
 

 

 

 
 
 

 

 

   .להניח דבר מוטמן במקום חם  ה. .מה בכלל הטמנה גמורה ד.. הקדרה נוגעת בגחלים וטמונה מלמעלה ג.. הטמנה במקצת ב. .הטמנה בשבת א.
 . הטמנת מאכלים ח. .על גבי פלטה חשמלית  ז. .איך קיי"ל ו.

 בשבת הטמנהא. 
אם מטמין    התירוובדבר שאינו מוסיף הבל    ,בדבר המוסיף הבל אף מער"שתבשיל    להטמין  חז"ל  שמבואר שאסרו(לד.)    בשבת  עי'

שלא יבוא להטמין    הוא כדישהטעם שאסרו להטמין בדבר המוסיף הבל    (לט.)ועיי"ש    .עצמה   בשבת מטמין  לא כש אבל  מער"ש  
 רש"י ופ  ,צא קדרתו צוננת וירתיחנה משמא יבשבת  בדבר שאינו מוסיף הבל  להטמין  והטעם שאסרו  ברמץ ויבוא לידי חיתוי.  

  , ע"כ. משום שמא יחתהמשום בישול אלא    אינוכתב ד(שבת פ"ג סי' י)    רא"שוה.  נמצא מבשל בשבת  שאם ירתיחנה   (לד. ד"ה משחשכה)
בישול    בו   טעמו דבר יבש דאיןלפי    כי  , הטעם של רש"יט"ז השמיט  שה   פמ"גה  וביאר.  שהביא טעמו של הרא"ש(ס"ק א)    בט"ז ועי'  

 נם. מיט דעת הסוברים דאין בישול אחר בישול בדבר לח מותר לה לאחר בישול, וכן 
דחייב  ה  נשמא ימצא קדירתו צוננת וירתיח הוא    ,להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל בשבתדאסור  שהטעם  כתב  (ס"ק א)    והמ"א 

(ס"ק המ"ב , ע"כ. והביאו שמא יחממה ע"ג האש ויחתה חייב משום מבשל מ"מ איכא למיגזרואפי' למ"ד דאינו  ,משום מבשל
דעת הסוברים דהוא משום מבשל   להתירא לצרףיש מקום ולפי"ז  ,ראשונים ה מח' ב דבר תלויכוונת המ"א שה  . ויש לעיין אםא)

 ון הרא"ש הנ"ל משמע דפליגי.שומל  פליגי וע"כ בכל גוונא אסור.לא לעולם ס"ל להמ"א דהיכן שאין חשש בישול או דלמא  
 הטמנה במקצת . ב
להניח קדרה   ר אסו, דזיתים קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של  ד שם    בגמ'   א דאמרינן ה שלמדו מ  דזיתים)  ה(מח. ד"בתוס'    עי'ו

אין זה אלא הטמנה  ש   ,ממש  על הגחליםה  להניח   לא היתה טמונה אין איסורהקדרה  . ומשמע שאם  קטומיםטמונה על גחלים  
משום הטמנה    שמה שאסרו בגמ' היינודאל"ה תפוק ליה  (  ר המוסיף הבלבדבצת שאינה בכלל הטמנה ומותרת אף בשבת  קבמ

 . (מז: ד"ה גמרא) בריטב"א דהטמנה במקצת שריא. וכן הוא (חי' סי' רלה)  בספר הישר וכן מבואר. )במקצת
, ותדע לך מדקתני  הטמנה במקצת הטמנה היא  כיבקופה מיירי אף שלא טמן על הגמ' הנ"ל ד 'כת(מז: ד"ה גמרא)  הרשב"א אולם 

,  הבל  לא התירו אלא בדבר שאינו מוסיף  עפ"ככיצד הוא עושה נוטל את הכסוי והן נופלות, אלמא כסוי הקדירה היה מגולה וא
 .(כירה ססי' א) הרא"שבשם רנג)  (סי' טורה "כוכ  נתת דבריך לשיעורין, ע"כ. "כואם תאמר דוקא בשכולה טמונה חוץ מפיה א

הישראל עצמו אפשר  גם  ו  ,'ג גחלים ממש וכו"דמותר להשהות הקדרה עש סי' ח)  "(הל' ער  "ז אוהבשם    'כת(שבת סי' רצט)    והמרדכי
שרי משום  "ה  דמשמע ששולי הקדרה נוגעים בגחלים ואפי  'שכת(סי' רנג)    בב"י. ועי'  דמותר להסירה הואיל ואינו מנענע הגחלים

 בב"יועיי"ש  אידי ואידי שרי.  ו  ,ג האש בין להטמין בתוכה "דאין חילוק בין להשהות ע(סי' קצז עמ' רנ בסופו)    כרש"י וראבי"ה  "לדס
כת' על דברי הב"י דצ"ע דהא לא מיקרי הטמנה אלא כשמכסהו למעלה כמו שיתבאר  (אות ג)    דרכ"מוה  דלא קיי"ל הכי.שכת'  

 .(סי' רנח אות א) הב"ח , ע"כ. וכן נקט  "זדמשום זה אין לדחות דברי או "ללכן נ ,לא מיקרי הטמנה  "גאבל בכה  ,רנ"ז ' לקמן סי
שהיא מגולה למעלה לא   "זכדדי"א    'כת  והרמ"א גחלים, אסור.  שאם הקדרה נוגעת בשפסק  (שם סע' ח וסי' רנג סע' א)    בשו"עועי'  

  מ"א ה  כן נקטו  מקרי הטמנה, ושרי, וכן המנהג, רק שנזהרים לנתקן קצת קודם השבת מן האש כדי שיוכל ישראל להסירו משם. 
(סי' רנח קו"א    הגר"זו  .מעיקר הדין יש להחמיר  ומ"מ  המנהגכן  ש  'כת)  םססי' רנט קיצור דיניו  (סי' רנט מ"ז ס"ק ג  פמ"גוה.  (סי' רנט כללי שהיה)

   .נקטו דכל שמגולה למעלה שרי סי' רנז אות מה)ושעה"צ  (סי' רנג ס"ק סט, סי' רנח ס"ק ב וסי' רנט כללי שהיה במ"בו אות א ועי' סי' רנג אות י)
כתב דבסי' רנ"ז מבואר דלא מקרי הטמנה אלא במכסה  הנ"ל ש  הדרכ"מדחה דברי  סי' קנו לסי' רנג ד"ה כתבת)  ו(סי' לז ס"ק יט    והחזו"א 
אין לזה זכר בסי' רנ"ז, דהתם מבואר דמכסה מלמעלה חשיב כמטמין בדבר המוסיף הבל אפי' כשאין הקדירה על  כי  ,מלמעלה 

 , ע"כ.וכן דעת רוב הפוסקיםהגחלים אבל על הגחלים שפיר י"ל דחשיבא הטמנה, 
 וטמונה מלמעלה  הקדרה נוגעת בגחליםג. 

, אע"פ שהיא עומדת  שאין הבגדים נוגעים בקדירה שרי הקדרה בבגדים אלאשאם מטמין את שכתב (סי' רנז סע' ח)  שו"עב ויעויין
אפי' נוגעים   המתיר הטמנה במקצת שלדברי הרמ"א  (ס"ק יח)   המ"א אין שולי הקדירה נוגעים בגחלים. וכתב  ש  ובתנאי   , על האש

 . (אות כה) והגר"א (שם)  התוספת שבת. וכן נקטו םבגחלים שרי כיון שאין טמון בבגדי
מיירי שמכוסה התנור בבגדים,  הכא מודה להשו"ע דחשיב הטמנה משום דנראה דכתב דמסתימת הרמ"א  (אות יז)    הא"ר  אולם

(ס"ק   המ"בו  מ"מ כיון שהגחלים נוגעים הוי הטמנה, משא"כ בסימן רנ"ג דאין מכוסה בבגדים, ע"כ.  ,ואף שאין נוגעים בקדרה 
באור  עי'  ו.  כי כן סתם במ"ב  . ונראה דס"ל בעיקר כהמ"א הנ"ל  א הביא פלוגת(על סע' ח ד"ה נוגעים)    בבה"ל  נקט כהמ"א. אולם מא)  

שכתב שלפי השו"ע שאסר הטמנה במקצת, צריך לאסור לכסות את הסיר בבגדים אף בכיסוי חלקי, אלא    (ח"ב פי"ז אות י)לציון  
שאף מטמין בבגדים שע"ג האש נחשב כמטמין בדבר שאינו  סוברים  כי יש לצרף לזה עוד קולא דהיינו דעת    ,שנהגו בזה להקל

 . , ע"כלמעשה אין לכסות לכתחילה בשבת אם לא כיסה לפני השבת ומ"מ .  כמבואר להלן מוסיף הבל
 מה בכלל הטמנה גמורה ד. 

במקום  להסתפק אם כוונת הרמ"א למעלה ממש  . ויש  ומותר  הנ"ל כתב דכל שמגולה למעלה חשיב הטמנה במקצת  הרמ"א והנה  
שהתירו הטמנה במקצת אף כשהקדרה   הנ"ל  המרדכי והרמ"א מ ו.  פי הקדרה או מעל בסיס הקדרה והיינו שהצדדים גם מגולים

.  משום חשש הבערה וכיבוי, משמע דאף כשמגולה רק למעלה ממש שרי  להוציאה ע"י עכו"ם  אלא שיש מוטמנת בצדדים בגחלים  
   כיון שרובה מוטמנת.בכה"ג יש לאסור משמע שדהטמנה משמע שמכוסה בה רובו או כולו. כת' ) שם ( ספר הישר וה

שיצא (ס"ק ג)  מ"ז  רנ"ט    ' סידעיי"ש ב. אלא  שרי   פיה  שמגולה דכל  שכת'  )  סי' רנט א"א כללי שהייה אות או  (סי' רנג א"א ס"ק יז  פמ"גבועי'  
רנז  (  והגר"ז.  בזה להסתפק   וכלסי'  ד"ה  ג  אות  וידו  קו"א  י  אותיות  רנג  הנ"ל  לקולאדקדק  )  סי'  ה)   חיי"א ה  וכ"כ  .מהמרדכי  אות  ב    (כלל 

שאין אנו עושין שום הטמנה סביב דופנותיהן א"כ  כיון  כתב דד  )וססי' רנט  סט-(סי' רנג ס"ק מח ו  במ"ב  . ועי'(סי' רנג אות כד)  ערוה"שוה
ומשמע    לא מקרי הטמנה, ע"כ.דאין לנו רק דין שהייה ואף אם העמידה על הגחלים כיון שמגולה למעלה  בנתינת הקדרה על האש  

אבל לעולם אם מטמין גם    ,יש לדחות דכוונתו דבכה"ג ודאי אין משום הטמנה אלא ש  . קצת שהטמנה בצדדים חשיב הטמנה 
 . (אשרי האיש ח"ב פ"ד אות יז)  הגריש"א זצ"ל. וכן נקט  נקטינן דכל שמגולה פה הקדרה סגי ש  (ח"ט סי' נב)  בשבט הלוי   ועי'   צדדין שרי.ב

   .)פ"א אות עז( בשש"כוכן הוא 
שיתחמם  אסור ליקח כלי ובתוכו משקה צונן ולתחוב אותו בשבת לכלי מלא מים חמין  ד  'כתש  (סי' רנח ס"ק ב)  במ"באלא דעי'  

.  (ס"ק א)  מהט"ז, ע"כ. ולשון זה הוא  כיון שכולו טמון בתוכושזהו דרך הטמנה ממש    , בתוכו אפי' לא יוכל לבוא לידי יד סולדת בו
שאם נותן חול  (כלל כ)  החיי"א  ע"פ    'כת  (ס"ק מג)רנ"ז    'בסי שהטמנה במקצת. אלא  אלא  ומשמע דבעינן כולו טמון ואם לאו אינו  

  , בודאי אסור ,שאין מטמין כולו בתוכו רק ששולי הקדירה עומדים בחול ולמעלה מכוסה בבגדים ע"ג הקדירה פ "ע"ג התנור אע
שחול הוא מהדברים המוסיפים הבל וגזרינן שמא יטמין בו כולו, ואם כופה כלי רחבה או שנותן עליה דף רחב ומכסה בבגדים  

דשאני בהא דחול   "לדעד חצי חשיב הטמנה במקצת. ושמא י  , ע"כ. ומבואר דס"לאף שמעמידו עד חציו בחולמלמעלה מותר  
 .(ח"א פכ"ח אות ג) בחוט שני  מש"כ. ועי' . וצ"עמלמעלה, וע"כ ביותר מחצי חשיב הטמנה גמורה בבגדים דפנות הקדרה שמכסה 

מסתבר שמקום פנוי מהקדרה ו,  דהטמנה מקרי כשהוא מכוסה למעלה ומן הצדדין(או"ח ח"ד סי' עד הטמנה אות ד)    באג"מ  'ויעוי
שאין שם התבשיל אם הוא רק מקצת שלא היה מכוסה אותו מקום נמי יתחשב טמון. וזהו עובדא דסילון דאנשי טבריא שבת  

דאם בגובה של דפנות הקדירה מגולה חלק ממנה ברוב היקפה, אין זה חשיב  (שש"כ פ"א הגה רלג)    הגרשז"א זצ"לודעת    , ע"כ.)לח: (
   החלק המגולה יהיה ניכר לכל אדם ולא רק במקום א' בשיעור מועט, ע"כ.הטמנה, ובלבד ש

        
 

      
 
 

 
 
 
 

אשי  (כב.)    בב"משנינו    א. ורב  זוטרא  ומר  אמימר 
אריסיה   אייתי  איסק,  בר  דמרי  לבוסתנא  אקלעו 

ורב   אמימר  קמייהו,  ושדא  ורמוני  אשי אכלי,  תמרי 
איסק   בר  מרי  אתא  אדהכי  אכל.  לא  זוטרא  מר 
להו   אייתית  לא  אמאי  לאריסיה  וא"ל  אשכחינהו 
לרבנן מאנך שפירתא. אמרו ליה אמימר ורב אשי למר  
זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר, והתניא אם נמצאו  

א תרומה,  תרומתו  מהן  לא  "ל  יפות  רבא  אמר  הכי 
משום דמצוה  אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה 

 הוא וניחא ליה, אבל הכא משום כסיפותא הוא דאמר. 
דהכא הביא האריס פירות מן הפרדס    (שם)  תוס'ופי'  

והיה חושש מר זוטרא שמא בשעת חלוקה לא יאמר  
לבעל הפרדס תטול כנגד מה שנתתי להם, ורב אשי לא  
היה חושש לזה ולכך אכל קודם שבא מרי בר איסק  

קא   מדנפשיה  שהיה משום דאריס  לומר  דאין  יהיב. 
סומך שיתרצה מרי בר איסק, כשידע דהלכה כאביי,  
ואע"ג דהשתא ניחא ליה מעיקרא לא הוה ניחא ליה. 

 . (סי' תכ"ה) ובמרדכי. (פ"ב ס"ק ג') אשר"יבהגוכן הוא 
ואי    - כתב להשיג על דבריו וז"ל  (סי' שנ"ח ס"ק א')    והש"ך

שלא  ויאוש  שמותר,  אומר  הייתי  דמסתפינא    לאו 
משום   אלא  מתיאש  אינו  אח"כ  שגם  שאני  מדעת 
משא"כ   מתייאש,  הוא  ובע"כ  הוא  היכן  יודע  שאינו 
נמי בהיתרא   השתא  א"כ  שיתרצה,  שידוע  כיון  הכא 

 אתי לידיה, דמסתמא אינו מקפיד על זה.
נ תלוי בפלוגתא דהתוס' והש"ך, דלהתוס'    "דולכאו' 

לשלם אח"כ, דהא הבעלים אינו  "ד  אסור להשתמש ע
להש"ך   מוכן משא"כ  תשלום.  ללא  מנכסיו  שיטלו 

 דמותר, דהא כשידע הבעלים יתרצה לדבר.
סי' קצ"ה, וקצ"ז ס"ק ד'. דהביא דברי ר   בנתיבותועי'  

  הרמב"ם מדהוכיח  גזילה סי' ב')  (   נ"א במח הש"ך. וע"ע  
שכתב (מהדו"ת אהע"ז סי' ע"ז)    בנו"בוע"ע  .  דס"ל כהש"ך

 דס"ל כסברת הש"ך. מהרמב"ם נמי להוכיח 
להשתמש   אסור  יהיה  להש"ך  אף  דהכא  לומר  ואין 
מפני   בע"כ  רשותו  את  נותן  הבעלים  דהלא  בחפץ, 
מדעת   שלא  ליאוש  דמי  וא"כ  החפץ,  את  נטל  שכבר 
יכול   הבעלים  דהא  אינו.  זה  בע"כ.  אח"כ  דמתייאש 
אלא   כן  יעשה  לא  והוא  החפץ,  החזרת  את  לדרוש 

יחא ליה שישתמשו   יתרצה בשימוש שבחפץ. ואדרבה נ
 ע"מ לשלם, דכל רצונו במכירת החפץ ובקבלת מעות.   

תוס', דשאני התם  א דד עדיף טפי, מה "ואפשר דנ  ב.
משא"כ  אחרים.  עומדים לאכילת  האדם  חפצי  דאין 
הכא דחפצי החנות עומדים למכירה, וכל רצון המוכר  

ויעוי' סי' שנ"ט סע'   וישלמו את דמיהם. אותםשיקנו  
ה"ג דכבר לקח את המוצר בטעות, ודאי  וא"כ בכ  ב'.

דטפי ניחא ליה לבעל החנות שישתמש הקונה במוצר  
על דעת לשלם, מאשר ישיב לו את המוצר לאחר מכן. 
וי"ל דהכא אף לדעת התוס' שרי להשתמש במוצר על  

 דעת לשלם אח"כ.  
כב.)    בר"ןויעוי'   משמיה  (ב"מ  דהא   דהרשב"א דכתב 

דאמימר ורב אשי אכלו מהפירות הוא מפני שאומדן  
הדעת שאין בעל הפרדס מקפיד בכך, וכך נהגו, דומיא  

דאמרינן   ה"ב)    בתוספתא למאי  פי"א  שהיה (ב"ק  הבן 
רבו,   משל  אוכל  שהיה  העבד  וכן  אביו,  משל  אוכל 
קוצה ונותן פרוסה לבנו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש  

 ך נהגו.   משום גזל של בעל הבית שכ
עוד   משנה  ויעוי'  קצת   'דכת  פ"א)גו"א  (במגיד    בשם 

קצת   ביה  דקפדי  מאי  כשיעור  דדוקא  מפרשים 
אבל   רשותו,  ללא  מחבירו  ליטול  אסור  מהאנשים, 

לחצות בו שיניו, דליכא איניש    קיסם   ליטול מההגדר
ריש סי' שנ"ט.    בשו"עדקפיד ביה שרי. והובא לדינא  
ח ממידת  כן  לעשות  דאסרו  מפני  [והא  הב"י  ביאר  סידות, 

שאילו היה עושה כן כל אחד ואחד נמצאת כל החבילה כולה  
 כלה, וכן גדר נהרס. וזה ל"ש לנידון דידן דנטל החפץ בטעות].

כיון דדבר ברור הוא דאין מקפיד שרי, ואינו  דוחזינן  
 בכלל יאוש שלא מדעת.  

משא"כ   מקפיד.  אינו  דמעיקרא  התם  דשאני  ואע"ג 
ק מחמת שכבר החפץ לקח בלא תשלום  בנידון דידן דר

אינו מקפיד אם ישתמש ע"מ לשלם, ודמי טפי ליאוש  
שלא מדעת. מ"מ אכתי אינו דומה ממש נידון דהכא  
השני  של  חפץ  לקחת  הנידון  דהתם  דהתוס',  לדינא 
ללא רשות, והוא דבר שדרכו של בנ"א להקפיד עליו.  

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 



 

 להניח דבר מוטמן במקום חם ה.  
לא  שרי כי    שומשמיןגפת של  על  , אולם  להב  עלה מ יכ,  קופה שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים  מח.)  –(מז:    שבתבאיתא  

הוא מוסיף הבל כמו גפת של  הרי  פ שגורפין אותו  " אע, ואנו מטמינין על כירות  איךד(מח. ד"ה דזיתים)  '  תוס ה   והקשו הבל.    עלה מ
לא שייך למיחש    (שהוא דבר קשוח)  אבל בכירות שלנו   ,דגבי גפת איכא למיחש שמא יטמין כולה בתוכה ואומר ר"י    . זיתים

לת נתינת הקדירה שם לא היתה לשם הטמנה  יתח במקום שבשלו שם הקדירה כל היום  לישב כי    ' כת(פ"ד סי' ב)    והרא"ש.  הכי
צריך שני הטעמים  הרא"ש    פיועי' להלן בשם המ"א שנראה שלמד דל  .הלכך ליכא למיחש  וגם אין ראוי להטמין בתוך הקרקע

 .  הראשונה הרא"ש חזר בו מהסברא שכת'  (אות ח)  נתנאל בקרבןו .(סי' לט הערה ג ד"ה אבל) בדברות משה. וכ"כ להתירא
והדין כן אף    כיון דאיכא הפסק אויר בין הקדרה לדבר המוסיף הבל שהתיר ע"ג כירה קטומה    הרמב"ןבשם  (כב. ברי"ף)    בר"ן ועי'  

, דכל אחד עומד בלחוד. ועיי"ש  כי כל כה"ג אינו בכלל הטמנה אלא בכלל שהייהאם הקדרה מוטמנת בדבר שאינה מוסיף הבל  
אבל אם חולקים וס"ל דאף ע"י הפסק אויר (מהכירה) אסור אם הקדרה טמונה,   (מז: ד"ה גמרא)  הרבינו יונה והרשב"א ששהביא  

דלדעה זו מ"מ שרי אם מניחה כדרכה ללא הטמנה או שמשים עליה כלי   בר"ן. ועיי"ש  הקדרה אינה טמונה מותר ע"ג כירה
בין הדפנות לקדירה לא   אויר הרבה  שאם יששכת'    (מז: ד"ה לענין)  רא"שבתוס' ה  עי'[  רחב ע"ג הקדרה דכל כה"ג לא הוי הטמנה.

והגריש"א    הגרשז"א . ומ"מ דעת  (אות מג)  השעה"צכת' "אויר קצת מפסיק ביניהם". וכן הוא לשון    (אות י)   והגר"זדמיא להטמנה.  
 . ]שצריך שההפסק יהיה ניכר (ארחות שבת פ"ב הגה קמג) זצ"ל

לפי שהכירה אין חומה אלא    ,לתוספת הבל דכירה שלנו  ,שיצא לחלק בין תוספת הבל דגפת  ר' ברוךבשם  (שם)    בתוס'ועיי"ש  
   מחמת האש ולעולם מתקרר והולך אבל הגפת מוסיף הבל מעצמו.

מטמין בבגדים או  ב'    . (כגון דבר קשיח)  שמא יטמין כולה בתוכה   לחוש  אין דבר ש על  הקדרה  מניח  א'    מבואר ג' התרים בדבר
הפסק אויר בין הקדרה  ר חום של חום כגון גחלים אלא משאירומק על אולם אינו מניחה ישירות ,דבר אחר שאינו מוסיף הבל

 . מתקררהולך ושהמקום   מניח עלג'  .גם בין הקדרה לבגדיםהפסק יך גם רשצ  אוי" ,קור החוםמל
 איך קיי"ל ו. 

אין בכלל  היכא שמעמיד קדירה ע"ג כירה שיש בהם גחלים, ואין שולי הקדירה נוגעים בגחלים,  ד  'שכת(שם סע' ח)  בשו"ע    ועי'
ומותר. ואם נתן על הקדירה כלי רחב שאינו נוגע בצדי הקדירה, ונתן בגדים על אותו כלי רחב, מותר דכיון שאין הבגדים  הטמנה  

בגוונא שאין הקדרה רק  טמנה, ע"כ. מבואר דס"ל להתיר  נתונים אלא על אותו כלי רחב שאינו נוגע בצדי קדירה, אין כאן ה 
(אות כד)  גר"א  וה  בבאר הגולה   וכ"כ.  הנ"ל  הרבינו יונה וכדעת    ,הבגדים לא נוגעים בה כן  ו אינה נוגעת בגחלים  והיינו שמוטמנת  

ומתקרר  האש  חם מחמת    אינו המקום שמונח עליו הקדרה  דכל ש  הרבינו ברוךכלהקל  רנ"ח נקט  '  בסי שאלא    בדעת השו"ע.
רנ"ז הכריע דמקרי מוסיף הבל אף שמתקרר מחמת    'בסיע"ז שהרי    תמה ש(סי' רנח)  ר  "במאמעי'  ו  . והולך אין בו משום הטמנה 

 . וע"כ לא מקילינן אף כשמתקררת והולכת ותירץ דכירה חמירא מחמת שחומה גדול מאד(ססי' רנח)  הבה"לעצמו. וכן הקשה 
 המ"ב  הנה ו   דכל התירוצים אמת ואין כאן מח'.  דס"ל   משמעו.  הרבינו ברוךו'  ס התו  ,שהביא דברי הרא"ש(ס"ק יח)    במ"א ועי'  

דאף שחום הכירה שתחתיה    ,י"א שאין לאסור להעמיד קדירה עליה ולכסותה בבגדים  כלל  שאם אין אש בכירהכת'  (ס"ק מג)  
  כי  דשריוגם מטעם אחר י"ל  , למידיאין ראוי להטמין בתוך הקרקע של הכירה הלכך ליכא למיחש מ"מ   ,ג"כ גדול ומוסיף הבל

אא"כ מניח כלי או דף רחב על הקדרה   ויש שחוששין בזה להחמיר  , כירה אין חומה אלא מחמת האש ובכל שעה מתקרר והולך
או    פה קתדע דמה שנוהגין להעמיד ו  . אין למחות ביד הנוהגין להקלומ"מ  ,  מלמעלה ואח"כ מכסה אותה בבגדים כמ"ש בשו"ע

"ש מבע"י על התנור מלמעלה ומכסין אותן בבגדים דאף שלא יפה הם עושין לדעת פוסקים המחמירין מפני שחום  רתבשיל בע
 ., ע"כמ"מ אין למחות בהם דיש להם על מה שיסמוכו וכנ"ל ,אא"כ יניח איזה דף רחב על הקדירה  ,התנור מוסיף הבל

קיים  כשמאבל    ,תנאים הנ"לה שני    כשמקייםדאין למחות רק  שכוונת המ"ב  דס"ל    א זצ"להגרשז"  בשם)  ט הגה רכפ"א  (  שש"כבועי'  
י"ל    אחרכתב "וגם מטעם  הרי  ש  סגי א'  טעם  שב  משמע מלשונו אדרבה  ו   ,כרח מהמ"בואולם אין זה מ .  תנאי אחד מוחים רק  
מהמ"ב    ועכ"פ מבואר  להתיר.  ' טעם אב  ודי לשון המ"ב משמע ששני הטעמים אמת  מש(סי' לט הערה ג)    הדברות משהדעת  וכן    .כו'"

   .י טעמים להקל אלא שאין בזה היתר גמורנמ"מ יש עוד ש  ,ן להקל בו כנ"ל בשם השו"ענשמלבד הטעם דהפסק אויר דנקטי
מ"מ לא  אלא ש  ,המ"ב אין להתירטעם הראשון של  ה דלפי    ,פלטה חשמלית או בלעך  גונפ"מ לפי"ז בענין הטמנה בבגדים ע" 

 .(ח"ב עמ' קמב אות ד) בחוט שניועי'   .מוחיןהנ"ל  הגרשז"א זצ"לולדעת  .)שם( דברות משהבוכ"כ  מוחין ע"ז.
 על גבי פלטה חשמלית  ז. 

אין לאסור  יוצא ד  ,בו כגון על משטח קשיח   יבוא להטמיןש לא שייךש  דבר  על  הקדרה   רי הראשונים הנ"ל שהתירו להניח בומד
הטמנה במקצת שריא  ס"ל דלדעת הרמ"א ד. ובמקצת  ה אע"פ שמוסיפה הבל והוי הטמנ  להניח קדרה על פלטה חשמלית מער"ש

 ].כי אין זה בכלל הטמנה בדבר המוסיף הבלשרי,  אף כשמטמינה לגמרי מער"ש  ,ולדעת המקילין לעיל[ בלא"ה אין חשש. 
, דאל"כ יהיה הדין  בעינן הטמנה בכולומוסיף הבל מחמת דבר אחר דבר ה לכו"ע בשכתב ש(סי' עא ס"ק כט)  קצות השולחןב ויעוי'

אסור מטעם שמטמין ע"ג הברזל שהוא מוסיף הבל מחמת האש    ה תיכת ברזל ואש למטה בכירה יהיח שאם מעמיד הקדירה ע"ג  
שלמטה, ואם מעמיד הקדירה באויר בלא הפסק דבר בין הקדירה לאש שלמטה מותר, וכלפי לייא, אם באויר לבד מפסיק בין  

 ה. לוהקדירה לגחלים מותר כ"ש כשמפסיק גם בחתיכת ברזל, וע"כ כנ"ל דבמוסיף מחמת ד"א לכו"ע בעינן שיהא טמון כ
מ"מ על דבר שא"א להטמין בו מודים דלא חשיב    הסוברים דהטמנה במקצת שמה הטמנה,אף לכתב ד(תנ' סי' יב אות י)    והמנח"ש

חשמלית כיון דא"א שם להטמין.    פלטה , וממילא גם הנוהגים כהב"י יכולים להעמיד ע"ג פח או  הטמנה כמבואר בסימן רנ"ח 
הגה    שם(  באור לציוןבדרך זה כתב  ו  .ו)  (ח"ב עמ' קמב אות  בחוט שני. וכן הוא  ח"ב עמ' רמ"א ד"ה וכן)(שבות יצחק   הגריש"א זצ"לוכן פסק  

 .  (סי' רנג ד"ה בהג"ה)  ית מאירבב ועי' מו לעיל אות ג'.שועי' מש"כ עוד ב .א ד"ה ויש)
 מאכלים הטמנתח. 

שכתב גבי מעשה שעשו אנשי טבריה דלפי דברי רש"י מה שאנו נוהגין ליתן בשבת מים מבושלים    (שבת יח. ברי"ף ד"ה גרסי')  בר"ןעי'  ו
אמרו דבדבר המעורב לא שייכא הטמנה,  (לט. סד"ה מעשה)    בתוס' בשמעתין, אבל    הטמנה קרי לה   "גל דאסור דכה"נלתוך החמין  

   .רנג סס"ק לב)(סי' במ"א כסברת תוס'. ועי'  ' שכת(סי' שכו ס"ק יג)  במ"בע"כ. ועי' 
אבל בחמה עצמה, כגון ליתן   ,בחול או באבק דרכים שהוחמו מכח חמה   ן ביצה אסור להטמיפסק שש(סי' שיח סע' ג)    בשו"עועי'  

אם הביצה   'דאפי   הפמ"גבשם  (סי' שיח על סע' ג ד"ה להטמינה)    בה"לה  וכת'  ביצה בחמה או ליתן מים בחמה כדי שיוחמו, מותר. 
 מ"ש בסימן רנ"ז ס"ז, ע"כ.  כבמבושל כל צרכה  'צלויה כ"צ ג"כ אסור להטמינה דאיסור הטמנה הוא אפי

שפסק שמותר לתת על פי קדירת חמין בשבת, תבשיל שנתבשל מע"ש כל צרכו, כגון פאנדי"ש  (סי' רנג סע' ה)    בשו"ע  ועי' עוד
  המ"בב, לחממן, לפי שאין דרך בישול בכך, אבל להטמין תחת הבגדים הנתונים ע"ג המיחם, ודאי אסור, ע"כ. וביאר  "וכיוצ

אם אין אש תחתיה ג"כ אסור להטמין הפאנדיש    'אפי   ,ר"ל דאם קדרת החמין או המיחם היה מכוסה מלמעלה בבגדיםד(ס"ק פח)  
 דיש משום הטמנה באוכלים.  מבואר מהנ"ל משום איסור הטמנה, ע"כ. ,תחת הבגדים

שכתב שדוקא "בקדירה" שנוגעת בגחלים הוה כהטמנה, שמתחמם דופני הקדירה על ידי    (סי' רנד א"א ס"ק יב)  בפמ"געי'  ומ"מ  
  צ"ל ו  , ע"כ.צלי בלא קדירה על גבי אש ממש, לית כאן דרך הטמנהאש שתחתיה, וכקופה שטמן בה אסור על גבי גפת, משא"כ  

  . (שבת לט. ד"ה שם בגמ') א "שפבועי'  . סורוא  הוא דרך הטמנה  ' חול וכדו דדוקא צלי בלא קדרה אינו בכלל הטמנה, אבל ביצה תוך
איסור הטמנה הוא רק אם יטמין בעזרת כלים (כרים, שמיכות וכיו"ב) דברי מאכל הנתונים בכלי  ד(פ"א אות פו)    בשש"כ  וכן הוא 

והוא    ,ראשון, או אם יטמין בעזרת כלים אלה דברי מאכל שאינם נתונים בכלי כגון ביצה חמה בקליפתה, או פשטידה חמה 
 קדירה, או אם יטמין אוכל שבכלי בתוך אוכל חם, ע"כ.ה "ב שמעל המכסה של צמניחם תחת בגדים וכיו

 
.  אבל בשבת אסורערב שבת  מ  מותר להטמין  ובדבר שאינו מוסיף הבל  .בדבר המוסיף הבל אף מער"שתבשיל    להטמיןר  ואסא'  
.  וכן מנהג בני אשכנז   ,דעת השו"ע שהטמנה במקצת שמה הטמנה, אולם דעת הרמ"א שהטמנה במקצת אינה בכלל הטמנה  ב'

ובלבד שהחלק המגולה    ,קדרה נחשב הטמנה במקצת במקום אחר  באו    ,הקדרה   יוכל שמגולה פ  להחמיר בזה.  ודעת החזו"א
או    טה חשמליתלאין בהנחת תבשיל על פד'    .בצדי הקדירה   נוגע  דבר שמטמין בוה כשאין איסור הטמנה אלא    'ג  .יהיה ניכר

 . העושה כן לא מוחין בידוש אלא , בלעךה בבגדים ע"ג הפלטה או כולה  הקדרה  את  ומ"מ אין להטמין ,משום הטמנה  בלעך

משא"כ הכא דהחפץ כבר נמצא אצל הקונה, ובכה"ג 
דרך להקפיד על ההשתמשות בו, אם עושה כן ע"מ  אין  

לשלם. ואיפכא דהשתא החפץ אצל הקונה טפי ניחא  
ע"מ לשלם מאשר   החפץ  את  דיקח  החנות  לבעל  ליה 

לחנות.  אצל    שיחזירהו  היתה  דהטעות  היכא  ובפרט 
את   להעביר  ששכח  כגון  הקונה,  אצל  ולא  הקופאי 
להשתמש   שרי  דלכו"ע  די"ל  בקופה,  הנזכר  החפץ 

ץ, דניחא ליה לבעל החנות שישתמש הקונה במוצר  בחפ
ע"מ לשלם, כי היכי דלא תהוי ליה תערומת על החנות,  

 דאחר שהלך וקנה אינו יכול להשתמש בחפץ. 
מצינו   ליה,  דניחא  סברא  פ"ח)   רא"שבוההיא  (חולין 

ידיעה   שהתיר בלא  חבירו אפי'  של  להתעטף בטליתו 
והובא    לאיניש דליעבד מצוה בממוניה.  ח"לומברך, דנ

ס"ד)(  בשו"ע י"ד  סי'  ומבואר דאף דהבעלים אינו או"ח   .
 יודע מנטילתו, כיון דניחא להו שישתמש בדבר, שרי. 

כגון    ג. החוק  ע"פ  להשיבו  שא"א  מוצר  דנטל  והיכא 
'. או שנטל מוצר שא"א  גבינה, או מוצרי תינוקות וכדו 

להשיבו לאחר מכן מחמת שעד אז יתקלקל, כגון שנטל  
 חלה ביום שישי דאין תועלת בהשבתה לאחר השבת.  

מן  החפץ  בהוצאת  מיד  במעות  דנתחייב  דמאחר  י"ל 
החנות, מחמת גזילה או מזיק, יכול להשתמש בחפץ, 
דכבר נתחייב במעות כנגדו, דבעל החנות אין רצונו כלל  

 חפץ אלא במעות.  בחזרת ה 
שלא   כגון  בתשלום,  חייב  אינו  הדין  דמן  היכא  ואף 
נעשה כלל באשמתו אלא ע"י פועלי החנות וכדו', מ"מ  
מחמת השבת אבידה, עדיף טפי דישתמש במוצר ע"מ  

 לשלם את דמיו. 
וכשהגיע    -  העולה לדינא  וכדו',  עשה קניות בצרכניה 

ו,  לביתו גילה שנטל בטעות איזה חפץ ללא ששילם עלי
אח"כ  לשלם  דעת  על  בחפץ  להשתמש  דיכול  נראה 

[ואם יכול להודיע לצרכניה על הטעות, וליטול את    לצרכניה.
 . רשותם להשתמש בחפץ, קודם שישתמש, עדיף טפי]
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 )ז(תפילת שחרית 
"נשמת" באמירת  בחסד    -  הכוונה  עולמו  "המנהג 

יתפלל ביחוד במחשבתו שירחם על    .רחמיםובריותיו ב
 עם קדוש הישראלי... 

נופלים והזוקף כפופים" גם    "הסומך  שפרושו שקאי 
ויזקוף אותה מהגלות   על השכינה הקדושה, שיסמוך 
גאולתה   על  עצומה  שמחה  זה  על  בלבו  יכניס  לעתיד, 

 במהרה בימינו... 
ז"ל אבודרהם מלשון "כי    "על כן אברים שפלגת בנו"

בימיו נפלגה הארץ" כלומר שחלקת בנו אבר אבר לכל 
החכמה על  ה',  גבורות  בזה  אדם  ויחשוב  עכ"ל.    צד 

 הנפלאה של חיתוך האברים החיצוניים והפנימיים. 
בזה יכניס בלבו יראה עצומה    "וכל הלבבות ייראוך"

שקרים   דובר  יהיה  שלא  ויתעלה,  ית"ש  הבורא  לפני 
 (יסוד ושורש העבודה ח, ח) ח"ו". 
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