
. הלכות שבת סיקרצל  לאי הנולד׳
ת אטייי חושש אלא שיצלה מהרה ואע״6 שיתחרך הלכך חיישינן שמא יהתה * אבל כשנצלה כמאכל ב״ד י ס  ט מ

 נ£י׳קד££ י™ לא חיישינן דלמא אתי לחתייי אפילו אס הוא בשר שור שמאחר שהוא ראוי לאכילה למה יחתד,
 רמב״ס והתופפ"ת להפסידו יי ג ®אם(יט) עבר או שכח * ונצלה כשבת באיסור (ג) * (כ) אסור: ד 'פיחת שנאבדץ
) חשכה ומיהו צריך לי!הר ד  יהרא״ש בריש ש״ל חיץ מותר ליתנם (כא) סביב הקדירה (כב) אע״פ שא״א שיצלו קודס (
 לשנת כשסוכי״א (כג) שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משחשיכה ושלא להוסיף עליי עד שיצולו מפני(ה)(כר) שטט־ד
אק גותנין סמוך לחשיבה פת לחגור אלא (כה) כדי שיקררו(נד׳ שיעלם  לגמור בשולט בשבת • ה נ
ה  על פני כלחם קרוס וקליפה מחמת האש) פניה (כו) הסדובקיס בתנור ולא חררה ע״ג גחלים אלא כ
 שיקרמו פגיה שכנגד האש. הגה וכל שפורסה (בו) ואין המונו,[ גמשכין(כח) קרוי קרימת פנים(הגה״מ
 פ״ג) ופשקיל״א או (ו) פלאלי׳׳ן צריך שיגרמו פניה (כט) למעלה ולמטה (ל) ויתפשל מה שימכם כמאכל

ב ט י ר ה א  ב
 מימרא לשבת: (ג) אשור. ולוקא כשנתן מל גבי האש שהוא מנילה וה״ה לכל דכר שאין שוב לאנלו הי דאשור מ״א: (ה) שממהר .
 אבל כשנתן לתוך התייר מכוסת אפי׳ בשר עז שרי בליעבל ב״ח וכל שכן שאסיי להניחם בשבת סמיך לתנור אפי׳ קודם שהיסק ומי׳
 מ״א: (ל) משיכה. לסכיני כמו נתבשלו כמב״ד להרי ראיין לאכלן ס״ס רנ״ג מ״א : (י) פלאדי״ן. ופשיש לבכירה גריפה וקכזימה הכל
 חיין ול״ל לבצל בס״ב לאסיר לאין,סיב לאכלו חי כמו תפיחיס שרי. ועוגה אי מיני בצק שאיפין בקלירה לינן כפת ב״ח ובלבל

ה ברורה נ ש ה מ ב ל  באור ה
. דהיינו אפילו הוא מנותח למקילינן לעיל בס״א  סמוך לגחלים שום להמתנר נצל וריצה לנשר גלי והוא פשוט להלא טעם של הוא צשר גלי
 בשר גלי היא שממסר להתנכל נצלי שאץ צריך ודתוי וממילא החיתי' •קלקלסי הנא ע״ג גחלים שאני וכדמסרש והילד: (יט) עבר. שגת! במזיל
י ™י 0י*ס סמוך לחשיכה כ״כ מד שלא היה שהות לצלית מבעוד יום כמאכל  יכיש נשאי לבר חין נשר שהיא ייתר ממהר להתנשל «
ל J בן דרוסאי ונצלה בזמן האשור או ששנח הצלי ע״ג נירה ינצלה נ

I??7 X מ s ™ & 1 S 
כדי שלא יביא להשהות במזיד ? בשבת אעפ״כ אסור בדיעבד (יח)י ׳ ״ ^ ׳ ?אפילי ה ט י ^ צ נ י  ב־״ל - •יי נ
r ויאמר שכחתי: (כ) אשיר. בין לי M בין לאחרים עד מיצ״ש / p i t f g fctA^ ri 
 לכיע סגי נכלי מאכל נ׳ד : * ונזגלת נשנת נאיסיר. ואס נץ השמשית בכדי שיעשו ונדלעיל בסימן רנ״ג ס״א: (כא) סביב הקדרה .
ג פ׳א ננה׳ל:* אסור. זהקלרה עומדת על הפטפוט (כ) ותחתית יש אש וקמ״ל דמותר ליתן  גיכ מלל זס ימת׳ נקרא נהיש עיץ לעיל נטמן מי
 קולס חשינה סירות סביבה (נא) אף שהפירות נוגעין באש יניצילין
 בשבת מחום האש ולא למי לבשר בצל וביצה הנ״ל לאסיר ליתנס אא״כ ניצולו מנעול יוס נמאכל בן לרוסאי להכא כיון שנאכלין חיין
 (כב) הרי הוא כתבשיל שנתבשל נמאנל בן לרוסאי ליותר הס סוביס בלא בישול כלל משאר תבשיל שנתבשל כמאב״ל ולא אתי לחתויי והא
 דנקס סביב הקדרה ולא נקם סתמא למותר ליתנם על האש (כג) לבר ההוה נקט ינימיהם היה רגילות לנהוג כן א״נ משוס לין הכסוי
) אע״ס שאי אפשר וכי׳. ולא דמי לבצל בס״ב דאסור אע״ס שלסעמיס אוכלין אותו חי מ״מ כי  דנקס בסיפא דשייך בקדירה נקסיה : (
: (בג) שלא יחזיר ל ״  אין מוכ לאכלו חי כמו תפוחים וה״ה נכל דבר שאין סוב לאכלו חי כמו תפוחי יער וכדומה אסור בבצל וביצה מ
 הכיסוי. אף דמצד הקדירה (נד) אס נתגלה נשנת הנסוי שלו שכיסוהו מלמעלה שלא יצטנן מותר לחזור ולכסותו וכן להוסיף עליו
 וכדלקמן ברנ״ו ס״ד שם הקדירה בבר נתבשלה מבע״י אבל הנא שהפירות מתנשלין והילכין בשבת והכיסוי היא גס עליהן וע״י הניסוי
ד) שממהר לגמור . וכ״ש שאסור להניחם בשבת גופא סמוך לתנור כדי לצלות לכה) ואפילו אם נותגו  הוא ממהר לגמור בשילו אסור: (י
 בשביל זה קודם שהוסק אסור כדלעיל בסיף סימן מ״ג אבל קודם חשיכה מותר ליתן אותם על תנור החס או בקחכלי״ן [פמ״ג]. ידע
 • דמה שהתרנו ליתן אותם לכתחלה סמוך למשיכת היינו קידם לשקיעה ועיין בסימן רס״א בדין בה״ש: (כה) נדי שיקרמו פניה. מנעול
) המדונקיס נתניר . (נו) והאחרונים הסכימו דה״ה דסגי אם מחקרם סניה שכנגד האש מ  יוס דתו לא חיישינן שמא יהתה נגר,ליס : (
 (נז) ואפשר דגם המחבר ס״ל הכי יהא דנקט פניה המדובקיס ס״ל דזהו יותר נקל מתקרס ואין חילוק אס הוא נאפה נקרקע התנור
 חי בבעקי״ן ועיין לקמיה בהג״ה ועיץ בביאור הגר״א בהג״ה שבסמוך דדוקא אס הסת דק אבל אס הוא עב אינו מתבשל מהרה וצריך
מ) ואין החוטין נמשכין. ואפילו (כח) אם היה  שיהיה נקרם הפנים התחתון שכנגד התנור וגם הפנים שלמעלה נגד חלל התנור: (
 הסת עבה נמי הגי בזה השיעור לט״ע דניון דאין חיטין נמשכין בודאי נקרמי פניה היטב כין למעלה בין למטה: (כה) קרוי
 קרימת פנים. וכ״ז (כט) בשאין גרוף וקטום אבל ככירה (ל) או בתנור שלנו כשהוא גריף וקטום (לא) או כששיתס פי התנור בסיס
 מותר ליתן הפת בתנור סמוך לשקיעה בכל גווני : (כט) למעלה ולמטה. למעלה היינו לצד חלל התנור ולמטה לצד תחתית הכלי
 שנאפית בו יעיין במ״א וס״ז שכתבו דלפי דעת המחבר לעיל סגי בשגקרס במקום אחד לבד אמנם בביאור הגר״א כתב דלסי שהוא'
 עב ואינו מתבשל מהרה לכך לכו״ע בעינן מלמעלה ומלמטה וגס הדגיל מרבבה כתב דכו״ע מודים בזה אמנם מגזעם אחר
 לטון דפשטיד״א חלק מליין והלק התחתון אינם מגוש אחד דהרי המולייתא שבתיבה מפריד ביניהם הוי כשגי עוגות ובכל אחד צריך
 קרימת פנים וכ״כ בספר חמל משת : (ל) ויתבשל מה שבתוכה . היינו מה שממלאין בהפשיד״א בשר ודגים וכה״ג דאל״כ אף שקרמו

 פנים

 שער הציון
גע שהיא מנישלת ככר כמכיל לשרי לה״א או שהיא מצטמק ירע לי לשרי לדיס יכניל : (כ) ובאופני הטתר נ ג י רנ  (יח) גמרא: (יש) מיא והגריא לעיל נ
ט נ ג מילי הנא לחשיכ כמי צליה על האש כיין שהפירית נינעץ כגחלים כ׳כ הפמיג ישיא ננאיר ל י ג: (בא) פמיג ישיא: (כנ)יאפי׳ להאיסרץ נרנ י  ברנ
ג היא משרש נפשע• ה דמ״ר• ׳ ח נרנ  המיא ולהט סתס סניי להתייא אף שהיא מסכים יותר להאיכרץ ברניג יאן> שבבאיר הגריא בתב לזהי ליקא לשיטת המתי
 שלא על האש ורק שנצלץ מחים סקדרס : (כג) עיין תוספות מית עיא לנקטו סתמא אצל האש: (כל) תישפית : (כה) מיא יציל ואפילו ונזה •יסר קיטת
י ; פ ם י * נ למונח לגס נלחש ה : (כת) גדין בנאור הגריא ינמנחית עיח עי ח נ ץ מיא ו מ) סיז ומיא ימייס יאיר יאהעייז והגריא: (ט) ט  הגאון רעקיא : (

; ד ל ; נ ט ז ו ן ט ק קי? שנת? דנטי ק ? ל י ג : (לא) ?יינו נלעת הרב מ ג : (ל) סמי א י : (כס) מ ה ז  ך נ


