Bishul 7 – Hatmana: Thermoses, Crockpots and Poking Holes in the Kishke

1 – Am I allowed to put hot coffee in a thermos on Shabbos so it stays
hot while walking in the cold?
2 – Is it necessary to poke holes in the foil or plastic when placing
kishke or potato kugel in the cholent before Shabbos?

2 – I noticed some people have tinfoil balls or marbles at the bottom
of their crockpots. What’s the reason for that?

: שבת דף מז.1
מתניתין במה טומנין ובמה אין טומנין ? א י ן ט ו מ נ י ן ל א ב ג פ ת ו ל א ב ז ב ל ל א ב מ ל ח ו ל א ב ס י ד ו ל א ב ח ו ל ב י ן ל ח י ן
:בין יבשין ולא בתבן ולא בזגין ולא במוכין ולא בעשבין בזמן שהן לחין אבל טומנין בהן כשהן יבשין
In what may one insulate a pot of cooked food before Shabbos, and in what may one not
insulate it? One may neither insulate it in the dregs of pressed oil, manure, salt, lime, or sand,
whether they’re moist or dry. And one may not insulate a pot in straw, dregs of grapes, soft
rags, or grass, when they are moist. However, one may insulate in them when they are dry.

 שבת דף לד.2
 ואמר רבא מפני... ואמר רבא מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה? גזרה שמא ירתיח
 אמר ליה.מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום? גזירה שמא יטמין ברמץ שיש בה גחלת
:אביי ויטמין? גזירה שמא יחתה בגחלים
And Rava said: Why did they say that one may not insulate hot water even in something that
does not add heat from nightfall on Friday? It is a decree lest one boil the pot on Shabbos …
And Rava said: Why did the Sages say that one may not insulate hot water for Shabbat in
something that adds heat, even while it is still day? It is a decree lest one come to cover it in
hot ashes that contain a glowing ember. Abaye said to him: Let him insulate it with hot
ashes, what is the problem? Rava answered: It is a decree lest one come to stoke the coals.

 שלחן ערוך או׳׳ח סימן רנז סעיף ח.3
אם הוא, אף על פי שמותר להשהות קדירה על גבי כירה שיש בה גחלים על פי הדרכים שנתבארו בסימן רנ"ג
 מכל מקום מחמת אש שתחתיהם מוסיף, אף על פי שהבגדים אינם מוסיפים הבל מחמת עצמן,מכוסה בבגדים
.( ה ב ל ) ו א ס ו ר
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 .4שלחן ערוך או׳׳ח סימן רנז סעיף ב
ומכל מקום לשום כלים על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים ,או כדי שלא יתטנף בעפרורית ,שרי ,שאין זה
כ מ ט מ י ן ל ה ח ם  ,א ל א כ ש ו מ ר ו נ ו ת ן כ י ס ו י ע ל ה ק ד י ר ה.
 .5משנה ברורה אורח חיים סימן רנח סעיף קטן ב
כתבו האחרונים שאסור ליקח כלי ובתוכו משקה צונן ולתחוב אותו בשבת לכלי מלא מים חמין שיתחמם
בתוכו אפילו לא יוכל לבוא לידי יד סולדת בו שזהו דרך הטמנה ממש כיון שכולו טמון בתוכו ...
 .6שלחן ערוך סימן רנג סעיף א
 ...וכל זה בענין שהה שהקדרה יושבת על כסא של ברזל או על גבי אבנים ואינה נוגעת בגחלים אבל הטמנה על
גבי גחלים לדברי הכל אסור:
הגה :ויש אומרים דאפילו אם הקדרה עומדת על גבי האש ממש ,כל זמן שהיא מגולה למעלה לא מקרי
הטמנה ושרי ,וכן המנהג.
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