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  כירה  ותנור  ליתן  עליה דין  –המשך  סימן  רנג  

 הקדירות בערב שבת







) וכבר
  להקל  אף  אם  נתנה  על  גבי נתבאר  שנוהגים

 ):קרקע



   

)ח"ועיין לקמן סימן שי:( 








והוא  הדין  שאסור  להניחו  על :  הגה
גבי  כירה  אפילו  גרופה  וקטומה  דלא  התירו 

ויש  מתירין  ליתן .  אלא  חזרה  וכדרך  שנתבאר
לתוך  תנור  שאפו  בו  מבעוד  יום  דמאחר  שלא 

הטמינו  בו  רק  אפו  בו  מבעוד יום לא נשאר בו 
 )כל  בו(רק  הבל  מעט  ואין  לחוש  לבישול  

. ויש  מחמירין  בזה.  ובלבד  שלא  נצטנן  לגמרי
ואם  החום  כל  כך  בתנור  שהיד  סולדת  בו 

ח  וכל  הדברים "ועיין  לקמן  סימן  שי.  אסור
שאסור  לעשות  מדברים  אלו  אסור  לומר 

לכן  אסור  לומר  לאינו .  לאינו  יהודי  לעשות
כן יהודי  להחם  הקדירה  אם  נצטנן  ואם  עשה  

א "בית  יוסף  והרשב(אסור  לאכלו  אפילו  צונן  

אמנם  אם  לא  נצטנן  כל  כך  שעדיין .  )בתשובה

ראויים  לאכול  אם  חממו  אותו  האינם  יהודים 
מותרין  לאכול  לכן  נוהגין  שהאינם  יהודים 

מוציאים  הקדירות  מן  התנורים  שמטמינים 

בהן  ומושיבין  אותן  אצל  תנור  בית  החורף  או 
  כך  התנור  ההוא עליו  ומבערת  השפחה  אחר

אבל .  ועל  ידי  זה  הקדירות  חוזרים  ונרתחים
תרומת (על  ידי  ישראל  אסור  בכהאי  גונא  

אבל  אם  הקדירות  עדיין  חמין  מותר .  )הדשן
להעמידן  אצל  תנור  בית  החורף  מאחר 

שנתבאר  דתנורים  שלנו  יש  להם  דין  כירה 
וסמיכה  בכירה  שאינה  גרופה  וקטומה  כדין 

ה  עליה  וכבר גרופה  וקטומה  לענין  נתינ
נתבאר  שנהגו  להקל  בחזרה  בשבת  אפילו 

הניחה  על  גבי  קרקע  והוא  הדין  לסמוך  לתנור 
שאינו  גרוף  וקטום  הואיל  והקדירה  עדיין  חם 

ומבושל  כל  צרכו  וכן  המנהג  פשוט  להתיר 
 :ח"ועיין לקמן סימן שי
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 )  יצא  מגדר  הצלי  ונכנס  בגדר  הנשרףפירוש(




    


ואין  חילוק  בזה  אם  הוא  חי  לגמרי  או :  הגה

וכל  זמן  שחלל .  )בית  יוסף(שנתבשל  קצת  
הגוף  שלם  אף  על  פי  שאין  עליו  ראשו  וכרעיו 

ויש  מחמירין .  )הגהות  מרדכי(מקרי  שלם  
וסוברין  דבתנור  טוח  בטיט  הכל  שרי  ועל  גבי 

האש  שהוא  מגולה  הכל  אסור  ובתנור  שפיו 

מכוסה  אלא  שאינו  טוח  בטיט  אז  יש  לחלק 
בין  גדי  ועוף  לשאר  בשר  כדרך  שנתבאר  והכי 

ור  והגהות  אשירי  ובית  יוסף ט(נהוג  כסברא  זו  

 :)ת"ק וסה"ג וסמ"י וסמ"בשם רש










     

 


 





    


 


)שיעלה  על  פני  הלחם פירוש  

)  קרום  וקליפה  מחמת  האש


וכל : גהה
שפורסה  ואין  החוטין  נמשכין  קרוי  קרימת 

א  או "ופשטיד.  )'הגהות  מיימוני  פרק  ג(פנים  
ן  צריך  שיקרמו  פניה  למעלה  ולמטה "פלאדי

בית (ויתבשל  מה  שבתוכה  כמאכל  בן  דרוסאי  

.  )ג  והגהות  מיימוני"יוסף  בשם  סמ
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)פירוש 

) ז"ה  בלע"ברחת  ובמזרה  תרגום  מרדה  פאל







הגה :
 )הגהות  אשירי(וכל  זה  בתנור  שאינו  טוח  בטיט  

אבל  אם  הוא  טוח  בטיט  או  שאינו  אופה 
לצורך  שבת  רק  למוצאי  שבת  דיש  לו  זמן 

פותו  מותר  דלא  גזרינן  בכהאי  גוונא  שמא לא
 :)כל בו(יחתה 




 





    
 

)פירוש 
מיני  קטניות  הגדלות  בארץ  ישראל  ולא 

)  בבבל






    

 כשאינן  גרופים  וקטומים :  הגה

.  )'בית  יוסף  ומגילה  פרק  ג(ואפשר  לחתות  


 





 

–
 


     











 



 








 
–

 



ונהגו בקהלות הקדושות : הגה

שכל  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  שכח :  הגה

והטמין  בשוגג  בדבר  המוסיף  הבל  שרי 

ויש  אומרים  דכל  זה .  ()הגהות  מרדכי(לאכול  
אינו  אסור  אלא  כשעושה  לצורך  לילה  אבל 

כשמטמין  לצורך  מחר  מותר  להטמין  מבעוד 
מרדכי  ריש  פרק  כירה (יום  בדבר  שמוסיף  הבל  

 )ג  בשם  שבולי  לקט"  סוף  סימן  רנובית  יוסף
ובדיעבד  יש  לסמוך  על  זה  ובלבד  שלא  יהא 

 ):רגיל לעשות כן


    





)ג"ועיין לעיל סימן רנ:( 




   


)או  שאר  נוצות 

)  א  בהגהות"מהרר  
)הקש הדק הנופל פירוש 

יש :  הגה).  מן  העץ  כשמגררים  אותו  במגירה
אומרים  דמותר  להטמין  בסלעים  אף  על  פי 

שמוסיפין  הבל  דמלתא  דלא  שכיחא  לא  גזרו 
 :)תוספות ומרדכי ריש פרק לא יחפור(ביה רבנן 




    








     


 
 





 




