
  זרנ' ס
  

  '� אסעי
ספק חשכה ספק אינה חשכה אי� מעשרי� . ערבת� הדליקו את הנר, עשרת� :שלושה דברי� צרי� אד� לומר בתו� ביתו ערב שבת ע� חשיכה" – שנהמ

  ".ומערבי� וטומני� את החמי� ,אבל מעשרי� את הדמאי, את הודאי ואי� מטבילי� את הכלי�
? בי� השמשות נמי ניגזר, אי הכי: אמר ליה אביי. גזרה שמא ירתיח? מני� בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכהמפני מה אמרו אי� טו: אמר רבא" – גמרא

  .סת� קדרות רותחות ה�: ל"א
גזרה שמא ? ויטמי�: אמר ליה אביי. גזרה שמא יטמי� ברמ# שיש בה גחלת? מפני מה אמרו אי� טומני� בדבר המוסי� הבל ואפילו מבעוד יו�: ואמר רבא

  :)לד& .שבת לד". ()וגזרו א� בבישלה כל צרכה עד שיגרו� ויקטו� כדלעיל, לזרז הבישול( בגחלי� יחתה
  

וכ� , ש"� והרא"הר, י"גרסת רש  
  ז והמג� אברה�"פרשו הט

פ "ע(� "ריה, גאוני�גרסת ה
  �"והרמב) �"פרוש הר

פ פרוש "� ע"הרמבגרסת 
  ד"הראב

מפני מה אמרו אי� טומני� 
 בדבר שאינו מוסי� הבל

  ?משחשכה

, כלומר. גזרה שמא ירתיח
ימצא קדרתו צוננת ויטמיננה 

 .ותרתח ונמצא מבשל בשבת
זה אפילו בתבשיל  – י"פ רש"ע ש"רא

, ששיי� בו בישול, שהתבשל והצטנ� כבר
ולאפוקי מדבר יבש , שיש בו משקה

שמותר להטמינו בדבר , ומבושל כל צרכו
  .שאינו מוסי� הבל

 ,ש"פ הרא"שער הציו� ע, ג"פמ
הסיבה היא שמא  – �"א והר"הרשב

יחמ� את התבשיל ויחתה בגחלי� 
ולכ� אי� חילוק , ויעבור משו� הבערה

בי� יבש ללח בדבר זה ובכל מקרה אסור 
  .להטמי� בשבת בדבר שאינו מוסי� הבל

לא גוזרי� כי  בבי� השמשות
�כי , סת� קדרות רותחות ה

 �סמו� לבי� השמשות מעביר
  .מהאש

ויחתה  רמ�גזרה שמא יטמי� ב
  .לי�חבג
על  וקשוהמגיד משנה ה� "הר[

רמ� הוא דבר  שהרי, זה
  ]י"לכ� פרש כרש! המוסי� הבל

ויחתה  גזרה שמא יטמי� ברמ�
  .בגללי�

לא גוזרי� בבי� השמשות 
שמא תרתח ויטמי� בשבת 

כי סת� קדרות , לכתחילה
רותחות ה� ולא תפסוק 

  .לפני שחשכה �רתיחת
המגיד משנה כתב שזהו פרוש [

  ]דחוק

מפני מה אמרו אי� טומני� 
בדבר המוסי� הבל ואפילו 

  ?מבעוד יו�

גזרה שמא יטמי� ברמ� שיש 
בה גחלת ומשחשכה יחתה 

וגזרו א� , לזרז הבישול( בגחלי�
בבישלה כל צרכה עד שיגרו� 

  )ויקטו� כדלעיל

שמא , כלומר. גזרה שמא ירתיח
, תרתח הקדרה בתו� השבת
ויגלה אותה כדי להניח את 

כ יחזור ויכסה "ואח, יחההרת
 �אותה ותרתח שוב ונמצא טומ

בדבר המוסי� הבל בשבת 
  .שאסור

כי , לא גוזרי�בבי� השמשות 
הקדרות היו רותחות ונחו 

�  .מבעבוע
ד הקשה כא� אי" ייתכ� "הראב[

שבדבר המוסי� הבל מבעוד יו� 
  ]אסור ובי� השמשות מותר

, כלומר, גזרה שמא ירתיח
כה תפסוק רתיחתו לפני שחש
, ותחזור ותרתח משחשכה

וכאילו טמ� בדבר המוסי� הבל 
  .לכתחילה בשבת

  
  .הטמנה בדבר המוסי� הבל אסורה אפילו בדיעבד – �"ר

  .אבל בעומד בחמימותו מותר בדיעבד, מה שאסור בדיעבד זה רק בצונ� שהתחמ� מההבל או מצטמק ויפה לו מההבל – �"רמב
  .כי הטמנה שוה לשהייה בזה, בדיעבד מותר לאכול, כל צרכו כשהתבשלאבל א� עשה זאת בשוגג  – מרדכי

א� לצור� מחר מותרת ואי� לגזור כא� שמא יטמי� , הטמנה לצור� הלילה היא זו שאסורה – מרדכי, ר בנימי�"ר ישעיה והר"שבלי הקלט בש� הר
כי יניע , רת ימצא גחלי� בוערות ויהיה אסור להוציאהכי אז כשירצה להוציאה למח, י להיזהר שלא תעמוד הקדרה ממש על הגחלי�"וכתב הב. ברמ#

  .אסר אפילו לומר לגוי להוציאה" יראי�"וה. את הגחלי� וקרוב לבוא לידי חיוב משו� הבערה
  

עוד ובדבר המוסי� הבל לא טומני� אפילו מב. אבל בבי� השמשות טומני� בו, פסק כגמרא שאי� טומני� בשבת אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל – מחבר
שדוקא בצונ� שהתחמ� מההבל , �"וכרמב. התבשיל אסור אפילו בדיעבד, )א"ז וגר"ט, א"מג –בי� בשוגג בי� במזיד ( וא� הטמי� בדבר המוסי� הבל. יו�

חילה ולכת, א� הטמי� בדבר המוסי� הבל או בדבר שאינו מוסי� הבל בשבת אבל בעומד בחמימותו מותר בדיעבד, בדיעבד או מצטמק ויפה לו אסור
  .)ז"פ ס"א ע"מג(אסור להטמי� בדבר המוסי� הבל אפילו מצטמק ורע לו 

  א"רמ

א שא� ,רנג ס' שזה כמו בס, א"והסביר הגר. כי הטמנה שוה לשהיה בזה, מותר באכילה, גג בדבר המוסי� הבלשא� הטמי� בשו ,פסק כמרדכי .1
  .מותר לאכול, שכח ושהה אפילו תבשיל שמצטמק ויפה לו

כי התבשל בשבת ולא עדי� , אסור, אבל א� היה רק מבושל כמאכל ב� דרוסאי, והוא שהתבשיל מבושל כל צרכו – א"גר, מג� אברה�, ז"ט
  .משהייה

  .מתיר אפילו א� היה מבושל כמאכל ב� דרוסאי – תוספת שבת
ובפרט א� כבר הוא  א"א ברמ"א" במקו� צור" יש להקל כדעת הי, ולכ� סת� הדבר, ש"עד למוצ בשוגג אסור לאכוליטת המחבר שלש – ב"מ

כדעת התוספת בדיעבד יש להקל עוד , ובמקו� צור" .א שבכלל מותר להטמי� דבר שבושל כל צרכו"ז ברמ"כי יש מקלי� בס, מבושל כל צרכו
  .כשהטמי� בשוגגלהקל יש לסמו� בדיעבד , שג� א� היה מבושל רק כמאכל ב� דרוסאי, שבת

אפילו לא התבשל , אבל לצור� מחר, ור להטמי� בדבר המוסי� הבל זה רק כשזה לצור� הלילהשכל מה שאס, שבלי הלקטא את "הביא כי .2
פ "וכ .מו" על זה בדיעבד כשלא רגיל לעשות כ"סויש ל. שהרי זה יתבשל כל הלילה, כי לא יבוא לחתות בגחלי�, מותר כמאכל ב� דרוסאי

  .כ� לכתחילה א שאי� לנהוג"ז כתב הרמ"א" לקמ� בס, ש"א ע"רנג ס' ל בס"הבאה
וזוהי דעת המקלי� , כי לא יבוא לחתות בגחלי�, ל צרכומותר להטמי� ג� לצור� הלילה לכתחילה כאשר הוא מבושל כ דעה זולפי  – ב"מ

  .ש"ע, ז"בס
  

  'סעי� ב
התבשלה קצת ולא ורק כש, מותר להטמי� בגחלי� כאשר הקדרה לא מבושלת כלל או כשהתבשלה כמאכל ב� דרוסאי – יוס� מאוליינש' ר, �"רשב

  .הגיעה למאכל ב� דרוסאי אסור להטמי� בגחלי� שמוסיפי� הבל
אפילו תבשיל ש, י מאורליינש"� והר"דחו את דברי הרשב – מרדכי, ש"רא, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, �"ר, ")במה"ה "ד: תוספות מז(ת "ר

כי הגמרא לא מחלקת בי� תבשיל שלא התבשל כל צרכו , בל בשבתשהתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו אסור להטמינו אפילו בדבר שאינו מוסי� ה
  .ומעט חיתוי מהני להחזיק את החו�וסת� הטמנה היא לצור� מחר וצרי� חיתוי כדי שלא יתקרר , לתבשיל שהתבשל כל צרכו

אלא כשומר וכנות� , כמטמי� לחמ� שאי� זה, מותר, שלשי� כלי על התבשיל כדי לשומרו מ� העכברי� או כדי שלא יטנ� בעפרורית, �"מ כתב הר"מ
  .כיסוי על קדרה
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  .להטמי� בתנור שטחו אותו בטיט מותר – אור זרוע

  
� וכרוב הראשוני�"פסק כר – מחבר.  

  

  'סעי� ג
ולא בסיד  )שמ� כנוס יחד והוא ח� מאוד(אי� טומני� לא בגפת ? )כי ה� מוסיפי� הבל(ובמה אי� טומני� ) דברי� שמעמידי� הבל(במה טומני� " – משנה

�אבל , )שיש בה� אז יותר הבל(ולא בעשבי� בזמ� שה� לחי� ) צמר גפ�(ולא במוכי� ) פסולת של יקב היי�(ולא בתב� ולא בזגי� , ולא בחול בי� לחי� ובי� יבשי
�  :)שבת מז". (טומני� בה� כשה� יבשי

  
  די� גפת של זיתי� וגפת של שומשמי�

' זירא משו� חד דבי ר' דאמר ר: ש"ת? ש דזיתי�"או דילמא דשומשמי� תנ� וכ, אבל דשומשמי� שפיר דמי, גפת של זיתי� תנ�: איבעיא להו" – גמרא
לעני� , )לטמו� בתוכו(לעני� הטמנה דשומשמי� נמי אסור , לעול� אימא ל�! של זיתי� תנ�: מ"ש, קופה שטמ� בה אסור להניחה על גפת של זיתי�, ינאי

  ".דשומשמי� לא מסקי הבלא, )ומרתיח את מה שמעליו(דזיתי� מסקי הבלא , )בר אחר ומניח על הגפתכגו� כא� שמטמי� בד(אסוקי הבלא 
שאינה דחיה מלאה " לעול� אימא ל�"או מלשו� הגמרא , והטע�. כ מוסי� הבל"משמע מהסוגיה שגפת של שומשמי� ג – רבנו ירוח�, טור, �"ר, �"רמב

  .חמירו בזהאו שקרוב לבוא לידי איסור תורה של בישול וה
  

  ?"לחי�"מה הכונה ב
אי , לא בתב� ולא בזגי� ולא במוכי� ולא בעשבי� בזמ� שה� לחי�: ש"ת? לחי� מחמת עצמ� או דילמא לחי� מחמת דבר אחר: איבעיא להו" – גמרא

צמר הנמרט (א דביני אטמי ממרט? לחי� מחמת עצמ� היכי משכחת לה, מוכי�, אלא אי אמרת לחי� מחמת עצמ�, שפיר, אמרת בשלמא מחמת דבר אחר
כסות , אבל לא בכסות לחה ולא בפרות לחי�, טומני� בכסות יבשה ובפירות יבשי�: והא דתני רבי אושעיא). מירכותיה של בהמה שהוא לח מחמת עצמו

  .)שבת מט". (ממרטא דביני אטמי? לחה מחמת עצמה היכי משכחת לה
 הכוונה מחמת עצמ�, "לחי�"המסקנה מהגמרא שמה שכתוב במשנה  – פ הבית יוס�"טור ע, ש"רא, רבנו ירוח�, בפרוש המשנה �"רמב, �"רי, י"רש

  .אבל לח מחמת דבר אחר דינו כיבש ומותר בדברי� שמותר לטמו� בה� כשה� יבשי�, שמחממות יותר
י� בלח מחמת דבר אחר ובי� בלח ולכ� אסור ב, לחי� מחמת דבר אחר מחמ� יותר מלח מחמת עצמו – פ הדרכי משה"טור ע, � במשנה תורה"רמב

  .מחמת עצמו
  

  כסות ופרותבהטמנה 
  )שבת ש�". (רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. בכנפי יונה ובנסורת של חרשי� ובנעורת של פשת� דקה, טומני� בכסות ובפרות" – משנה

  .ק על המשנה הזו ולכ� הלכה כמשנה שג� בלחי� טומני�זה חול, פ שרבי אושעיא לעיל כתב שטומני� רק בכסות יבשה ובפרות יבשי�"אע – תוספות
, שאפשר שרבי אושעיא לא חולק על המשנה, י ניסה לומר"הב. � דחה דבריו שה� חולקי� על המשנה"הר. אושעיא שרק ביבשי� טומני�' כתב כר – �"רי

ועכשיו נלמד שא� ה� יבשי� או שה� לחי� מחמת , ותה לפרות וכס"כ ה"וא, כי המשנה הקודמת לימדה שמוכי� לחי� מחמת עצמ� אי� טומני� בה�
  .טומני� בה�, דבר אחר

  
  הלכה
בי� לחי� ובי� , וזבל ומלח וסיד וחול, )� ורבנו ירוח�"כטור וכר(פסולת של זיתי� ושומשמי� : פסק משנה וכגמרות שאלו דברי� המוסיפי� הבל – מחבר

  .ומוכי� ועשבי� בזמ� ששלשת� לחי� )דבר אחד(� ותב� וזגי, )א"מג –מחמת דבר אחר  ובי� עצמ� � כל לח שהוא בי� מחמת"כלשו� הרמב(יבשי� 
  .כסות ופרות וכנפי יונה ונעורת של פשת� ונסורת של חרשי�: ואלו שאינ� מוסיפי� הבל

  .מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ�כי , פ שמוסיפי� הבל"א שטומני� בסלעי� אע"י – א"רמ
  .ובסלעי� התירו משו� שה� שוברי� את הקדרה או מקלקלי� את המאכל. גזרו בו רבנ�, פ שלא שכיח"אע, לפעמי� טומני� בואבל דבר ש – מג� אברה�

מתחמ� מהשמש ומצטנ� לגמרי , כי מה שמתחמ�, בחול מותר להטמי� מבעוד יו� – א"א ובש� הרשב"בש� רעק) 'ק יט"שיח ס' ס(משנה ברורה 
  .החול מקרר אות�, א� דברי� קרי�, ה שאסור להטמי� בחול זה בדברי� שה� כבר חמי�שמ, ו"ל בס"כ הבאה"וכ. בערב שבת

  

  'סעי� ד
  .)שבת נא". (כסהו ונתגלה מותר לכסותו. לא יכסנו משתחש�, לא כסהו מבעוד יו�" – משנה

אבל א� גילה . ול את הקדרה ולהחזירהכמו שמותר ליט, ה שמותר לגלותו בידיי� משחשכה ולחזור ולכסותו"ה – טור, רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות
, וא� נתגלה מעצמו בי� משחשכה ובי� מבעוד יו�. כי זוהי תחילת הטמנה משתחש" אסור לחזור ולכסותו, על דעת לכסותו משתחש"בידיי� מבעוד יו� 

  .מותר לחזור ולכסותו משתחש�
התגלה מבעוד יו� אסור לחזור ולכסותו בי� א� התגלה בידיי� ובי� וא�  ,מותר לכסותו חשיכהא� התגלה מש – ספר התרומה, �"רמב, ק"סמ, ג"סמ

  .וכ� הכריע הבית יוס� .א� התגלה ממילא
א� טמ� מבעוד יו� , פ שאסור לטמו� בשבת אפילו בדבר שאי� מוסי� הבל"שאע, ק וספר התרומה"ג והסמ"הסמ, �"פסק כמשנה וכהסבר הרמב – מחבר

  .מותר לו לחזור ולכסותו, משחשיכה) א"גר –או גילה בידיי� (בהתר והתגלה 
וכתב . ש א� גילה בידיי� שאסור"וכ, )�"רמב, ק"סמ, ג"סמ( ילהדהוי כמטמי� לכתח, אבל א� התגלה מלפני שבת אסור לכסותו בשבת – מג� אברה�

  .כ בשער הציו�"וכ, ה א� התגלה בבי� השמשות שאסור"שה א"הגר
ורק א� גילה בידיי� מבעוד יו� על מנת שלא לכסותו כלל או , התגלה מבעוד יו� מותר לכסותו בשבת שג� א�, ש"כדעת תוספות ורא, מקל בזה – ח"ב

 .מותר, אבל א� גילה בידיי� על דעת לכסותו מבעוד יו� ושכח. לכסותו בשבת אסור
  

  הוספה וכיסוי על קדרה
נוטל את , ג אומר"רשב? כיצד הוא עושה. מוסי�, בא להוסי�א� , פ שאמרו אי� טומני� בדבר שאינו מוסי� הבל משחשכה"אע: תנו רבנ�" – גמרא

 �  .)שבת נא...". (ומניח את הסדיני� )כדי שיתקרר, בקי#( או נוטל את הגלופקרי�) יש בו הבל יותר מהסדיני�(הסדיני� ומניח הגלופקרי
ג מקל ומתיר להחלי� "ורשב, ק התיר רק להוסי�"י תכ, ק"ג חולק על ת"כי רשב, "כיצד הוא עושה"לא גורסי� את המילי�  – ק"סמ, ג"סמ, תוספות

  .ש ליטול ולהחזיר אותו דבר"וכ
ק כתבו "ג וסמ"הסמ, כי התוספות, קשהוזה . ק"כדי שהמשנה תסתדר ע� ת, אבל לכתחילה אסור, זה דוקא בדיעבד, "כסהו ונתגלה מותר לכסותו"שמה שכתוב במשנה , ש הסיק מכא�"הרא

  ?תו בשבת ולחזור ולכסותומפורש שמותר לכתחילה לגלו
  .תחילת הטמנה האי� זה נראש, ע"מותר לכו, אבל לגלות ולחזור ולכסות באות� בגדי� עצמ�, ק"שלהחלי� את הכיסוי באחר זה נחשב כתחילת הטמנה ואת זה אוסר ת, י"והסביר הב

ג מפרש את "קיימו את גרסתנו שרשב – טור, פ הבית יוס�"� ע"רמב, א"רשב, �"רמב, ספר התרומה, רבנו ירוח�, �"ר, בש� רבנו יונה ש"רא, �"רי
נחשב , אלא אפילו כיסהו בדבר קל שהוא סדי�, שלא רק א� כסהו בדבר שמשמר היטב את חומ� כגו� גלופקרי� מותר להוסי� דבר קל כגו� סדי�, ק"ת

אלא מותר להחלי� את מה שהניח מבעוד יו� ואי� זה כמטמי� , לא רק להוסי� מותרש, ועוד. ומותר להוסי� דבר עבה כגלופקרי� כמכוסה מבעוד יו�
  .לכתחילה

  
אבל בתבשיל שלא , להוסי� כיסויי� ולהחלי� זה רק בתבשיל שכבר התבשל כל צרכו, כל מה שאמרנו שמותר לכסות – ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  .ובר על מבשל בשבתכי גור� לתבשיל להתבשל וע, ל"התבשל כל צרכו אסור כל הנ
  

  מחבר

בי� א� הראשו� היה ח� , וכ� א� רוצה ליטלו ולתת כיסוי אחר מותר. מוסי�, שא� רצה להוסי� בשבת, וכרוב הראשוני� ג"כגמרא וכרשב .1
 .מותר לתת אחר ח� במקומו, בי� א� השני היה ח� יותר ואפילו היה מכוסה בסדי�, יותר
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אפילו , אבל א� אינה מבושלת כל צרכה, כאשר הקדרה התבשלה כל צרכהי� על הכיסוי זה רק כל מה שמותר להוסש, ת"ק וסה"סמ, ג"כסמ .2
  .לשתוספת זו גור� לה להתבש, להוסי� על הכיסוי אסור

אבל א� לא עומדת בגחלי� , ואז א� מוסי� בגדי� גור� לה להתבשל, גחלי� ומכוסה בבגדי� בתו�מדובר כא� שהקדרה עומדת  – מג� אברה�
ובגחלי� שאינ� קטומי� ודאי שאסור להעמיד ש� קדרה . ודאי שתוספת בגדי� אינה גורמת לבישול, טמונה בדבר שאינו מוסי� הבל כלל והיא

  .שאינה מבושלת
כל מה , אפילו שמטמי� בדבר שאינו מוסי� הבל, שכשמטמי� רותח שמתבשל, חלק על המג� אברה� ובאר את המחבר כפשוטו – בית מאיר

  .� את הרתיחה גור� לו להתבשל וזה אסורשעושה כדי להארי
  

  'סעי� ה
!". ?ארתוחי קא מרתח לה, השתא אקורי קא מקיר להו. אבל פינה ממיח� למיח� מותר, לא אסרו אלא אותו מיח�, ג אומר"וכ� היה רשב..." – גמרא

  )ש�(
  ?למה מותר

 !?אז יבוא להתריחו, כי מה שמעביר זה כדי לקררו, � אחר אי� לגזוראבל למיח, אז יש לגזור שמא ירתיח, דוקא באותו מיח� שהוחמו בו כי – י"רש
  .כי אז אי� לגזור שמא ירתיח, נ� כדי לקרר�יזה דוקא כשפ, שמה שמותר לפנות ממיח� למיח�, �"והסיק מכא� הר

ולכ� . י"כ הב"וכ. ירו להטמי� את הצונ�כמו שהת, מותר, והוא כלי שניאבל א� פינהו , כי אסרו להטמי� בשבת רק דבר ח� שהוא בכלי ראשו� – �"רמב
  .�"פ הר"וכ. מ מותר"מ, אי� לחלק בי� פינ� כדי לקרר� או לא

ואי� חילוק  .מותר להטמינו בדבר שאינו מוסי� הבל, שא� פינה התבשיל בשבת מקדרה שהתבשל בה לקדרה אחרת, ג"פסק כגמרא וכרשב – מחבר
  ).ב"מ, ז"ט(� "כדעת הרמב הפינויבמטרת 
  .יותר כי הוא כבר אינו כלי ראשו�, כ מותר"ג, א� החזירו אחרי שהטמינו בדבר אחר לכלי ראשו�, לכ� – ברה�מג� א
  .א� הוא במקו� הצור�, מותר להטמינו, א� התקרר עד שאי� היד סולדת בו, אפילו הוא באותו כלי ראשו� עצמו – ג"פמ
  

  :מילוי טרמוס בשבת מכלי ראשו�
  .� שמותר"פ הרמב"ע ע"וראינו שנפסק בשו, י הוא מעביר ומטמי� בכלי שניכ, מותר –) ע"א ס"פ( כ"שש
  .אינו בכלל הטמנה, אבל לית� בתו� כלי, כי מה שגזרו היה לא להטמי� את הכלי בבגד, י"מותר א� לשיטת רש –) צה' א ס"ח( א"חזו
נחשב הדבר כאילו שומר את הדבר , שסוגר את פקק הטרמוסכי בזה , מ יש להתיר לתת מי� בטרמוס"מ. י"כרשע פסק "יש מקו� לחוש שהשו – מ"אג

  .וזהו כמו לשי� כלי על אוכל שזה מותר, ולכ� א� א� משמר את החו� מותר', שלא יישפ� ושלא תפול עפרורית פנימה וזבובי� וכד
אי� הכוונה שמטמי� במפורש כדי לקיי� , שני� שכתב שאסרו הטמנה רק בכלי ראשו� ומותר בכלי "כי ייתכ� שא� הרמב, יש להחמיר –) צג' ס( שבט הלוי
  .ויש להחמיר בזה במקו� שאי� חשש חולי. אבל כדי ודאי מכוו� לקיי� חמימותו וזה אסור, אלא בסת�, חמימותו

  

  'סעי� ו
  )ש�". (ממלא את הקיתו� ונות� תחת הכר או תחת הכסת"... – משנה

משמע שלהטמי� את הצונ� כדי ש, �"והסיק הר. ואי� לגזור אטו הטמנה, מות החמהכדי שלא יתחממו בי בשבת מותר להטמי� את הצונ� – י"רש
  .אסור בשבת ואפילו בדבר שאינו מוסי� הבל, �שיתחמ
  .)היינו שיתחמ�( כדי שלא יצטנ� ביותר או כדי שתפיג צינתו, מותר להטמי� דבר צונ� בשבת בדבר שאינו מוסי� הבל – �"ר, �"רמב, גאוני�

בי� ח� כדי לשמור חומו ובי� צונ� כדי לחממו או , בי� מבעוד יו�, אבל בדבר המוסי� הבל אסור שו� דבר בי� בשבת, בר שאינו מוסי� הבלכל זה בד – �"ר
  .כדי שלא יצטנ� ביותר

תר או כדי שתפיג שמותר להטמי� בשבת דבר צונ� בדבר שאינו מוסי� הבל כדי שלא יצטנ� ביו, �"� והר"פסק כמשנה וכפרוש הגאוני� והרמב – מחבר
  .אפילו צונ� גמור ואפילו מבעוד יו�אסור , שבדבר המוסי� הבל, �"וכר, צינתו
, רנח' ע בס"ג הקדרה כפי שפסק השו"אבל בערב שבת מותר להטמינו ע, מה שאסור להטמי� צונ� בדבר המוסי� הבל זה רק בשבת – א"ל בש� הגר"באה

  .ומתקררתשהקדרה הולכת , כיו� שאי� זה כמוסי� הבל ממש
מתחמ� מהשמש ומצטנ� לגמרי , כי מה שמתחמ�, מבעוד יו�צונ� בחול מותר להטמי�  – א"א ובש� הרשב"בש� רעק) 'ק יט"שיח ס' ס(משנה ברורה 

  .החול מקרר אות�, א� דברי� קרי�, שמה שאסור להטמי� בחול זה בדברי� שה� כבר חמי�, כא�ל "כ הבאה"וכ. בערב שבת
  

  'סעי� ז
ורק כשהתבשלה קצת ולא , מותר להטמי� בגחלי� כאשר הקדרה לא מבושלת כלל או כשהתבשלה כמאכל ב� דרוסאי – יוס� מאוליינש' ר, �"רשב

  .הגיעה למאכל ב� דרוסאי אסור להטמי� בגחלי� שמוסיפי� הבל
אפילו תבשיל ש, י מאורליינש"הר� ו"דחו את דברי הרשב – מרדכי, ש"רא, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, �"ר, ")במה"ה "ד: תוספות מז(ת "ר

כי הגמרא לא מחלקת בי� תבשיל שלא התבשל כל צרכו , שהתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו אסור להטמינו אפילו בדבר שאינו מוסי� הבל בשבת
וגזרו שלא להטמי� בדבר , וסת� הטמנה היא לצור" מחר וצרי" חיתוי כדי שלא יתקרר ומעט חיתוי מהני להחזיק את החו�, לתבשיל שהתבשל כל צרכו

שהרי מגולה הוא ושליט בה אוירא ולא כי מעט חיתוי לא מהני , מותרשל מאכל ב� דרוסאי אבל בשהייה  .שמא יטמי� ברמ� ויחתה, המוסי� הבל
  )יש חילוק בי� השהיה להטמנהולכ� , יתקרר בזמ� מועט ולא חוששי� לחיתוי בזה

אלא כשומר וכנות� , שאי� זה כמטמי� לחמ�, מותר, שומרו מ� העכברי� או כדי שלא יטנ� בעפרוריתשלשי� כלי על התבשיל כדי ל, �"מ כתב הר"מ
  .כיסוי על קדרה

  .להטמי� בתנור שטחו אותו בטיט מותר – אור זרוע
בד מותר במצטמק שבדיע, ב"וכתב המ .מצטמק ורע לואפילו א� שכשאסור להטמי� זה ג� בקדרה מבושלת כל צרכה ו, ת והראשוני�"פסק כר – מחבר

  .א"ורע לו כדלעיל בס
ומי , כשהוא חי לגמרי או מבושל לגמרי כמו בשיהוילהטמי� בדבר המוסי� הבל מבעוד יו�  יש מקלי�� כ"את הרשבוכתב  .כעיקר ע"פסק כשו – א"רמ

אבל להטמי� בשבת אפילו , מי� מערב שבתשכל זה להט, ב"ג והמ"הפמ, א"והדגישו הגר .א� אי� לנהוג כ� לכתחילה, שנוהג להקל כ� אי� למחות בידו
  .ע"בדבר שלא מוסי� הבל אפילו מבושל לגמרי ומצטמק ורע לו אסור לכו

אלא רק בחי או במבושל , א שאסור"דייקו מהרמ – באור הלכה, אליה רבה. � להטמי� ג� במבושל כמאכל ב� דרוסאי"התיר לשיטת רשב – מג� אברה�
  .ובפחות מזה יש למחות, כל צרכו

  

  'סעי� ח
ושולי הקדרה , בי� הקדרה לגפת וזוהי הטמנה) כמו בקופה(זה דוקא כשלא מפסיק אויר , שזה מעלה הבל, מה שאסור בטמו� בגפת של זיתי� – �"רמב

הגפת לקדרה  בי� י�מפסיק )לפי פרוש אחר( אויראו ) לפי פרוש אחד(בגדי� או קופה אבל היכ� ש, ונוגעי� בגחלי� כ"אלא ה� מוטמני� ג, לא מפסיקי�
  .וזה מותר, על דבר שמוסי� הבל כי אי� זה הטמנה אלא שיהוי, מותר

כי שיהוי עני� , ג כירה גרופה וקטומה ומותר"שטומני� את החמי� בבגדי� ובדברי� שאינ� מוסיפי� הבל וקדרה החמי� עומדת ע, ולכ� מנהגנו כיו�
  .עני� לעצמה בגחלי� לעצמו והטמנה

שמניחי� את הקדרה על , דחו את ההטמנה שמטמיני� רוב העול�ו, �"חולקי� על הרמב – א"רשב, רבנו יונה, ר התרומהספ, ק"סמ, ג"סמ, תוספות
  .שזה אסור כמו שאסור להניח מעל גפת או גחלי� שנת� עליה� אפר, כירה ומכסי� אותה וסביבותיה בבגדי�

 אבל כשמכוסה בבגדי� אסור, מ כל זה כשאינה מכוסה בבגדי�"מ, רנג' בספ הכללי� "פ שמותר להשהות על גבי כירה שיש בה גחלי� ע"אע, כלומר
זירא ' וכמו שאמר ר, שמעלה הבל ומרתיחה מה שמעליהכי יש תחת הקדרה אש , ואינה ממש על הגפת אפילו א� יש אויר מפסיק בינה לבי� הכירה

  .כל זמ� שגילה בדעתו שהוא מקפיד שישתמר חומהגחלי� כי האש מוסיפה הבל וגזרה שמא יחתה ב, ג האש"� בה עשאסור להניח קופה שטמ
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 או מכסה אותה בכלי רחבלכ� אסור להניח קדרה מוטמנת בבגדי� על גבי כירה גרופה וקטומה אלא מניח אותה כדרכה בחול ש, � על דבריה�"והעיר הר

ואולי יש צד התר להטמי� על הגפת א� אי� הבגדי� . (הטמנהשזו ודאי לא נקרא , )ואז יכול לתת בגדי� על אותו כלי רחב( שאינו נוגע בצידי הקדרה
  )נוגעי� בקדרה

  
  רבנו ירוח�, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, מרדכי, ש"רא, תוספות

וה�  .יש נוהגי� לחפור אצל מקו� האש ולרצ� אותה בלבני� ולהסיק ש� וגורפי� את הגחלי� ומטמיני� ש� קדרה ומכסי� אותה וזה מותר .1
  .שקדרה חיה ומבושלת מותר לתת אותה בתנור הוכיחו זאת מכ�

כי הטמנה בדבר , ש"מ התיר זאת הרא"מ. אסור, כי בתנור מדובר בתורת שהיה וכא� משו� הטמנה בדבר המוסי� הבל, ש דבריה�"ודחה הרא
ר הרבה בי� הדפנות אבל בחפירה הזו ובתנור שיש אוי, והיינו שהרמ� נוגע בקדרה מסביב, המוסי� הבל אסורה משו� שמא יטמי� ברמ#

 .ג כירה"ואי� להחמיר בזה יותר מבשהיה ע, אי� בזה הטמנה כלל, לקדרה
, כי אינו מעלה הבל כלל, ה יהיה מותר א� הלוח נוגע בפי הקדרה"ה( ש עצמו היתה לו כירה שדפנותיה גבוהות יותר מפי הקדרה"והרא .2

והיה נות� הכירה ש� ומכסה אותה בלוח או דבר אחר  דפני הכירה לקדרה אויר בי�יש ו )ש עשה אות� גבוהי� יותר כדי שיתיישב יפה"והרא
  .אלא יש אויר בינה לדפנות ולכ� זה מותר, כי הקדרה לא נוגעת בכלו�, ומתיר, ובגדי� על זה

 .הטמנה כי מכיו� שהבגדי� לא נוגעי� בקדרה אי� זו דר", מ מותר"מ, פ שמחמת חו� הכירה היו מתחממי� הבגדי� ומוסיפי� הבל"ואע
  

  מחבר

א� היא מכוסה , רנג' פ מה שהתבאר בס"ג כירה שיש בה גחלי� ע"פ שמותר להשהות קדרה ע"אעש) �"ולא כרמב(פסק כרוב הראשוני�  .1
שזהו , מותר, הבגדי� לא נוגעי� בקדרהאבל א�  .ואסור, מ מחמת האש שתחתיה� ה� מוסיפי� הבל"מ, פ שאינ� מוסיפי� הבל"אע, בבגדי�

 .רנג' פ הכללי� בס"ע שיהוי שמותר
  .משו� הטמנה שמוסיפה הבל, פ שאי� שולי הקדרה נוגעי� בגחלי�"אע, ג כירה או כופח שיש בה� גחלי�"אסור להניח קדרה ע, לפי זה .2

 .כיו� שהקדרה מגולה מלמעלה ואינה מכוסה בבגדי�, פ שנוגע בגחלי� מותר"אע –) א"רנג ס' פ דבריו בס"ע( א"רמ
, וה� לא נוגעי� בקדרה ונת� בגדי� על אותו כלי רחב, שאינו נוגע בצידי הקדרה )או ד� רחב( נת� על הקדרה כלי רחב שא�, �"כהערת הרפסק  .3

  .כי הבגדי� אינ� נוגעי� בקדרה ולכ� היא אינה מוטמנת, מותר
רה אחר שסילק את האש ג קרקע הכי"מ יש מתירי� לכסות קדרה המונחת ע"מ, פ שלהלכה אוסרי� לכסות בבגדי� כפי שאמרנו"אע – ב"מ

א� קרקע , שגפת ועצי� מוסיפי� הבל מעצמ�, ועוד. כי קרקע כירה אינה ראויה להטמנה, ג שהקרקע נחשבת כמוסיפה הבל"ואע, ממנה
  .הכירה מתקררת והולכת

צומצמת לפי ער� בתנאי שאינה מ, ה א� מעמיד בגומא שנעשית על התנור"וה( .להלכה אי� למחות ביד המקלי� לסמו" על המתירי� האלו
  )שער הציו� –אלא שיהיה אויר מפסיק בי� הקדרה לדופ� הגומא ואז מותר לכסות אפילו בבגדי� , כי זה ג� הטמנה, הקדרה

  
  :כיסוי קדרה העומדת על הפלאטה בערב שבת בבגדי�

זה רק בכירה , רקע כירה מותרוסוברי� שבק, ב"וא� לדעת המקלי� שהביא המ. כ הבגדי� אינ� נוגעי� בקדרה"אא, הדבר אסור – כ"שש
  .כ בפלאטה שודאי קרקעיתה לא מתקררת אלא הולכת ומתחממת"משא, שש� הוא הול� ומתקרר

שיטות . ב. וכ� זה בפלאטה, � שמקל שכל שאינו על הגחלי� ממש מותר"סברת הרמב. א: י צרו� כמה סברות"המנהג להקל בזה ע – יביע אומר
שיטת הסוברי� . ג .אי� בו איסור הטמנה, )א"ד לרמ"או כמאב( � חתיכה חיה או התבשלה כל צרכההסוברי� שכל מה שמותר להשהות כגו

 .יש להתיר, א להגביר את החו� שלה"ל שבפלאטה חשמלית שא"ועוד י. שאי� איסור להטמי� למחר
  א"רמ

 .רנד' ע בס"וע. ע"מותר לכו, הטמנה שעושי� במדינות אלו שמטמיני� בתנור וטחי� את פי התנור בטיט .1
, וכל מי שאינו מאמי� בדברי סופרי� ואוסר אכילת חמי� בשבת. כי זהו מכבוד ועונג שבת, מצוה להטמי� לשבת כדי שיאכל בשבת אוכל ח� .2

  .חיישינ� שמא אפיקורוס הוא
  .מי שמזיק לו חמי� יכול לאכול צונ� – מג� אברה�


