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בס"ד

הטמנה
(שבת מז ע"ב)
יש מצבים וזמנים בהם ניתן להטמין קדרה ובה תבשיל ,ויש מצבים וזמנים בהם אסור .נעין בסוגיה זו,
ובהנחת סיר על פלטה וכיסוה בבגדים או מגבות.

א .טעם איסור הטמנה בשבת (שיטת רש"י)

על הטמנה בדבר המעמיד הבל ,למדנו במשנה בסוף פרק שני.

הטעמים במצבים השונים ובזמנים השונים ,מדוע אסור להטמין ,נזכרו במשנה ובגמרא בסוף פרק שני.
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סכם מה הסיבה שאין להטמין ולכסות קדירה עם תבשיל בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד
יום ,ומה הסיבה שאין להטמין ולכסות קדירה עם תבשיל אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל
בשבת?

ב .היקף איסור הטמנה



באר את הסברו של רבנו יוסף בשם רבינו שמואל איזו הטמנה אסורה ,ואיזו מותרת.



הסבר את שאלותיו של ר"ת על רבינו יוסף בשם רבינו שמואל.



הסבר את דברי ר"ת ,מה היקף איסור הטמנה.
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האיסור להטמין בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום ,נזכר גם בפרק שלישי .כזכור ,אנשי טבריה הניחו
סילון של צונן מבעוד יום בתוך חמי טבריה ,וחכמים אסרו עליהם לשתות ולרחוץ במים.



הסבר את ההוכחה של רב חסדא מהפסיקה של חכמים שאסור להטמין בדבר המוסיף הבל,
ואפילו מבעוד יום.



הסבר מה היה החידוש בגזרת חכמים בנוגע לגזרת הטמנה בעקבות מעשה אנשי טבריה.

ג .סיר שמונח מבעוד יום על פלטה ומעליו בגדים
כיום ,מקובל להניח סיר על הפלטה ולכסות אותו בשמיכה או מגבת .מה בסיס ההיתר לכך .רבנו ניסים,
הר"ן ,כתב שראשונים חלקו במצב בו הניחו מבעוד יום סיר על דבר שמוסיף הבל וכיסו אותו בגדים או
במגבת שהם מהודקים באופן מלא על הסיר אך אינם מוסיפים הבל.
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הסבר את המחלוקת הרמב"ן לבין רבינו יונה והרשב"א ,ואת נימוקיהם.



השולחן ערוך פסק כמו רבנו יונה והרשב"א ,אך נימק אחרת את האיסור .הסבר את נימוקו
של השולחן ערוך.



באיזה מצב מותר ע"פ השולחן ערוך לשים סיר על פלטה ולכסות בבגדים או במגבת?

הרב עובדיה יוסף נשאל" :האם מותר לכסות בבגדים מערב שבת את קדרת החמין שמונחת על פתיליה
בוערת או על פלאטה חשמלית ,או יש לאסור משום הטמנה" .בתשובתו הוא הביא את דברי הר"ן,
והמחלוקת בין הרמב"ן לבין רבינו יונה והרשב"א וכן את פסק השולחן ערוך .ואחר כך כתב:
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הסבר את "הסניף להיתר" מדברי רבנו שמואל (הרשב"ם) ורבינו יוסף שהובאו בתוספות.



הנוהגים להניח מבעוד יום סיר על פלטה ולכסות בבגדים או במגבת אף אם הם מהודקים.
מדוע הם יכולים לסמוך בענין זה על רבינו יונה והרשב"א?

הרב עובדיה יוסף נשאל גם בנוגע לתבשיל שלא נתבשל כל צרכו מערב שבת ,האם מותר להניחו על פתיליה
של נפט ,או פלטה חשמלית ,לצורך סעודת שבת ,אף על פי שהוא מצטמק ויפה לו ,או צריך להקפיד להניח
טס של מתכת ,או אזבסט ,להפסיק בין האש לקדירה .הנימוק שהובא לעיל שבפלטה לא שייכת הגזרה
שמא יחתה בגחלים ,נזכרה גם בתשובה זו .הרב עובדיה יוסף דן בהרחבה רבה בשאלה זו.
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אמונה

