
  רנד' ס
  

  'ב	 'סעיפי� א
  

  צלית בשר חי אצל האש
, שפיר דמי) טחו פי התנור בטיט( ושריק) שקשה לו הרוח( בשרא דגדיאהאי , לא מגלו ליה –כל מידי דקשי ליה זיקא : והשתא דאמר מר"... – גמרא

  .אסיר 	ורב ירמיה מדיפתי , שרי 	 רב אשי, דברחא ושריק, דגדיא ולא שריק, אסור – ולא שריק) איל גדול שלא קשה לו הרוח( דברחא
  .הת� דברחא ולא שריק 	 ! אי! צולי! בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו� :והתנ!, ולרב אשי דשרי

פתי ורב ירמיה מדי, דרב אשי שרי; דברחא ולא שריק, כי פליגי, נמי ושריק שפיר דמי דברחא, שפיר דמי, בי! שריק בי! לא שריק, דגדיא: איכא דאמרי
) ". שאי! שו� כיסוי ויבוא לחתות בגחלי�( בבשרא אגומריהת� ! אי! צולי! בשר בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו� :התנ!ו, ולרב אשי דשרי. אסיר

  :)שבת יח(
סור לאוכלו אפילו הוא ולכ! עז ולא טח בטיט א, הסוגיה עוסקת כא! בצלי – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, מגיד משנה, �"ר, ש"רא, ג"תוספות בש� בה

מותר להשהות בי! חי בי! התחיל , אבל בגדי אפילו לא טח ובעז שטח בטיט. והוא מתבשל במהרה, כי ראוי לאוכלו בלילה ויבוא לחתות בגחלי�, חי
  .כי אי! חשש שיחתה בגחלי�, להתבשל

  ?כמי נפסקה ההלכה
  .גדי מותר עז אסור, לא טח בטיט, ולכ! טח בטיט מותר אפילו איל ועז, דיפתימ פסקו כלישנא בתרא וכרב ירמיה – תוספות, ש"רא, �"רמב, �"רי
  .ורק בשר על גחלי� אסור, עז מותר, פסקו כרב אשי שג� א� לא טח בטיט – ה"� בש� רז"ר, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  
  בשר של� ובשר מנותח

הת� ! בי! שריק בי! לא שריק שפיר דמי, גדיא: והאמר מר? לא ,א לאו הכיה. משו� דבני חבורה זריזי! ה!? מאי טעמא. שלשלי! את הפסחמ" – גמרא
  .)שבת כ(. "לא מינתח, הכא, מינתח

אבל א� הוא , ואז א� יפתח את התנור תיכנס רוח ותזיק לבשר, מה שמותר להכניס גדי בי! טח את התנור ובי! לא זה כשהבשר מנותח לאברי� – י"רש
  .ולכ! בקרב! פסח שהוא חייב להיות של� מותר רק בגלל שהכהני� זריזי�. וח לא תזיק לבשרכי הר, כ טח בטיט"אסור אא, של�
  .כ כשהוא מנותח"משא, בבשר של� החיתוי לא יגרו� לבשר להתחר&, לשיטתו שבגדי מותר כי החיתוי יגרו� לבשר להתחר& – �"רמב

  .� דינו כגדי של�עו' של – ה"� בש� רז"ר, מ"הגה, מרדכי, תרומה, ק"סמ, ג"סמ :עו� של�
 .ואסור להשהות אפילו גדי א� לא טח בטיט, פ שהוריד את כרעיו ואת קרבו"נקרא של� אע, כל זמ! שחלל הגו' של� – א"רמ
  

  צלית בשר חי על גבי האש
  :)שבת יט". (בצל וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו�, אי! צולי! בשר" – משנה
  .)שבת כ...". (צולו מבעוד יו� כמאכל ב! דרוסאיכדי שי: ר אלעזר אמר רב"א? וכמה" – גמרא
כי לא יבוא לחתות , א& לצור& מחר מותר, וכ! כתב שכל זה צליה לצור& הלילה. אבל בית הלל מתירי�, כל המשנה מדברת לפי שיטת בית שמאי – מרדכי

  .כ בשבלי הלקט"וכ, בגחלי�
  .וכ! פסקו כל הפוסקי�, ה ג� א� זה לצור& מחר"הוכ! , כי ג� בית הלל גזרו שמא יחתה, דחה דבריו – בית יוס�

  

  א"ז והמג"הט, א"הרמ, פ המחבר"באור הסוגיות ופסיקת ההלכה בצלי שאצל האש ובסמוך לאש ע
  

  צלית מאכל סמו  לאש  )סמו  לגחלי�(צלית מאכל על גבי האש   
מבושל כמאכל ב!   חי או מבושל קצת  

  דרוסאי
  וסאימבושל כמאכל ב! דר  חי או מבושל קצת

, �"רי
, �"רמב

  מחבר

א שאסור "רנג ס' פ ס"ע, אסור
שמא , להשהות על האש בשבת

יחתה בגחלי� כדי שיצלה מהר 
וזוהי כוונת הגמרא , יותר
  ".בישרא אגומרי"ב

ומכיוו! שהוא הניח אותו על 
ודאי מעוניי! שיצלה , הגחלי�

כמה שיותר מהר ולא אכפת לו 
א� ייחר& ויבוא לחתות 

  .בגחלי�

שסוגית הגמרא , מותר
עוסקת בעל : בשבת יט
ומותר כי לא , גבי האש

, יבוא לחתות בגחלי�
שחושש לפסידא דצלי 

כיו! שכבר נצלה 
, כמאכל ב! דרוסאי

ואי� חילוק בזה בי� 
בשר עז ושור לבשר 

  .והכל מותר, גדי

, מותר בבשר גדי – טח התנור בטיט
ובבשר שור ועז אפילו בצל וביצה 

נס רוח כי א� יחתה תיכ, שלמי�
  .ויתקשה הבשר ולכ! לא יעשה כ!

בשר גדי  – לא טח בטיט והאש גלויה
מותר  בצל וביצה, מנותח לאברי� 
" בישרא אגומרי(" אפילו באש גלויה

, כי לא יחתה, )ג האש"זה רק ע
וא� , שבשר גדי צרי  חמימות מעט

  .יתחר  ,יחתה
כי , עז וגדי של� אסור, בשר שור

ה לה� ולא קש, עלול לחתות בגחלי�
  .הרוח

כי לא מפסידו , אסור
כי הבשר לא , בחיתוי

יתחר& והרוח לא תהרוס 
אותו ויש חשש שיחתה 

כ נצלה כל "אא, בגחלי�
צרכו ומצטמק ורע לו ואז 

  מותר

, י וסיעתו"רש
  א"רמ

מותר  – טח התנור בטיט
בבשר גדי ובבשר שור ועז 

כי א� יחתה , אפילו שלמי�
תיכנס רוח ויתקשה הבשר ולכ! 

  .יעשה כ!לא 
בשר גדי מנותח  – לא טח בטיט

, באש מכוסהמותר לאברי� 
כי הרוח קשה , שאז לא יחתה

  .לו
, עז וגדי של� אסור, בשר שור

כי , כי עלול לחתות בגחלי�
  .קשה לה� הרוח

א "רנג ס' פ ס"ע, מותר
ש� ה� מתירי� 

ג אש "להשהות ע
  :וסוגית הגמרא ביט

, מותר בבשר גדי – טח התנור בטיט
ובבשר שור ועז אפילו  ביצהבצל ו

כי א� יחתה תיכנס רוח , שלמי�
  .ויתקשה הבשר ולכ! לא יעשה כ!

בשר  – לא טח בטיט והאש מכוסה
 בצל וביצה, גדי מנותח לאברי�

כי הרוח קשה , שאז לא יחתה, מותר
  .לו ולא יגלה את הכיסוי

כי , עז וגדי של� אסור, בשר שור
ולא קשה לה� , עלול לחתות בגחלי�
  .חהרו

הכל  – לא טח בטיט והאש מגולה
מדבר ג� " בישרא אגומרי"כי , אסור

  .וזה אסור, בסמו& לאש

פ סוגית הגמרא "ע, מותר
המדברת ג� . בשבת כ

בסמו& לאש ואפילו 
רנג ' ' בס"לשיטת הרי
  א"ס

  

  'סעי' ג
  .אסור, א� שכח או עבר ונצלה בשבת באיסור – י"הגהות אשר

  .א"רנג ס' ש בכדי שייעשו כדלעיל בס"ור בי! לו בי! לאחרי� עד במוצואס, י"פסק כהגהות אשר – מחבר
  .כי יש מתירי� זאת לכתחילה, מותר אפילו בשר עז ושור, אבל א� נת! לתו& התנור בסמיכות כשהוא מכוסה, ג האש ממש"ודוקא כשנת! ע – מג� אברה�

  

  'סעי' ד
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וכיו! שנאכלי� חיי� , ג שאי אפשר לה� שיצולו קוד� חשיכה"אע, ירות סביב הקדרההיה מתיר לתת פ �"רשב – תרומה, ק"סמ, ג"סמ, ש"רא, תוספות

  .נחשבי� כאילו התבשלו כבר כמאכל ב! דרוסאי
שמא יחתה , אבל לצור& הלילה נראה שאסור, והוא הדי! לביצי� חיי� ומי� כדי שיהיו חמי� למחר, מותר להטמי! תפוחי� ואגסי� חיי� – מרדכי

  .�בגחלי� למהר בישול
  .כי אז ג� בצל ובשר אסור רק א� מניח לצור& הלילה וזה לא נכו!, כתב שלא משמע דברי המרדכי מדברי רוב המפרשי� – בית יוס�

כי ממהר את , ושלא יוסי' עליו, א� הסירו בי! מבעוד יו� ובי! בשבת, שלא יחזיר את הכיסוי שלה�, פשוט הדבר שא� מניח ש� את הפירות – טור
  .בישולו

  
צרי& להיזהר שלא , מיהו. א שיצולו קוד� חשיכה"פ שא"אע, )סמו& לגחלי�( מותר ליתנ� סביב הקדרה, שפרות הנאכלי� חיי�, �"פסק כרשב – רמחב

  .כי אחרת ממהר לגמור בישול�, יחזיר את הכיסוי א� התגלה משחשיכה ושלא להוסי' עליו עד שיצולו
' וסיעתו "זה אסור לרי, כי א� לא יגעו בה�, א  דבוקי� בה� סמו  לגחלי�את הפרות  מדובר שמעמיד – פ הבנת מחצית השקל"ע מג� אברה�

וכ� כתבו ג� הפרי  .ה כא! שאינ� צריכי� בישול"שאסור להשהות על האש אפילו התבשל כמאכל ב! דרוסאי וה, א"רנג ס' שהמחבר פסק כמות� בס
כי , ' וסיעתו"ואי! זה סותר לדברי הרי. וניצולי� בשבת מחו� האש עי� ממש באשפ שה� נוג"אע, דובר כא! שמותר להשהות� כ&שמ, א"מגדי� והגר

סביב "ע "ומה שנקט השו .ולכ! לא יבוא לחתות בגחלי�, שאינ� צריכי� בישול כלל, ועוד, כא! פרות אלו יותר טובי� מבשר שבושל כמאכל ב! דרוסאי
  .אבל ודאי שמותר שג� יגעו באש ממש, היה מקובל אצל�שכ& , זה משו� דיבר הכתוב בהווה, ולא ממש אצל האש" הקדרה

  .א& לא לשיטת המחבר, א"רנג ס' י וסיעתו שמתירי� זאת בס"זה יהיה מותר להשהות מערב שבת רק לרש, אבל א� ה� יונחו סמו& לגחלי�
  

ה כל דבר שאי! טוב "וה. י�מבושל יותר לאכל� מ טוב"כי מ, י�חי י�פ שנאכל"אע, ב"כפי שראינו בס כ& �לא מותר להניח או ביצה בצל – מג� אברה�
  .הגחלי� סמו&אסור להניחו כ& , פ שנאכל חי"אע, לאכלו חי

  

  'סעי' ה
  :)שבת יט". (כדי שיקרו� התחתו! שלה: רבי אליעזר אומר. אי! נותני� פת לתנור ע� חשיכה ולא חררה על גבי גחלי� אלא כדי שיקרמו פניה"... – משנה
 ."בתנור !כדי שיקרמו פניה המדובקי: רבי אליעזר אומר, תא שמע 	 ? תחתו! האי& דגבי האור: או דילמא, תחתו! האי& דגבי תנור: איבעיא להו" – גמרא

  .)שבת כ(
. או שיקרו� הצד שכלפי האש ולרבנ! כל פניה, א צרי& תחתו! שלגבי התנור ולרבנ! אחת מפניה אפילו כלפי מעלה"הספק הוא הא� לר – י"פרוש רש

וצרי& שיקרו� , )וזה כנראה יהיה לפני שבת(לקרו� כי הפני� שכלפי האור ממהרי� , שצרי& שיקרו� כל מה שלגבי התנור, א לחומרא"ה הגמרא שרופשט
  .יותר

 .ורק בלח� הפני� צרי& שיקרו� מה שכלפי התנור, כלשהי במה שדבוק בתנור ולהקל קרימהאליעזר בא להקל שמספיק ' ר – ג"פרוש תוספות והסמ
  .ק סובר שצרי& קרימת שניה�"ממילא ת

  
  ?כמי הלכה

הכונה ומה שכתוב פניה המדובקי� בתנור או פניה שכנגד האש , ולחומרא י"פ הסבר רש"אליעזר ע' הלכה כר – �"ר, מ"פ המ"� ע"רמב, י"פ הב"טור ע
כי , שא� קרמו פניה לא חוששי� שמא יחתה, �"והסביר הרמב. לחררההכונה ופניה שכנגד האש  שצרי  יותר מקרימה של אשמדובקי� בתנור לפת 

  .הוא מפסיד אותו
  .ק שמחמיר שיקרמו פניה שאינ� דבוקי� בתנור"הבי! כתוספות את הסוגיה ולכ! הלכה כת – ח"פ הב"� ע"רמב, ש"רא, �"רי

זה מתקר�  אלא שלפעמי�, א קולאואי! כא! לא חומרא ול, י ולא כתוספות"ואי! הפרוש לא כרש, ק"פסק כת – א"גרא וה"מגפ ה"� ע"רמבטור ו
  .ואיזה שקר� ראשונה מספיק בשביל להתיר להניחו לפני שבתבראשונה או זה בראשונה 
  .פורסה ואי! חוטי� נמשכי� ממנה –") פורסה"ה "ד: מנחות עח( תוספות ?מה הכונה קרימת פני�

  .ג� א� לא יקרמו פניה לפני כניסת שבת, פתא� התנור מטויח בטיט שאי! חשש שיחתה בגחלי� מותר לתת בו  – י"הגהות אשר
לא יבוא לחתות , ש"כי מכיו! שהוא צרי& את הפת רק למוצ, מותר לתת את הפת ג� ללא שקרמו פניה, א� יש לו כבר לשבת מזו! שלוש סעודות – כל בו

  .ש"תיאפה הפת עד מוצ, כי ג� בלא חיתוי, בגחלי�
  

ג "שאי! נותני� סמו& לחשיכה פת לתנור אלא כדי שיקרמו פניה המדובקי� בתנור ולא חררה ע, ת יוס'וכהסברו בביאליעזר ' פסק כגמרא וכר – מחבר
  .גחלי� אלא כדי שיקרמו פניה שכנגד האש

ר כ הסיק שמותר בצד התנו"ז ג"והט .ולכ! באיזה צד שמתקר� סגי, הבי! כהבנת התוספות שפניה המדובקי� בתנור ממהרי� להתקר� – מג� אברה�
  .ע"האש בי� בפת ובי� בחררה ולא כשו דצאו ב
ובפשטידה צרי& שיקרמו למעלה ולמטה ויתבשל מה שבתוכה כמאכל  .כתב את התוספות שכל שפורסה ואי! החוטי� נמשכי� קרוי קרימת פניה – א"רמ

  .ב! דרוסאי
והוא מצרי& , רי& קרימת צד אחד בלבדשהרי הוא חולק על המחבר שמקל ומצ, "יש אומרי�"למה לא כתב את שיטתו כ א"א הקשה על הרמ"המג

  .ע"ונשאר בצ? למעלה ולמטה
א ולחומרא שצרי& קרימת מכל "אלא שהמחבר פסק כר, משמע דלא כפרוש המג! אברה�, "יש אומרי�"א לא כתב "מזה שהרמ – תרו% מחצית השקל

  .הצדדי�
ע צרי& "ולכ! לכו, כי היא עבה ולא מתבשלת במהרה, אבל פשטידה זה שונה, א מודה למחבר שצרי& קרימה מצד אחד בלבד"רמה – א"תרו% הגר

  .שתיקר� מערב שבת מלמעלה ומלמטה
א כי המוליית, אבל פשטידה עשויה משני גושי�, א פוסקי� להקל שדי קרימה מצד אחד"ע והרמ"א שהשו"מסכי� ע� הגר – תרו% הדגול מרבבה

וזו כוונתו אחת למעלה היינו זו , אחת שנמצאת למעלה ואחת שנמצאת למטה צריכה קרימה, ולכ! כל עוגה, ונחשב כשני עוגות, שבתוכו מפריד ביניה�
  .כאמור, והרי כל אחת מה! צריכה קרימת פני� קצת, היינו זו שנמצאת למטה, ת למטהואח, שנמצאת למעלה

  

  א קרמו פניה קודם כניסת השבתנתן את הפת במזיד סמוך לחשיכה ול
  .כפי שנלמד לקמ! מעססיות ותורמוסי!, ש בכדי שייעשו"אסור עד מוצ – �"רמב

  .�"פסק כרמב – מחבר
  

  נתן את הפת בשוגג סמוך לחשיכה ולא קרמו פניה קודם כניסת השבת
. לא ירדה במרדה אלא בסכי!, וכשהוא רודה, או והצילו לכ�סעודות ואומר לאחרי� בו' מצילי� מזו! ג, שכח פת בתנור וקידש עליו היו�: ר"ת" – גמרא
שבת ". (כמה דאפשר לשנויי משנינ!? יצא תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה, לא תעשה כל מלאכה, והא תנא דבי רבי ישמעאל, איני
  :)קיז
אסור , אבל בלא זה, כ! אומר לאחרי� לעשות כ& כשאי! לה� מה לאכולו, סעודות זה דוקא כשאי! לו מה לאכול' מה שמותר לרדות מהפת מזו! ג – �"ר

  .אבל רדיה שלא לצור& סעודות שבת לא התירו, וכל זה משו� כבוד שבת. לרדות מהפת
ודינה , וסעודות ואפילו משה' אסר לגמרי לרדות פת שנאפתה באיסור אפילו בשוגג ואפילו פחות ממזו! ג – )ח"שבת הי' ג מהל"מ פ"הובא בכס(  "רמ

זה , סעודות ורודה בסכי!' ומה שאמרה הגמרא שמציל מזו! ג. כמו תבשיל שלא התבשל כמאכל ב! דרוסאי ושכח ושהה אותו שאסור לאכלו כל השבת
  .מדבר כשהניח את הפת בהתר לאחר שקרמו פניה
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וה� ירדו לעצמ� אפילו שה� ( וכ! אומר לאחרי�, סעודות 'רודה ממנו מזו! ג, שא� שכח בשוגג ואי! לו מה יאכל, !"פסק את הגמרא וכדעת הר – מחבר

 מדר& שעושה ביו� חול שכל מה שאפשר לשנות, ב"ויעשה זאת בסכי! וכיו, )ל"באה –מ שיזכה חבר& "כי לא אומרי� לאד� חטא ע, סעודות' צריכי� לג
  .!"כדעת הר רודה כדרכו, ! לו סכי!וא� אי. משני�

כי אסור להתענות , א� אי! לו כלל מה לאכול מותר. ש"אסור עד מוצ, אבל שאר תבשילי� אפילו א� נת! בשוגג ,ההתר הוא דוקא בפת – מג� אברה�
  .בשבת

כי פת חמה אינה , לא שכיח שית! פת סמו& לחשיכה – ח"ב. ומשו� כבוד שבת לא נקנוס אותו כי אי! לו מה יאכל – י"ב ?למה לא קנסו שוגג אטו מזיד
  .ת הערמה ויעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי ולכ! לא קונסי� שוגג אטו מזידולכ! לא יבוא לעשו טובה

' י אסור יותר מג"שלב, שאי� בה� רדיה בתנורי� שלנוח תהיה "י לב"במחלוקת בי� הבמ "נפק – מג� אברה� :שאי� בה� רדיה הדי� בתנורי� שלנו
  .סעודות ג� בתנורי� שלנו' יותר מג א פסק לאסור"המג .ח"כי שיי& כלל לקנוס לדעת הב ח מותר"ולב, סעודות ג� בתנורי� שלנו

  

  ?האם מותר לרדות אותה במרדה או שחייבים בסכין, כשכבר קרמו פניה, נתן את הפת בהתר
, אסור לרדות במרדה אפילו פת שהונחה בהתר מבעוד יו� כשכבר קרמו פניה – מאירי, )ח"שבת הי' ג מהל"מ פ"מובא בכס(  "רמ, רבנו ירוח�, �"רמב
  .כי רדית הפת אסורה מדברי סופרי�, סעודות בלבד' עושה זאת בסכי� ולצור  גכ "אא

כי , )שינוי( אבל רק בסכי�, סעודות' יכול לרדות כמה שירצה אפילו יותר מגכלומר מבעוד יו� , א� הניח את הפת בהתר – �"רא, מרדכי, מגיד משנה
  .המה שאסרו רדית הפת זה במרדה ולא מבחינת הכמות שרוד

וג� בזה א� אי� לו סכי� רודה כדרכו , כל מה שהצריכו לרדות בסכי! ולא במרדה זה דוקא כשהניח את הפת באיסור – �"ר, �"נת הרפ הב"ע �"רמב
בפת כי מצאנו שחייבי� שינוי רק , רודה בשבת את הפת כדרכו, כיו! שלא עבר איסור וזהו צור& שבת, א� נתנו בהתר בכדי שיקרמו פניהאבל , במרדה

  .א  בלא צור  היו� אסור אפילו בשינוי, וכל זה שיש בפת לצור  היו� כלשהו. שהונחה באיסור
  

  .אפילו בשינוי) לרדות שו� דבר(א& לא לצור& שבת אסור , רודה כדרכו לצור& שבת, ! שא� נת! בהתר בכדי שיקרמו פניה"ר� וכ"רמבכ קפס – מחבר
  

דבריו  – באור הלכה, א"רעק .ולא יותר, סעודות שזהו צור& שבת' אבל דוקא ג, כדרכו כוונה שרודה במרדהה – ג"פמ ?"רודה כדרכו"מהי כוונת המחבר 
ושלא לצור& שבת אסור לרדות יותר , במרדהג� סעודות ו' יותר מגג� כלומר , ופשט הדברי� משמע שרודה כדרכו. !"ג לא מוכחי� בדברי הר"של הפמ

  .מש מותרסעודות מ' אבל ג, סעודות אפילו בשינוי' מג
  

  .י סכי! בלבד"שג� כשהניח בהתר רודה בשינוי ע הסוברי�ושאר הראשוני� ! והמגיד משנה "רמבפסק כאליה רבה להחמיר כ – משנה ברורה
ל "כי לפי דבריו בבאה, שרודה כמה שרוצה בסכי! להקל בזה נראהולכ! , בלבד סעודות' שיעור מזו! גולרדות עד  ב לא התייחס הא� להחמיר"המ(

  )סעודות בלבד' ושלא לצור& שבת רודה בסכי! עד שיעור ג. סעודות והוא חלק רק לעני! השינוי בסכי!' חבר מקל ג� יותר מגהמ
  

, ש"אבל א� הוא טח בטיט או שאופה לצור& מוצ ,בתנור שלא טחוהו בטיט מה שאמרנו שאסור לתת פת אלא בכדי שיקרמו פניה זה דוקאכל  – א"רמ
  .כי לא גזרינ! שמא יחתה, לתת את הפת אפילו לא קרמו פניהותר מ, שיש לו זמ! לאפותו

  מג� אברה�

כ "וא, זה מפני שזה הכר מספק ולא חוששי� שיחתה, א"א הטע� שמותר בעז ואיל כשטח בטיט בס"כי לרמ, למחבר ג� א� טח בטיט אסור .1
 .בדות התרי� מלבנוכ כא! אי! ל"משא, ע שהתיר ש� כשטח כי א� יפתח יתקשה הבשר"כ לשו"משא, ה כא!"ה

  .ה בפת"ש כמו שאוסרי� בכל התבשילי� שמא ימל& לאוכלה בשבת ויחתה וה"בתנורי� שלנו אסור ג� א� אפה למוצ .2
  

  'סעי' ו
 אמר ליה רב אחא בר 	? או לא התירו, התירו לו לרדותה קוד� שיבוא לידי חיוב חטאת) בשבת(הדביק פת בתנור : בעי רב ביבי בר אביי, גופא" – גמרא

כל חייבי חטאות אינ! חייבי! עד : והתנ!? מי מחייב 	 דאיהדר ואידכר  	ואלא לאו ? למא! התירו 	 אילימא בשוגג ולא אידכר ליה , היכי דמי: אביי לרבינא
. לאחרי� 	 ולמא! התירו, לעול� בשוגג: אמר רב שילא 	! קוד� שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה 	 אלא במזיד ! שתהא תחלת! שגגה וסופ! שגגה

רב אחא . ואימא קוד� שיבא לידי איסור סקילה, לעול� במזיד: אלא אמר רב אשי 	? וכי אומרי� לו לאד� חטא כדי שיזכה חביר&: מתקי' לה רב ששת
  .)שבת ד". ( .הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קוד� שיבא לידי איסור סקילה: אמר רב ביבי בר אביי: בריה דרבא מתני לה בהדיא

  ?באיזה מצב נמצא הפת שדני� עליה בסוגי�
מה שמסתפקי� כא! א� מותר לרדות פת קוד� . היא הרדיה שלאחר אפיה והיא מותרת לכתחילה, רדית הפת שאינה מלאכה אלא חכמה – רבנו חננאל

  .שמרככו בידו, זה רק בעוד שהפת עיסה וכשרודה כאילו לש, שיבוא לידי חיוב חטאת
פ שהיא "כמו שתקיעת שופר אסורה מדרבנ! אע, אחר אפיה ובי! רדיה בעוד הפת עיסה מותרת מדאורייתא ואסורה מדרבנ!בי! רדיה של – תוספות

  .לכ! סוגיתנו יכולה לעסוק ג� ברדיה שלאחר אפיה הא� מותר לעשות אותה כדי למנוע איסור סקילה. חכמה
  

  .כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה ,ו לרדות קוד� שיאפהמותר ל, פסק כגמרא וכרב אשי שא� נתנו בשבת אפילו במזיד – מחבר
מ א� אפשר לעשות "מ .ה מותר לרדות"אפ, שאי! חיוב חטאת כי אי! תחלתו וסופו בשגגה, כתב שהרבותא היא אפילו א� הניח בשוגג – מג� אברה�
  .כדי שחברו לא יעבור איסור חמור כי לא אומרי� לאד� לעבור איסור קל, אבל אחרי� אסורי� לרדות, ודוקא הוא, בשינוי יעשה
צרי& ג� אחר לסלקה כדי שלא יבוא חבירו לידי , א� אחד שכח או עבר והניח קדרה סמו& לאש, אבל לעני! בישול, כל זה לעני! אפיה – משנה ברורה

  .ונשארת המצוה לאפרושי מאיסורא, כי בסילוק הקדרה אי! כא! איסור כלל, איסור
  

  'סעי' ז
מותר ליטלו בסכי! או , א� נת! פת לתנור וקדש עליו היו�, תנורי� שלנו שאי! מדביקי� בה� פת ואי! צרי& רדיה לא בסכי! ולא במרדהב – רבנו ירוח�

ורי� אבל להוציא ברחת שהיא היתה מיוחדת בתנ, ודינו כחררה שטמנה בגחלי� שמותר להוציאה, סעודות' בכל דבר שיתחוב בו במקל אפילו ביותר מג
  .סעודות' אי! להוציא אפילו בג, ת הפתשלה� לרדי

  .פסק כרבנו ירוח� – מחבר
  .אבל לצור& חול אסור אפילו בטלטול בעלמא, ודוקא כשרוצה לאכול ממנו בשבת, מדובר כא! בהדביק בהתר – מג� אברה�

שאינו ראוי , שו� שהבצק הוא מוקצהמ, אסור לאחר ליטול את הפת, אפילו בתנורי� שלנו שאי! בה� איסור רידוי – משנה ברורה בש� אליה רבה
  )אינו מוקצה, שא� צרי& לבצק כגו! שיש לו תרנגולי� בביתו' ק נב"שיח ס' ע בס"וע. (ואינו ראוי לטלטול, לאכילה

  

  'ט	'סעיפי� ח
, ש ע� חשיכה"& התנור עותניח לתו) מיני קטניות שצריכי� יותר בישול(לא תמלא אשה קדרה עססיות ותורמוסי! : מא! תנא להא דתנו רבנ!" – גמרא

ש אסורי� בכדי "וא� עשה כ! למוצ, ש ע� חשיכה"כיוצא בו לא ימלא נחתו� חבית של מי� ויניח לתו& התנור ע. ש אסורי� בכדי שייעשו"וא� נתנ! למוצ
  :)שבת יח)". (למהר בישול�(גזרה שמא יחתה בגחלי� ? ה"ש היא ולא ב"לימא ב, שייעשו

מכיוו! שה�  – �"רמב .ויש חשש שיחתה בגחלי� למהר בישול�, כי ה� צריכי� בישול יותר – �"ר, ש"רא, י"רש :סי�הטע� שאסור בעססיות ותורמו
' כ גר' וקט� וכדלעיל בס"כירה או כופח אא, � אסור להשהותו בשבת בתנור"' והרמב"מתבשלי� מהר דינ� כתבשיל שלא בושל כל צרכו שלשיטת הרי

  .רנג
ל כמו "כנ – �"רמב. ויבוא לחתות בגחלי�, שהרי מחממי� אות� על אש רפה, כי יש חשש שמא יתקררו המי� – ש"רא, תתוספו :הטע� בחבית של מי�

  .לגבי עססיות ותורמוסי!
  . רנג' וכדלעיל בס, כי קנסו שוגג אטו מזיד, כ אסור בכדי שייעשו"ג – בית יוס� :הדי� בשוגג
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ג שמי� נאכלי� "אע( וית! לתו& התנור ערב שבת סמו& לחשיכהאו חבית של מי� ות ותורמוסי! פסק כגמרא בשבת שלא ימלא אד� קדרה עססי – מחבר
צריכי� בישול רב אינ� שדברי� אלו  ,�"וכרמב, )ב"מ –והחימו� מועיל לה� ויש בה� גזירת חיתוי , מ אינ� טובי� כפרות הנאכלי� חיי�"מ, חיי�

' כלעיל ס(אפילו גרו' וקטו�  ל שהתחיל להתבשל ולא התבשל כל צרכו שאסור להשהותו בתנורומפני כ& ה� כשאר תבשי, ודעתו עליה� לאכל� לאלתר
  )א"א ומג"רמ. (מותראת הכירה אבל א� טח בטיט  .כירה או כופח שאינ� גרופי� וקטומי� ויש חשש שיחתה בגחלי�, )א"רנג ס

  .ש בכדי שייעשו"אסורי� למוצ, וא� עשה כ! בשוגג
שאסור למלא אות� בקדרה ולתת אות� בתנור בערב שבת ע� , מיני קטניות וירקות ודרכי� רכי� שכול� אינ� דומי� לבשר ה לשאר"ה – משנה ברורה

  .חשיכה


