
מי שכבתה אצלו האש בשבת או שקפץ החשמל וחושש 
האם מותר , ג הגז או הפלטה שלא יתקרר"לאוכל המונח ע

  '?לו להטמין את האוכל בתוך שמיכות וכדו

  . דבר זה אסור משו איסור הטמנה

  . 1ל בדי הטמנה בשבת"גזירות גזרו חז' ב: ונבאר הדברי

טו את פירוש שאסור לע, הטמנה בדבר המוסי הבל. א

ואיסור זה קיי א . הקדירה בחומר המוסי על חומה

ל "מפני שחששו חז, וטע הגזירה. כשמטמי מערב שבת

שא נתיר לאד להטמי בדבר המוסי הבל הוא יבוא 

דהיינו אפר שמעורב בו גחלי שעדיי  [–להטמי ברמ 

. וא יטמי בזה יש חשש שיבוא לחתות בגחלי, ]לא כבו

כ אסרו "ע, רש החשש הוא שיחתה בגחליומכיו ששו

שעצ קדירה , דבר זה א א מטמי מערב שבת

  .המוטמנת בשבת בדבר המוסי הבל יש בה חשש זה

פירוש שאסור לעטו , הטמנה בדבר שאינו מוסי הבל. ב

א איסור . את הקדירה א בחומר שאינו מוסי על חומה

, גזירהוטע ה. זה הוא דוקא להטמי בזה בשבת עצמה

ל שבשעה שיבוא להטמי את הקדירה "מפני שחששו חז

וכיו שהוא רוצה באוכל ח עלול , ימצא שהיא קרה

וכיו שהחשש הוא על . להכשל ולהרתיח את הקדירה

כ כל האיסור הוא רק בשבת "ע, שעת ההטמנה עצמה

א מותר להטמי הקדירות מערב שבת בדבר , עצמה

  . שאינו מוסי הבל

ל במי שרוצה בשבת להטמי את "לשאלה הנועתה ניגש 

החומרי המוסיפי הבל , למעשה. 'האוכל בשמיכות וכדו

מערב שבת אינ ' ל שאי להטמי בה אפי"שאמרו חז

הרי זה ' וכל שמטמי בשמיכות וכדו, מצויי בזמנינו

  ומשו כ מותר יהיה . מטמי בדבר שאינו מוסי הבל

                                           
   .ז"ע סימ רנ"ז בשו"עיי כ1

,  אסור להטמי בהאבל בשבת, להטמי בה בערב שבת

שאינו מוסי הבל אסור להטמי בו בשבת ' ככל דבר שאפי

  .עצמה

  ?האם מותר לחמם בקבוק של תינוק בתוך מים חמים

 אסור לית בקבוק ולשקעו בתו כלי 2לדעת רוב הפוסקי

ז רק כשמשקעו "וכ. מפני שזהו דר הטמנה, ע מי חמי

ר גלוי אבל א חלק מהבקבוק נשא, כולו בתו המי

מפני שזהו הטמנה במקצת , מחו למי הרי זה מותר

  .ועיי להל בדי הטמנה במקצת, שמותרת

  ? בצלחתמונחהאם מותר להטמין עוף קר בתוך חמין ה

מותר להטמינו בתו חמי , באופ שהעו מבושל כל צרכו

מפני , ז אסור משו הטמנה בשבת"ואי,  בצלחתמונחה

כ האוכל "אלא א,  אוכלשאי איסור הטמנת אוכל בתו

ולעני . 3נמצא בתו כלי שאז אסור להטמינו באוכל אחר

יש ו, 4הטמנת ביצה קשה בתו מי חמי יש להסתפק

  .לעשות שאלת רב

  ?האם מותר לשפוך מים חמים לתוך טרמוס בשבת

מפני שהטרמוס שומר , שאלה זו היא שאלה של הטמנה

כיו שמטמי על החו והרי זה כדבר שאינו מוסי הבל ש

  .אסור להטמי בו בשבת, בו לשמור על החו

אמנ שני טעמי יש להתיר לשפו מי חמי אל 

 כותב כי איסור הטמנה 5ע" השו–' א. הטרמוס בשבת

הוא רק באותו כלי , בשבת בדבר שאינו מוסי הבל
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 .ב"ש בהערה רי 4
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 .ב"ז אות ל"ל

15'  מסגליו



אבל א הערה את התבשיל לכלי אחר הרי , שנתבשל בו

. ינו מוסי הבלזה מותר להטמינו בשבת בדבר שא

הוא מעבירו לכלי הרי שופ את המי לתו הטרמוס כשו

  .ומותר בהטמנה בו, אחר

 הטמנה היינו שלוקח את הסיר ע האוכל בתוכו –' ב

ז נחשב הטמנה "אבל לית אוכל בתו סיר אי, ומטמינו

כמו , פ שהסיר ישמור על חומו של האוכל"ומותר אע

פ שדפנות " אעשמותר בכל פע לשי אוכל בתו כלי

  .6הכלי שומרות קצת על התבשיל שלא יתקרר במהרה

האיסור להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל הוא האם 
  ?גם כשמטמין רק מקצת מהסיר

אמנ למדנו כי הטמנה בשבת אסורה אפילו בדבר שאינו 

אבל הטמנה ,  בהטמנה גמורהאדווקא כל זה , מוסי הבל

כשמטמי באופ ? צתומהי הטמנה במק. במקצת מותרת

א משאיר את , כגו. 7שחלק ניכר מהסיר נותר מגולה

או שמכסה , 8החלק העליו מגולה ומכסה רק את הצדדי

  . רק את החלק העליו ומשאיר את הצדדי מגולי

  ?באיזה אופן מותר לעטוף סירים שעל הפלטה במגבות

סיר של אוכל הנמצא ' אסור לעטו במגבות שמיכות וכדו

אפילו מערב ) או על הפח או הפלטה החשמלית(על האש 

  . שבת

פ שכתבנו שהטמנה בחומרי אלו היא הטמנה בדבר "ואע

כל זה כשמטמי , שאינו מוסי הבל המותר מערב שבת

אבל כשהסיר עומד על , את הסיר כשאינו עומד על האש

  .9ה זו להטמנה בדבר המוסי הבלהאש נחשבת הטמנ

א ישנה אפשרות לכסות את הסירי רק באופ חלקי כפי 

  .שהתבאר לעיל באופ היתר הטמנה במקצת

יש להיזהר , ג סיר"כאשר מניחי חלה לחימו ע, ועל כ

  .לא לכסות לגמרי את החלה במגבת

האם מותר להטמין איזה מאכל בתוך החמין המונח על 
  ?האש

שא מאכל זה אינו . ה בי אופני שונייש לחלק בז

או שהוא מכוסה בניילו או נייר כס שיש , מכוסה כלל

מפני שהוא , מותר להטמינו בתו החמי, בה נקבי

. מקבל טע מהתבשיל עצמו ונחשב כאילו הוא חלק ממנו

אבל א מאכל זה עטו באופ שאי בו נקבי יש בזה 
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 שלמה זלמ אויערב ודעת הגאו רבי. 10דעות בפוסקי

מפני שאי לאד שו עני שיהיה ,  שהדבר מותר11ל"זצ

וכל ענינו , המאכל בתו החמי דוקא בשביל להיותו ח

כ הרי זה נחשב כשני מאכלי "וע, הוא שיתחמ מהאש

ולא כדבר המוטמ , שעומדי על האש ומתחממי ממנה

  .בתו דבר אחר ומתחמ ממה שהוא מוטמ בו

להניח חלה העטופה בנייר כסף בתוך התנור האם מותר 
  ?כשהוא חם

א כיו שנות , ז דבר המוסי הבל"פ שנייר כס אי"אע

, 12את החלה העטופה בתו תנור שמוסי על החלה חו

לכ יש כא שאלה של הטמנה בדבר המוסי הבל שיהיה 

  .בערב שבת' אסור להטמי כ אפי

 עטופה לגמרי שא החלה אינה: ולמעשה יתחלק הדי כ

מפני שזהו הטמנה במקצת , הרי זה מותר, בנייר כס

  . וכמו שהתבאר לעיל,שמותרת

כשכוונתו להוסי חו , אבל א החלה עטופה לגמרי

' ועי. א יהיה התנור כבוי' הדבר אסור אפי, בחלה

וא אי כוונתו לחמ את החלה אלא רק לשמור . 13הערה

א בכל ,  מותריתכ שהדבר, על טריותה שלא תתייבש

  .אופ עדי שלא לעטו את החלה לגמרי

מה הדין אם בטעות עברתי על ההלכה ועשיתי הטמנה 
  ?האם המאכל נאסר באכילה, באופן האסור

 כי באופ ע"השודעת , 14א"ע והרמ"נחלקו בזה השו

. י הטמנה זו אסור לאוכלו"שהמאכל התחמ יותר ע

א יהנה מ  עד שיתקרר המאכל בכדי של15ויצטר להמתי

שנאסר , וכ הדי א הוסי המאכל להתבשל. האיסור

, אבל א המאכל רק נשאר בחמימותו הראשונה. באכילה

כי א הדבר נעשה בשוגג , א"הרמודעת . האוכל מותר

  .מותר לאכול את התבשיל בכל אופ
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ולדעת האוסרי היינו  [–א "שבות יצחק דיני שהיה וחזרה עמוד רנ

מפני שזה נחשב כהטמנה בדבר המוסי , בהטמנה מערב שבת' אפי

 ].מחמת האש שתחת הסיר, הבל
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  .ומסיק שאי למחות ביד הנוהגי להקל
  . 'ז סעי א"סימ רנ 14
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