
  חרנ' ס
  

ולא בשביל שיחמו , וטח את פיה בבצק, ג קדרה"ומיח� ע, ג מיח�"קדרה ע) אבל לא(, ג קדרה"ג מיח� וקדרה ע"מיח� ע) אפילו בשבת(מניחי� " – גמרא
המילי� , :שבת נא) ". (היינו שהעליו� והתחתו� חמי� ומניחו כדי שיהיה חומו משתמר(אלא בשביל שיהיו משומרי� ) היינו כשהעליו� צונ� ובא לחממו(
  )ש"� והרא"הרמב, !"פ גירסת הרי"מחוקות ע' אבל לא'

ה ינזה. )והכוזא מלאה צונ�, מיח� של חמי�( חזיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומא. זירא איקלעו לבי ריש גלותא' רבה ור" – גמרא
מוליד , ג ח�"אבל בקר ע, ג ח� שומר את החו�"בח� ע(הת� אוקומי קמוקי�  ל"א? )שמותר(ג מיח� "מאי שנא ממיח� ע, זירא' ל ר"א. )גער בו( רבה

  .)שבת מח". (הכא אולודי קא מוליד, )חו� חדש במי� הקרי�
  

  ?זירא' במה נחלקו רבה ור
חוק מרחק סביר וסובר רבה שזה מותר להניח רק כשר, זירא קשורה לגמרא שמתירה להניח קיתו� של מי� כנגד המדורה' מחלוקת רבה ור – תוספות

ה שמא "וה, שמא ישכח ויניח ש� עד שיתבשל, אחרת אסור אפילו א� יעמוד וישמור עליה, ב לעול�"מהמדורה שלא יוכל להגיע בו לידי שיעור של יס
  .זירא חשב שזה מותר' ור. הצונ� שבתו$ הכוזא יתבשל

ועוד ! מדוע הסיפור לא נכתב בסוגית בישול, חשש בישול ללא הטמנהא� הכל קשור כא� להנחה ו, הקשה על פרוש תוספות – א בש� רבנו יונה"רשב
  !דלמא אולודי קמוליד, כי א� כ$ היה צרי$ לומר, שהלשו� דחוקה, הקשה תוספות על עצמו

כוסה מבעוד והקומקו� היה מ, שכשמניח את הכוזא הוא מטמי� את שניה� בדבר שאינו מוסי! הבל בשבת, שמדובר כא� על הטמנה, לכ� פרש רבנו יונה
הרי , כי מיח� זה מכיו� שיש בו תוספת חו�, וענה לו רבה שאסור, זירא שמותר' ולכ� סבר ר, והוא בא לגלותו ולדחו! את הכוזא ש� ולחזור ולכסות, יו�

  .לבדומותר במיח� רק א� אי� חומו התחתו� ניכר בעליו� אלא משמר חומו ב, "אולודי קמוליד"משו� , הוא נחשב כדבר המוסי! הבל
  

  ובשבת קדרה חמה מלפני שבתאו בתוך כלי קר על  הטמנת
  .אי� זה כטומ� בדבר המוסי! הבלש, ע"מותר לכו, על הקדרה החמה מערב שבתהקר א� הניח את הכלי  – טור

  .מכיו� שמניח בערב שבת חומה הול$ ומתמעט ואינה מוסיפה הבל :פרוש הבית יוס�
הרי זה כמטמי� בדבר , אבל א� טמו� בתוכו ממש .ולכ� אי� זה כטומ� בדבר המוסי! הבל, רק מונח עליו, כא� אינו טמו� בתוכו ממש :ז"פרוש הט

  .ואסור, המוסי! הבל
  

ב "והוסי� המ .לאי� זה כטומ� בדבר המוסי! הבו, ג קדרה חמה"ע )או חי( ולכ� מותר להניח מבעוד יו� כלי שיש בו דבר קר, פסק את דברי הטור – מחבר
  .שלקדרה אי� הבל מחמת עצמה ואי� זה דומה לגפת, ואפילו א� יתווס! חו�, שאפילו לכסותו בבגדי� מותר, ז"א והט"פ הגר"ע

ב כדברי "אבל להטמי� כ� בשבת בקדרה המכוסה בבגדי� אסור ואפילו לא יגיע לחו� שיס, להטמי� אותו בערב שבתשמותר זה ה מכל  – משנה ברורה
  .אסור, י הטמנה"אבל בזה שמוליד חו� ע, כי בשבת לא התירו להטמי� צונ� אלא כדי שתפוג צינתו, יונהרבנו 
  .ו"שיח ס' אסור כמו שנפסק בס, ב"מ א� יוכל לבוא לידי חו� שיס"ומ

סותו בבגדי� אפילו מבעוד שאסור לכ, אז יש לה די� של דבר המוסי! הבל, ג האש"א� הקדרה התחתונה עומדת ע – ל"באה, פרי מגדי�, מג� אברה�
שלמחבר צרי$ מבושל כל צרכו ' רנג' וא� מניח כ$ בלא להטמי� ולכסות בבגדי� יש לזה די� שיהוי כמו שנלמד בס. כי חומה לא הול$ ומתמעט, יו�
  .א לפחות כמאכל ב� דרוסאי"ולרמ

  

  בשבת מ לחממו"הנחת בקבוק שיש בו חלב קר בתוך כלי שיש בו מים חמים ע
אפילו לא יגיע , אסור ליקח כלי ובתוכו משקה צונ� ולתחוב אותו בשבת לכלי מלא מי� חמי� כדי שיתחמ� בתוכו – ז והחיי אד�"פ הט"רה עמשנה ברו
  .שהרי הכלי טמו� בתוכו, כי זהו דר$ הטמנה ממש, ב"לחו� שיס

  .ציאו קוד� ויעבור משו� איסור בישולשמא ישכח להו, אסור אפילו אינו כולו בתוכו, ב"כ שיוכל לבוא לחו� שיס"וא� הוא ח� כ
אפשר שיש להקל ולסמו$ על המקלי� שאי� זה נקרא הטמנה בדבר , ב"ואי אפשר שיגיע לחו� שיס, א� הוא מניח רק כדי להפיג צינתו – שער הציו�

  .המוסי! הבל בשבת
בר שאינו מבשל ולכ� מותר להניח אפילו בכלי שני או להניח כי אי� הטמנה בכל ד, וכתב שאי� נתינת צונ� בחמי� בכלל הטמנה ,ב"חלק על המ – א"חזו

  .ב יודה שאי� זה הטמנה ומותר"וא� חלק מהבקבוק מגולה ג� המ. ב"דבר יבש שהתבשל כל צרכו והצטנ� במי� חמי� אפילו א� יגיע שיס


