67 CAÑONAZOS TALMÚDICOS: VOL. 14
(Shabbat 36b-37a: Cocinando en Shabbat)

-vuehxva vrhf
/khac, vhkg ohb,ub :tccdcu aec
sg ut ;urdha sg i,h tk :ohmgcu ,pdc
/rptv ,t i,ha
/khac, tk kct ihnj :ohrnut htna ,hc
/khac,u ihnj :ohrnut kkv ,hcu
/ihrhzjn tk kct ihkyub :ohrnut htna ,hc
:ihrhzjn ;t :ohrnut kkv ,hcu
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:trnd
:uvk thgcht
;t ihvan ,uvak kct tuv "rhzjh tk" :"i,h tk" htv/1
?ouye ubhtu ;urd ubhta hp kg
!thv vhbbj ?hbnu
r,un htxurs ic kftnf tuva kf :rnut vhbbj :thb,s
/ouye ubhtu ;urd ubhta p"gt vrhf hcd kg u,uvak
?ib, ",uvak" tnkhs ut/2
!tk-tk ht 'iht-ouyeu ;urd htu
!rhzjvk ifa kfu
:whb,nc hcc hr, hb,esn :a",
ohrnut kkv ,hcu `khac, tk kct ihnj ohrnut a"c (1)
/khac,u ihnj
;t ohrnut v"cu `ihrhzjn tk kct ihkyub ohrnut a"c (2)
/ihrhzjn
:hb,e hfv ib,-",uvak" tnkac ,rnt ht
/khac, vhkg "ihvan" tccdcu aec vuehxva vrhf
/rpt i,ha sg ut ;urdha sg "tvah" tk ohmgcu ,pdc
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?ihvan iv vnu
/khac, tk kct ihnj :ohrnut htna ,hc
/khac,u ihnj
:ohrnut v"cu
:"rhzjvk"c hnb hdhkp ",uvak"c hdhkps hfhv hfu
/ihrhzjn tk kct ihkyub :ohrnut htna ,hca
/ihrhzjn ;t
:ohrnut kkv ,hcu
:hb,e hfv ib,-"rhzjvk" ,rnt ht tkt
/khac, vhkg "ihrhzjn" tccdcu aec vuehxva vrhf
/rpt i,ha sg ut ;urdha sg "rhzjh" tk ohmgcu ,pdc
?ihrhzjn iv vnu
/khac, tk kct ihnj ohrnut htna ,hc
/khac,u ihnj ohrnut kkv ,hcu
/ihrhzjn tk kct ihkyub ohrnut htna ,hc
!!?hk vnk u, tv /ihrhzjn ;t ohrnut kkv ,hcu
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!ib, "rhzjvk" lk tnht okugk (37a)
!trxjhn hruxju
:vuehxva vrhf :hb,e hfvu
/khac, vhkg ihrhzjn-tccdcu aec
,t i,ha sg ut ;urdha sg rhzjh tk-ohmgcu ,pdc
/ouye ubhtu ;urd ubhta p"gt ihvan ,uvak kct 'rptv
?ihvan iv vnu
/khac, tk kct ihnj ohrnut htna ,hc
/khac,u ihnj ohrnut kkv ,hcu
?lk hrnts vrzj lvu
/kkv ,hcu htna ,hc ,eukjn tkt thv kfv hrcs utk
"ihrhzjn tku ihkyub" :ohrnut htna ,hca
/"ihrhzjn ;t" :ohrnut kkv ,hcu
:cr rnt thrud rc tnj r"t :uckj wr rnts :a",
!ruxt vfu,k kct vcd kg tkt uba tk
kgk vfu, ihc hbas ubhhv ib, "rhzjvk" tnkac ,rnt ht
!vcd
!vcd kg hk vn vfu, hk vn ib, ",uvak" ,rnt ht tkt
?hte "tahrt uckj wr ,rcx hn
!hte tphxt
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/ihrhzjn ;t ohrnut kkv ,hcu
uba tk :cr rnt thrud rc tnj cr rnt uckj wr rntu
/ruxt vfu, kct 'vcd kg tkt
שולחן ערוך אורך חיים רנג
כירה שהיא עשויה כקדירה ושופתין על פיה קדירה למעלה ויש בה מקום
שפיתת שתי קדירות/
אם הוסקה בגפת שהוא פסולת של זיתים או בעצים אסור ליתן עליה
תבשיל מבעוד יום להשהותו עליה/
אא"כ נתבשל כל צרכו והוא מצטמק )פי wהולך וחסר( ורע לו דליכא
למיחש שמא יחתה או שהיה חי שלא נתבשל כלל דכיון שהוא חי מסיח
דעתו ממנה עד למחר ובכל הלילה יכול להתבשל בלא חיתוי/
אבל אם נתבשל קצת ולא נתבשל כל צרכו ואפי wנתבשל כל צרכו והוא
מצטמק ויפה לו חיישינן שמא יחתה ואסור להשהותו עליה אא"כ גרף
דהיינו שהוציא ממנו כל הגחלים או קטם דהיינו שכסה הגחלים באפר
למעט חומם ואם נתן בה חתיכה חיה מותר כאלו היתה כולה חיה דעל ידי
כך מסיח דעתו ממנה ואפילו אינה גרופה )פי wשמשך הגחלים מהתנור(
וקטומה )פי wשכסה הגחלים באפר( מותר לסמוך לה קדירה בסמוך חוצה
לה ואם הוסקה בקש או בגבבא מותר לשהות עליה אפילו אינה לא
גרופה ולא קטומה:
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