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הטמנת חמין
Insulation, Aluminum Foil, Thermoses and Crock Pots

 .1תלמוד בבלי מסכת שבת דף עג עמוד א
משנה .אבות מלאכות ארבעים חסר אחת :הזורע ,והחורש ,והקוצר ,והמעמר ,והדש ,והזורה ,הבורר הטוחן והמרקד,
והלש ,והאופה.
 .2שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנז:א
אין טומנין בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף הבל :אבל בספק חשיכה טומנין בו .ואין טומנין בדבר המוסיף הבל אפילו
מבע"י .ואם הטמין בדבר המוסיף הבל התבשיל אסור אפילו בדיעבד .ודוקא בצונן ,שנתחמם או שנצטמק ויפה לו ,אבל
בעומד בחמימותו כשעה ראשונה ,מותר .הגה :י"א דאם שכח והטמין בשוגג בדבר המוסיף הבל שרי לאכול )הגהות
מרדכי( .וי"א דכל זה אינו אסור אלא כשעושה לצורך לילה אבל כשמטמין לצורך מחר ,מותר להטמין מבע"י בדבר
שמוסיף הבל) .מרדכי ריש פרק כירה וב"י ס"ס רנ"ג בשם שבולי לקט ,ובדיעבד יש לסמוך על זה ובלבד שלא יהא
רגיל לעשות כן(.
 .3משנה ברורה סימן רנז:יא
אבל כשמטמין וכו  -הטעם דעיקר מה שאסרו להטמין במוסיף הבל הוא משום שמא יבוא להטמין ברמץ ויחתה
בגחלים וע"כ כיון שמטמין לצורך מחר ס"ל להי"א דלא שייך גזירה זו דאפילו אם לא יגיע התבשיל למאכל בן דרוסאי
יתבשל ממילא כל הלילה ולא יבוא לחתות וה"ה דס"ל להי"א הזה דמותר להטמין בנתבשל כ"צ דלא יבוא ג"כ לחתות
וע"כ מותר בזה אף במטמין לצורך לילה והוא כדעת היש מקילין לקמן בס"ז בהג"ה:
 .4שולחן ערוך סעיף ב
אפילו תבשיל שנתבשל כ"צ אסור להטמין בשבת אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל .ומ"מ לשום כלים על התבשיל כדי
לשמרו מן העכברים ,או כדי שלא יתטנף בעפרורית ,שרי שאין זה כמטמין להחם אלא כשומר ונותן כיסוי על
הקדירה )וע"ל סי' רנ"ג(.
 .5סעיף ה
אם פינה התבשיל בשבת מקדירה שנתבשל בה לקדירה אחרת ,מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל.
 .6שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנג סעיף א
הגה :וי"א דאפי' אם הקדירה עומדת ע"ג האש ממש כל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי הטמנה ושרי; וכן המנהג
 .7פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן רנט
ומהו שיעורה שכתב הר"ב בסימן רנ"ג סעיף א' דבעינן דוקא שאין מגולה למעלה ,אי כוונתו דווקא שגם פי הקדירה
מכוסה ,או דלמא כל שכל הקדירה טמונה אף שפיה מגולה הטמנה הוה ,ומט"ז ]סימן[ רנ"ח משמע כן .ובחדושי
הרשב"א )מ"ח ,א'( ]מז ,ב[ בקופה ,כתב דאמרינן ]משנה שם מט ,א[ נוטל הכיסוי והן נופלות ,ודווקא באין מוסיף הבל,
אלמא אף על פי שפיה מגולה .וכי תימא דווקא כולה חוץ מפיה כו'] ,אם כן נתת דבריך לשיעורין[ ,יע"ש ,משמע הכין.

 .8שולחן ערוך הרב אורח חיים קונטרס אחרון הלכות שבת סימן רנז הערה ג
וכל זה כשהקדרה מכוסה למעלה כדי להחם ,אבל אם היא מגולה לגמרי כמנהגינו )ואף שנותנים עליה כיסוי כדי שלא
יתטנף בעפרורית אין בכך כלום( אין מקום כלל למה שכתב הט"ז ,לפי מה שכתב רמ"א בסי' רנ"ג דבמגולה למעלה לא
שייך הטמנה ,והיינו אפילו כל דופנותיה טמונים כמבואר במרדכי ריש פ"ד שהביא המג"א שם עם פירוש השארית
יוסף .ועיין שם בשארית יוסף שפירש בהדיא שכל דופנותיה טמונים עד שאי אפשר לסלקה שלא יחתה בגחלים ,ופשוט
הוא דבלאו הכי לא הוי פסיק רישיה .ובהג"ה שם במרדכי משמע בהדיא דאפילו כולה מוטמנת בגחלים עד שאין לו
מקום לתפוס הקדרה אין איסור משום הטמנה ,ועל כרחך משום שפיה פתוח ,דלא כמ"ש הט"ז בסי' רנ"ח.

