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דיני  תבשילין  המוכנים  מערב   –ימן  רנד    סהמשך

 שבת כדי להגמר בשבת


)עלה  על  פני  הלחם  קרום   שיפירוש

)  וקליפה  מחמת  האש


וכל  שפורסה  ואין :  הגה

הגהות  מיימוני (החוטין  נמשכין  קרוי  קרימת  פנים  

ן  צריך  שיקרמו "א  או  פלאדי"ופשטיד.  )'פרק  ג

ל פניה  למעלה  ולמטה  ויתבשל  מה  שבתוכה  כמאכ

.  )ג  והגהות  מיימוני"בית  יוסף  בשם  סמ(בן  דרוסאי  

      





)ברחת  ובמזרה  תרגום פירוש  

)  ז"ה  בלע"מרדה  פאל





כל  זה  בתנור ו:  הגה

  אבל  אם  הוא  טוח )הגהות  אשירי(שאינו  טוח  בטיט  

בטיט  או  שאינו  אופה  לצורך  שבת  רק  למוצאי 

שבת  דיש  לו  זמן  לאפותו  מותר  דלא  גזרינן  בכהאי 

 :)כל בו(גוונא שמא יחתה 



 

     



 
)מיני פירוש  

) קטניות  הגדלות  בארץ  ישראל  ולא  בבבל









  כשאינן  גרופים :  הגה

. )'בית  יוסף  ומגילה  פרק  ג(וקטומים  ואפשר  לחתות  


 




 
–

 







    



      
 




 







     

 
–

 



הקדושות  שכל ונהגו  בקהלות:  הגה  

שהוא  סמוך  לשבת  כחצי  שעה  או  שעה  שמכריז 

שליח  ציבור  להכין  עצמן  לשבת  והוא  במקום 

 :התקיעות בימיהם וכן ראוי לנהוג בכל מקום

–
 









יש  אומרים  דאם :  הגה

שכח  והטמין  בשוגג  בדבר  המוסיף  הבל  שרי 

ויש  אומרים  דכל  זה  אינו .  ()הגהות  מרדכי(לאכול  

  אלא  כשעושה  לצורך  לילה  אבל  כשמטמין אסור

לצורך  מחר  מותר  להטמין  מבעוד  יום  בדבר 

מרדכי  ריש  פרק כירה ובית יוסף סוף סימן (שמוסיף  הבל  

  ובדיעבד  יש  לסמוך  על  זה )ג  בשם  שבולי  לקט"רנ

 ):ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן
     






) ועיין  לעיל

 ):ג"סימן רנ








)א  בהגהות"או  שאר  נוצות  מהרר  (
)הקש פירוש  

). הדק  הנופל  מן  העץ  כשמגררים  אותו  במגירה

יש  אומרים  דמותר  להטמין  בסלעים  אף  על :  הגה

וסיפין  הבל  דמלתא  דלא  שכיחא  לא  גזרו פי  שמ

 :)תוספות ומרדכי ריש פרק לא יחפור(ביה רבנן 
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