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 דיני הטמנת חמין –המשך סימן רנז 

    
    

 






 


    
וכן  עיקר  ויש  מקילין :  הגה

א  חי  לגמרי  או  נתבשל  כל ואומרים  דכל  שהו

צרכו  מותר  בהטמנה  כמו  בשיהוי  וכמו 
ג  ובמקום  שנהגו "שנתבאר  לעיל  סימן  רנ

להקל  על  פי  סברא  זו  אין  למחות  בידם  אבל 
 :אין לנהוג כן בשאר מקומות





     


    

)  ואסור(





    








    
     





הגה :

והטמנה  שעושין  במדינות  אלו  שמטמינים 
בתנור  וטחין  פי  התנור  בטיט  שרי  לכולי 

 )ט  ואגור"  סימן  סאור  זרוע  ותרומת  הדשן(עלמא  
ד  ויתבאר "וכמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימן  רנ

ט  ומצוה  להטמין  לשבת "לקמן  סוף  סימן  רנ
כדי  שיאכל  חמין  בשבת  כי  זהו  מכבוד  ועונג 

שבת  וכל  מי  שאינו  מאמין  בדברי  החכמים 
ואוסר  אכילת  חמין  בשבת  חיישינן  שמא 

 :)ן פרק במה טומנין וכל בו"הר(אפיקורוס הוא 
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)כל  דבר  רך  קרוי  מוכין  כגון פירוש  

ה  וגרירת צמר  גפן  ותלישי  צמר  רך  של  בהמ

)  בגדים  בלוים









    



 







 













 


    
 




 



 


)מחליקיןפירוש    (


     


ויש  מחמירין  שלא  לסתור  סתימת :  הגה

התנור  הטוח  בטיט  על  ידי  ישראל  אם  אפשר 

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

 )ה  ואגור"תרומת  הדשן  סימן  ש(קצת  והכי  נהוג  
  לי  הא  דמותר  לחזור  לסתום  התנור ונראה

היינו  ביום  דכבר  כל  הקדירות  מבושלות  כל 
צרכן  אבל  בלילה  סמוך  להטמנתו  דיש  לספק 

שמא  הקדירות  עדיין  אינן  מבושלות  כל  צרכן 
אסור  לסתום  התנור  דגורם  בישול  כמו 

  ואפילו  על  ידי 'ז  סעיף  ד"שנתבאר  סימן  רנ
ן אינו  יהודי  אסור  כמו  שנתבאר  לעיל  סוף  סימ

ושאר  דיני  חזרה  בשבת  עיין  לקמן .  (ג"רנ
 ):ח"סימן שי

–
 

כל  גופו  ואם  אי  אפשר :  הגה
  )טור(לו  ירחוץ  


   ואם  היו :  הגה

אור  זרוע (  שערות  ראשו  גדולות  מצוה  לגלחן

  וכשנוטל  צפרניו  לא  יטול )פרק  אלו  מגלחין

אותן  כסדרן  ויתחיל  בשמאל  בקמיצה  ובימין 
א  בשמאלו "באצבע  וסימן  לזה  דבהג

 :)אבודרהם וספר המוסר(ה בימין "ובדאג


    


ין  מעשרין  אין  צריך  לומר ובמקום  שא
 :)טור(עשרתם 

–
 

) והיינו
  רבעי  מיל  אחר  שקיעת 'כדי  שיעור  הלוך  ג

 )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"טור  בסימן  רצ(החמה  
) 'ושיעור  מיל  הוא  שליש  שעה  פחות  חלק  ל




) ועיין  לקמן  סימן
)  'ו  סעיף  ב"תט

    
)ג"ועיין  לקמן  סימן  שצ  .(





וכן מי שקבל עליו : הגה

  קודם  חשיכה  יכול  לומר 'שבת  שעה  או  ב

לאינו  יהודי  להדליק  הנר  ושאר  דברים  שצריך 
 ):ב"ועיין לקמן סימן שמ ()ו"ו סימן קי"מהרי(











     


ם וא:  הגה

רוצה  להקדים  ולקבל  עליו  השבת  מפלג 
טור  ואגור  בשם (המנחה  ואילך  הרשות  בידו  

ועיין  לקמן  סימן   ()תוספות  פרק  תפלת  השחר
 ):ז"רס
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ויהיה  שלחנו :  הגה

ערוך  כל  יום  השבת  וכן  המנהג  ואין  לשנות 
ט  ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי "טור  סוף  סימן  רפ(

 :)ט דשבת"והגהות מרדכי פרק כ


 )פירוש 
ישלשלם  כלפי  מטה  שיהיו  ארוכים  כמדת 

)  י  שם"רש.  העשירים  היושבים  בביתם
 








וילביש  עצמו  בבגדי  שבת :  הגה

מיד  אחר  שרחץ  עצמו  וזהו  כבוד  השבת  ועל 

כן  לא  ירחץ  לשבת  אלא  סמוך  לערב  שילביש 
 :)הגהות מרדכי החדשים(עצמו מיד 

–
 




ויכולין  להוסיף :  הגה
האשה .    נרות  וכן  נהגו'  או  ד'ולהדליק  ג

ששכחה  פעם  אחת  להדליק  מדלקת  כל  ימיה 
  כי  יכולין  להוסיף  על  דבר )ל"מהרי(  נרות  'ג

המכוון  נגד  דבר  אחר  ובלבד  שלא  יפחות 
י  ומרדכי  מסכת  ראש  השנה  וריש  פרק  יום "אשר(

 :)טוב
    





 









) ואם  אין  ידו  משגת  לקנות  יין  לקידוש
 ):ה"ולקנות נר חנוכה עיין לקמן סימן תרע










ז  ואם  היה  הנר "ועיין  לקמן  סימן  רס:  הגה

דלוק  מבעוד  היום  גדול  יכבנו  ויחזור וידליקנו 
 :)טור(לצורך שבת 

 


 




