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 דיני הטמנת חמין –ימן רנז  סהמשך













 




 






 




וכן  עיקר  ויש  מקילין  ואומרים  דכל :  הגה
שהוא  חי  לגמרי  או  נתבשל  כל  צרכו  מותר 
בהטמנה  כמו  בשיהוי  וכמו  שנתבאר  לעיל  סימן 

ג  ובמקום  שנהגו  להקל  על  פי  סברא  זו  אין "רנ
 : בידם אבל אין לנהוג כן בשאר מקומותלמחות


      

     



)ואסור  (



     















והטמנה  שעושין :  הגה

במדינות  אלו  שמטמינים  בתנור  וטחין  פי  התנור 
אור  זרוע  ותרומת  הדשן  סימן (בטיט  שרי  לכולי  עלמא  

ד "  וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רנ)ט  ואגור"ס
ט  ומצוה  להטמין "ויתבאר  לקמן  סוף  סימן  רנ

מכבוד לשבת  כדי  שיאכל  חמין  בשבת  כי  זהו  
ועונג  שבת  וכל  מי  שאינו  מאמין  בדברי  החכמים 
ואוסר  אכילת  חמין  בשבת  חיישינן  שמא 

 :)ן פרק במה טומנין וכל בו"הר(אפיקורוס הוא 
–

 



 

–
 

)כל  דבר  רך  קרוי  מוכין  כגון  צמר פירוש  
גפן  ותלישי  צמר  רך  של  בהמה  וגרירת  בגדים 

)  בלוים
     



      

     

    



 





 

     
     

    





    

 


    
 




 



 


)מחליקיןפירוש    (




ויש  מחמירין :  הגה
שלא  לסתור  סתימת  התנור  הטוח  בטיט  על  ידי 

וכן ישראל  אם  אפשר  לעשות  על  ידי  אינו  יהודי  
אם  אפשר  לעשותו  על  ידי  ישראל  קטן  לא  יעשה 
ישראל  גדול  ואם  אי  אפשר  יעשה  גדול  על  ידי 

 )ה  ואגור"תרומת  הדשן  סימן  ש(שינוי  קצת  והכי  נהוג  
ונראה  לי  הא  דמותר  לחזור  לסתום  התנור  היינו 
ביום  דכבר  כל  הקדירות  מבושלות  כל  צרכן  אבל 
בלילה  סמוך  להטמנתו  דיש  לספק  שמא  הקדירות 

דיין  אינן  מבושלות  כל  צרכן  אסור  לסתום  התנור ע
 'ז  סעיף  ד"דגורם  בישול  כמו  שנתבאר  סימן  רנ

ואפילו  על  ידי  אינו  יהודי  אסור  כמו  שנתבאר  לעיל 
ושאר  דיני  חזרה  בשבת  עיין .  (ג"סוף  סימן  רנ
 ):ח"לקמן סימן שי
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