקדרהפכ ,דרביבעיבראב,מפג

.ג"מכשםלקמן,ג"מיפך דכדלעילפה

,שםה"וכהג,בשבתאבלה"



קמםרנזשבתהלכות

הגחליםמחמתמקוםמכלעצמןמחמתהבלמוסיפיםאינןשהבגדיםשאףלפי]אבנים
ברברממונההיאוהריבקדרההבלהבגדיםמומיפיםלמעלההבלשמעליםשתחתיהם
.הבלייהמוסיף

שאינורחבכליהקדרהעלשנתןכגוןבקררהנוגעיםהבגדיםשאיןבעניןהואואם

ברבראפילו"כללןהממנהכאןשאיןשנמצאהכליעלהבגדיםונתןהקדרהבצדינוגע
כלוםבכךאיןלמעלההבלמעליןשהגחליםשאףמותר1ההריהבליןמוסיףשאינו
.דברבשוםממונההקדרהשאיןכיון
אםאףגחליםגניעליושנתהיאאםאגל,נגחליםנוגעתהקדרהתהאשלאוהוא
שאףכיוןהבלהמוסיףבדברכמממיןשוהולפי""אומריםישלגמרימגולההיא

שהקררהשכל]"אומריםוישהבלבהומוסיפיםמעליםוהםבגחליםנוגעתהקדרה
בכךאיןמכוסההתנורופיהתנורבתוךהיאאםואףהממנה11איןלמעלהמגולה
)"ברמץיסמיןשמאגורהמשוםאלאהבלהמוםיףבדברהממנהאסרושלאלפיכלום

אחרוןקינמרם

אלאלאצוראיןוהלא,חולץיונהררבינושהרבאף,הואופשוטוכתב,הטעםכאן1ןלפרש
שרידלא"1ח"ושיח"רנ,בליו"הטשכתבמהלפיואף.בתוכהאפילושריוהכאגזרהמשום
גזרינןדלאלומרצריךכרחךעלמלוםמכל,המיםמןלמעלהיוצאיםדופנותיהכשלצתאלא
ש"וכמ,ממשכהטמנהליהדהוהדעתוהואכןלשונוכמשטודאיהאלא.כולהיטמיןשמא

.לדעתובפנים
התיכהכהשנתןאוקטומהגביעלאלאלמעלהבטמונהאסרודלאהטעםלשרצריךזהולפי
לאשמעינןזמניתלתתרתידאיכפל,]'ע"בשבהדיאכמבואר)"'גרופהגביעלולא'חיה

מלאוגחליםגביועל,גחלים'גבעלאלאלהמשכחתדלאמכלל,ג"רנ'בששנתבארוהדרכים

מוצפתאינהדהכירהמשום,הוא('כוהדרכיםפיעללומרהוצרךלכן,בשהויאףאצורהכי כמהבל
חמהקדרהביןלחלץגדולדוחךהואהטורשלדעתובאמת.י"ומרדכר"התולש" רנשבמימן

.ומתקררתוהולכתהאשמחמתכןגםשהוחמהחפירהאולכירהח"
,לדינאמינהנפקאממנושאיןבשגם."]גזרהמשוםהטעםבפניםכתבתילאטעמיהליןומכל)

:(ק"ודון'בכמוךלקמןשיתבארבמהעיין

.שם].,שק.נ.וםי.רפרב"פלקלראהעז .בעז
.נ.יש'.פרב"פל';ל~1כ,ם'1נא1נא.פק,לזק,יקא.ב.פקא.ק1ראה.ה.פ].,וששם' אזןקבכהלכהשבתראה.ה.פ;,ש1.'1לפה.רשם].יעת

א"מ.נ'1ששםל';1כרל,ה"פב.ה],ן~ .ר.פקלגא"פש.ברהראה.ה.'פק.1אותם'א1ר'בבא.'פ
.נ.יםא.רפכשלעלקג.ר.פלעיל,ראהעט

אחריףלקינטורםם'ינ'צ
,רנה'סיסוףפו ,הבלמוסיףנקראזהשגם,כדלעילפז

.ט"סקיפח הבפט

יטמיןשמאדגזירהטעמאהאימביראלאי" אלאגחליםג"ע.בקופהאסרוולא,בתוכה

פ"אע:אבלרבינוש"ומה"דרם,מסילשונוכפשט מ"מעצמםמחמתהבלמוסיפיןאינםשהבגדים

להטמיןואסורהבלמוסיפיןשתחתיהאשמחמת .הכלהמוסיףכרכר
,א"מיבפניםכמבוארצ ,י"מבפניםכמבוארצא

,חסעיףצב

'ס)ברוךרבינובשםדזיתיםה"דא,מחצג וכממואר.(הטמנהדיניפסקרלא'סיהתרומה

.(בגרומהלהתירזהטעם)בפנים ,שברמזצד

בקופההאיסורלטעםלא,בתוכהיטמיןשמאצה שייךדלא)בגרופהההיתרבטעםולאגפתג"ע

,(בהלהטמין מדעתהואשהמנהג,ג"מקא"ובקוהסעיףסוףצו

כשכלאלאכהטמנהלאסורשאיןהסוכרים ומודבקרמץכעיןהמיטלטלבדברטמונההקדרה

,(גרופהבכירהכ"משא)הקדרהלדופני



רנזשבתהלכותקנ

אבלהקררהלרופניומודבקהמימלמלדבר(נ)שהוארמץכעיןאלאלאמוראיןלפיכר
אפשראיוצרקמןהואהתנוראםואף)להקררה7ימודבקיםאינןופיההתנוררופני
:,המנהגיוכן("ביניהם7מפסיקקצתאויריהיהשלא

אויוםמבעורררוםאיבןכמאכלשנתבשלאוקסומותהןכשהגבליםה~יכליא

אחרוןשנמרם

,'תוכבשם"'שםגיבוריםובשלטיי'ד"פרישבמרדכיהואכןנרהמימלמלדבר(ג)

י"ורם"וראת"ור"התרומה7כפרבשםגן"פמיימוניותובהגהות,ן'ג"פמרדכיובהגהות
לשוןכ"גוהוא)",והטורהתומחזבשםו,ג"רנ'בכיא"המנהעתיץוכן.]צ"וכמשמשוןורבנו
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