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inTrOdUCTiOn

As society׳s technological know-how progresses and advances, 
new and innovative products are constantly being introduced to the 
marketplace. Among these are several products that klal yisroel has 
availed themselves of and use for the purpose of heating foods on 
shabbos in a permissible fashion. The tremendous value of eating and 
enjoying hot foods on shabbos is best encapsulated by the words 
of the Baal Hamaor to Mesechta Shabbos (Perek Kira), ״rabboseinu 
instituted a mandate to delight in shabbos with hot food and to 
prepare, to cook and to maintain the heat in order to delight in the 
shabbos. Doing so is reflective of one׳s emunah and will grant merit to 
live to see the end of Days.״ 

Due to the plethora of complexities and nuances, it is a great challenge 
to navigate all the multitudes of halachic ramifications inherent in 
these innovative technologies. it is only due to the clear rulings of the 
leaders of recent generation z"l that have laid for us the foundation and 
a pathway to navigate through the complexities in order to properly 
address the inherent halachic shailos posed by these new products. 

in particular, the halachos of shehiyah, chazzarah and bishul are most 
commonplace in a Jewish home and the potential for error is most 
prevalent as is noted by the author of the sefer Peleh Yoetz in his 
introduction to the sefer Chessed Lialafim (hilchos shehiyah) ״and 
these are the issues that are most relevant to every individual on a 
weekly basis. some individuals are too lenient and transgress a serious 
sin whose punishment is with s׳kilah, others are too stringent with 
stringencies that ultimately result in being lenient in the mitzvah of 
oneg Shabbos, while still others are stringent in a proper fashion, for 
which they receive blessing, etc.״. [see further what is written in the 
sefer Yosef Ometz (no. 645), and his powerful words on this subject.]

it is therefore with tremendous gratitude to Hashem Who has been our 
constant support that chefman® is proud to introduce and bring to 
market for those yirei Hashem who are conscientious and scrupulous in 
their shmiras Shabbos an innovative and novel product, the Chefman 
Warming Urn®. This innovative product addresses and alleviates 
numerous prevalent halachic challenges as well as creatively avoiding 
other heretofore unaddressed issues as this pamphlet will attest to.

may it be the will of Hashem that we not stumble in any matters 
of halacha and that in the merit of the mitzvos of shmiras Shabbos 
and oneg Shabbos we be deemed worthy of an ״inheritance that is 
boundless״ and the promise of ״immediate redemption״ speedily and in 
our days, amen.
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הקדמה

כידוע מתחדשין מידי יום ביומו עפ"י חכמת הטעכנלוגיה כלים שונים בכל 

התחומים, ביניהם כלי חימום וכדו׳ שכלל ישראל משתמשין בהם בשבת קודש 

לחימום המאכלים, וכלשונו של הבעל המאור )פרק כירה( תקנת רבותינו הוא 

לענג את השבת בחמין ולהזמין לבשל ולהטמין לענג את השבת ולהשמין הוא 

המאמין וזוכה לקץ הימין עכ"ל. ומחמת רוב השאלות שנכרכים בכל מיני כלים 

אין אתנו יודע עד מה לולא שפוסקי הדורות האחרונים הורו לנו הדרך נלך בה 

ודעת המעשה אשר יעשון בכלים הללו.

ובעבור כי דיני שהייה וחזרה ובישול הן מהשכיחות ביותר בבתי ישראל 

והמכשול עלול יותר, וכמש"כ הפלא יועץ בחסד לאלפים בפתיחתו )להלכות 

שהייה( וז"ל ואלו דברים צריכין לכל אדם מידי שבת בשבתו ויש בהן שהמיקל 

הוא יסקל ויש שמחמיר והוא חומרא דנפיק לידי קולא שמבטל את העונג שבת, 

ויש שהמחמיר תבא עליו ברכה וכו׳ עיי"ש. ועי׳ לשון היוסף אומץ )אות תרמ"ה( 

דברים נפלאים.

מכל הלין נודה לה׳ אשר עמד לימיננו שנוכל להגיש לפני הציבור היראים 

וחרדים לדבר השם דבר נאה ומתוקן, כלי ״מיחם" חדש ומחודש במינו שבכלי 

זה הוסרו הרבה חששות, וניתוספו כמה מעלות טובות, כאשר עיני הקורא יראה 

בין בתרי הקונטרס. ויה"ר שלא נכשל ח"ו בדבר הלכה, ובזכות שמירת שבת 

ומצוות עונג שבת נזכה לנחלה בלי מצרים ולהבטחת "מיד נגאלין" בביאת 

משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
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imprOVed feaTUre 1

The COnCern Of BISHUL, COOKing, in The WaTer gaUge 
TUBe

in many of the hot water boilers that are commonly in use, there exists 

a water gauge tube that indicates the water level in the tank. in most 

instances, when the water is boiled within the tank, the water that is 

in the water gauge tube is not sufficiently brought to a boiling point 

(usually it reaches no more than 55°f - 60°f). When water is dispensed 

it will then lower the water level in the water gauge tube by releasing it 

into the water tank. When this occurs, the released water from the water 

gauge tube is boiled to a higher temperature and the issur of bishul has 

been transgressed.

The Chefman Water Urn® is uniquely designed so that the water in the 

water gauge tube reaches a temperature considered to be yad soledes 

bo according to the opinion of most poskim. 

מ"מ נולדו המים בתערובות, )אף שכבר היו המים ניכרים בהזכוכית מ"מ העיקר הוא שנולד 
ה"איסור" בתערובות כמש"כ הגרעק"א יו"ד סי׳ ק"ב ס"ד, אך החוו"ד במקו"ח סי׳ תמ"ז סק"ח 

חולק ואכמ"ל(. ב׳ עפ"י רוב המים שבזכוכית כבר נעשו יס"ב, ואף שלמעשה נקטינן להחמיר 
)עי׳ אגל"ט( שביס"ב עדיין אינו מבושל רק כאשר העלו רתיחה לגמרי, מ"מ בדיעבד יש לסמוך 

על המתירין. ג׳ פתיחת הברזא להוציא המים מהמיחם יש לומר דלא הוי מעשה, וכמש"כ בחתם 
סופר חיו"ד סי׳ רי"ד, דאינו אלא מסיר המונע עיי"ש ובשו"ת ערוגת הבושם )יו"ד סי׳ ר"ט(, 

ובשו"ת מהרש"ם )בהשמטות לחלק א׳ סימן מ"ד(. ד׳, דהוי דבר שאינו מתכוין ולא איכפת ליה 
במעט מים הללו שמתבשלים. על כן עכ"פ בדיעבד ודאי יש להתיר.

ג( ואגב ראוי פה לציין, דאע"פ שבמיחם החדש של חברת שפמן הוסר חשש זה, מ"מ יש עוד 
שאלה קטנה בשימוש במיחם, והוא שמצוי שיתעכב מים בפי הברזא של המיחם ומתקררים 

ואח"כ כשפותחים הברזא להוציא מים חמין נמצא שמערה על המים הקרים מכלי ראשון ולא 
נפסק הקילוח ומתבשלים המים הקרים ע"י העירוי.

וליישב בזה מנהגן של ישראל צ"ל עפימש"כ בספר נועם השבת )השמטות עמוד תקכ"ג(, בג׳ 
צירופים: א׳, הא דעירוי ככלי ראשון בלא שנפסק הקילוח הוא מח׳ ראשונים. ב׳, כיון שכבר 

נתבשלו אותן המים פעם אחת הרי יש אומרים דאין בישול אחר בישול אף בלח שנצטנן לגמרי, 
אף דלא קיי"ל כן מ"מ במצטמק ורע לו הוי ליה ספיקא דדינא וכמש"כ בפמ"ג )משב"ז סק"ג(, 

והו"ל ספק ספיקא. ג׳, דבר שאינו מתכוין ופס"ר דלא ניחא ליה, וגם הוי כלאחר יד שאין זה דרך 
בישול. ובצירוף כל הנ"ל יש להקל.
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מעלה א

חשש "בישול" במים שבצינורות

בהרבה מיני מיחמים חשמליים שמצויין בינינו יש בהם צינור של מדידה המורה 

על גובה המים שבמיחם, וברוב פעמים בזמן הרתחת המים אין המים שבצינור 

מגיע לרתיחה ממש )אלא לחום של 60°f - 55°f(, ובשעה שמוציא מים מן 

המיחם נכנסים מים מן הצינור אל המיחם ומתחממים לדרגת חום גבוה יותר, 

ויש בזה איסור בישול ממש.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן לא שייך כלל חשש זה, והותקן בס"ד 

באופן שליכא דררא דמלאכת בישול בזה. כיון שהמים שבצינורות אלו 

מתבשלים ומגיעים לחום של יד סולדת בו כפי שיטת גדולי הפוסקים. 

מעלה א

א( טרם כל שיח נכון לציין כי בישול בתוך מיחם הוא בישול דאורייתא )ולכן אף אם נעשה ע"י 
גרמא, חמור הוא יותר. ובכלל נכון בכל שאלה לידע האם אנו דנים בדאורייתא או בדרבנן(, 

וכמש"כ בשו"ת מנחם משיב )או"ח סי׳ ס׳( דאין להקל ולומר היתר בבישול ע"י מיחם הוי בישול 
דרבנן, דדבר זה אינו בגדר ספק, דברור הוא שיש שם חוטי אש שגורמים הבישול והוי בישול 

מה"ת, ואין לצרף זה אפילו לסניף בעלמא עכ"ל.

ב( ולענין עצם החשש של בישול בהמים שבצינורות, כבר דן בזה בשו"ת מנחת יצחק )ח"י 
סי׳ כ"ח( עיי"ש שהחמיר בזה, דאם המים שבזכוכית עדיין לא העלו אבעבועות נמצא שאח"כ 

כשנכנסין ומתערבין עם שאר המים שבמיחם הוא מתבשל ועובר על בישול דאורייתא, וכן אוסר 
בשו"ת מנחם משיב )שם( . )וראה עוד מזה בספר ארחות שבת סעי׳ כ"ז(. ועי׳ בספר מאור 

השבת )ח"ד סי׳ י"ד, עמוד צ"ה והלאה( שהביא אריכות נפלא לענין שאלה זו, וגם מפרט שם כמה 
מינים שונים של מיחמי מים שיש להם צינורות שונות, ומונה וסופר שם כל החששות שבכל מין 
ומין וצדדי האיסור והיתר שלהם, ומפני אריכות הדברים לא מצאו מקומם כאן, רק אחת אעתיק 

מש"כ בשם מרן גאב"ד ירושלים שליט"א, שפסק בענין זה שאין לשנות ההלכה ולהקל עפ"י חוק 
טבע הפיזיקה, וכל עוד שאין אנו רואין בעינינו שאכן המים שבצינורות נתחלפו לגמרי עם המים 
שבמיחם אי אפשר להקל בזה דלא כיש אומרים שעלינו להקל ולומר שכבר נתחלפו המים עם 

המים שבתוך המיחם ונתבשלו, עיי"ש.

וגם בשו"ת משיב נבונים )ח"א סי׳ י"א( דן בזה והחמיר ג"כ טובא אלא שלענין אי נאסר בדיעבד 
בזה כתב לצרף כמה טעמים שלא לאסור עכ"פ בדיעבד: א׳ אף דהוי דבר שיש לו מתירים 

הוספות וביאורים
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imprOVed feaTUre 2

The COnCern Of MAAVIR, LighTing a fire When diSpenSing 
WaTer

Until recently, the previously discussed issue was potentially avoided in 

one of two ways:

1. one would boil water in a pot in the traditional fashion and then 

transfer the boiling water into the electrical hot water boiler. in this 

way, the water has been brought to a full boil prior to entering the 

water gauge tube. since it is unlikely that the water in the tube will cool 

completely when that water later enters the hot water tank it is not 

considered cooked. Although the warm water is most definitely further 

boiled, one can rely on the rule of ״ein bishul achar bishul״ to render that 

further boiling as not having violated the melacho of bishul. 

2. When filling the water tank, one would cover the hole leading to the 

water gauge tube thus ensuring that no water enters the tube initially. 

once the water in the tank has been brought to a full boil the cover 

would then be removed allowing only the boiling water to enter the 

water gauge tube. This method would also make use of the rule of 

 to render that whatever further boiling occurs ״ein bishul achar bishul״

when the water from the water gauge tube enters the tank would not 

constitute a violation of the melacho of bishul.

Despite employing either of the above outlined two methods, there 

would still exist the potential to transgress the melacho of havaraah, 

lighting a fire. in most of the commonly used hot water boilers available 

in the market, when a large amount of water is dispensed, (if the water 

is dispensed at a point when the heating element is not in operation,) 

this causes the water in the hot water tank to cool. This cooling, when 

detected by the unit׳s thermostat, will then cause the heating element 

to be initiated in order to re-boil the water in the tank to bring it back to 

the optimum boiling temperature. This re-boiling of the water as a direct 

causation from the dispensing of the water from the tank equates to a 

transgression of the melacho of havaraah, lighting a fire. 

The Chefman Water Urn® is designed with a special shabbos mode. 

When the user elects to initiate this mode, the operations of the unit׳s 

heating elements and thermostat are transitioned into a uniquely 

programmed cyclical algorithm that completely avoids this issue.
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מעלה ב

חשש ״מבעיר" כשמוציא הרבה מים מהמיחם

עוד זאת, )אף אם יתחכם לצאת מחשש הא׳ ע"י שיעשה אחת מהשני דברים 

דלהלן: א( יחמם מקודם את כל המים במיחם על האש ואח"כ ישפכם למיחם 

החשמלי, וכיון שכבר נתחממו כל צרכן מסתבר שלא יצטננו לגמרי בתוך הצינור, 

ובלא נצטנן לגמרי הרי הכלל ד"אין בישול אחר בישול". ב( כשימלא המיחם 

יכסה את הנקב שיש בהצינור של זכוכית למעלה כדי שלא יכנס שם מים ורק 

אחר שיתחממו המים כל צרכן יפתח הנקב(, מ"מ עדיין יש חשש ״הבערה", 

כיון דמצוי טובא בהרבה מיני מיחמים, שכשמוציא בפעם אחת הרבה מים מן 

המיחם )בשעה שהאש כבוי( אז ממילא נצטנן קצת המיחם, ובזה הוא גורם 

שידלק האש כדי שיחמם שוב את המיחם, ונמצא שבזה גרם למלאכת הבערה.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן לא שייך כלל חשש זה, והותקן בס"ד 

באופן שליכא דררא דמלאכת הבערה בזה, שהרי במיחם החדש ההבערה 

והכיבוי אינן תלויים במעשיו ובגרמתו כלל בשום אופן.
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imprOVed feaTUre 3

The COnCern Of SHEMAH YECHATTEH, LeST One STOKe The 
COaLS

When placing a pot on the fire erev Shabbos in an old-fashioned 
oven, there was a concern of shemah yechatteh, lest one perhaps be 
tempted to stoke the coals of the fire and transgress the melacho of 
havaraah, lighting a fire on shabbos. in order to avoid this possibility, 
one was required to employ the method of gerufah uketumah (a 
form of covering and cooling the fire in a fashion that will ensure 
that the user will not come to stoke the coals of the fire. in today׳s 
day and age this equates to covering the fire on a stove with a 
blech) in order to lower the heat of the fire. An alternative solution 
was to employ the method of tuach betit (a form of cementing or 
sealing of the opening through which one would stoke the coals). 
By employing one of these two methods, one was thus assured that 
one would not come to stoking the coals on shabbos. 

in a similar vein, according to many poskim, when using a traditional 
hot plate, one is also required to cover it with a blech or with silver 
foil, etc. further, the same poskim would require one to employ 
some form of garuf vekatum when using a hot water boiler in order 
to avoid the remote possibility of someone Heaven forbid raising the 
heat or pressing a button to re-boil the water. The issue raised by 
these poskim is one that most are not scrupulous in addressing.

The Chefman Water Urn® addresses this concern as well. it is 
designed with a cover that easily slides and locks in place over 
the control buttons. in this way the user is clearly and visibly 
discouraged from pressing any of the controls on shabbos, thus 
avoiding this potential issue.

חומה. ועיי"ע בשו"ת אגורה באוהלך )סי' מ"ג אות א'( שהאריך ג"כ שי"ל דאסור להשהות בלי 
גרופה וקטומה אף אם אין כפתור שיכולין ע"י לשנות מדת חומו, עיי"ש דברים נפלאים. וראה עוד 

שו"ת מנחת אפרים )חאו"ח סי' ס"ז(.

ומיהו יש לנו לדון אם מה שיש "מכסה" הוי ג"כ כגרופה וקטומה או צריך דוקא שיעשה פעולה 
מערב שבת לצנן את האש. והנה באלו שאין יכולין לשנות מדת החום ודאי יש להקל באיזה היכר 

שיהי', כיון שלכמה פוסקים אין צריכין בהם כלל גרופה וקטומה וכנזכר לעיל, אלא אפילו באלו 
ששייך להגדיל ולהקטין החום י"ל דמכל מקום מהני כעין טוח בטיט או סגור במנעול, ואין פנאי 
ליכנס כעת באורך הסוגיא, אך זה נכון לציין מש"כ בשו"ת חיי הלוי )ח"ו סי' נ"ג אות י'( ששמע 

הוראה משני גדולי רבנים מדור העבר, דאף במיחם שאי"א לשנות החום עכ"פ יעשה איזה היכר 
וכו' ויש שהורו לכתוב על נייר "שבת היום" ולתלות עליו, עיי"ש. ועוד חזון לברר הסוגיא לעומקה.
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מעלה ג

חשש ״שמא יחתה"

הרבה פוסקים סבירא להו שכמו שהמניח קדירה על גבי האש בערב שבת חייב 

לעשותה גרופה או קטומה או שיעשה על כל פנים טוח בטיט וכדומה כדי שלא 

יבא לחתות, ומהאי טעמא כל מיני פלטות חימום וכדומה גורפין וקוטמין ע"י נייר 

כסף וכיו"ב, כן הוא ג"כ לענין מיחם שמשהה בו מים לשתייתו יש לעשות גרופה 

וקטומה כדי שלא יבא ח"ו בשבת קודש להגדיל חומן דהיינו לעשות "ריבויעל" 

ולהרתיחן שוב. והעולם אין נזהרין בזה.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן הוסר חשש זה, והותקן בס"ד שמקום 

ה׳קונטרול׳ נסגר עם מכסה, כדי שלא יבא ח"ו לידי תקלה בשב"ק.

מעלה ג

א( הרבה אחרונים פסקו הלכה למעשה דתלוי אם המיחם יכולין לשנות מדת חומו אז צריך 
לעשות גרופה וקטומה, ואם אי אפשר לשנות חומו רק אז אי"צ גרופה וקטומה, עי' מזה בשו"ת 

מנחת יצחק )ח"ה סי' צ"א, ח"ו סי' כ"א(, )ראה מהרש"ם ח"ג סי' קס"ה(, באר משה )ח"ז קונטרס 
ח"ב סי' ד'(, תשובות והנהגות )ח"א סי' ר"ז(, זכור ושמור )ח"ב עמוד נ"ד(, ברית עולם )אות כ"ו(, 

ועשו"ת נשמת שבת )ח"ד סי' י', סי' ס"ג(. שבת כהלכה )ח"א פרק ח' סעי' ד'(.

ואולם בספר חוט שני )עמוד קי"ד( ס״ל דכלי שא"א לשנות מדת חומו הוי כאינה גרופה וקטומה 
משום דגם באופן זה הוא בכלל גזירת חכמים, מכיון שישנה אפשרות שאם יארע איזה קלקול 

בהחשמל אפשר שישכח ויטפל בשבת כדי לתקן את הקלקול וזה עצמו הוי כחשש שמא יחתה 
שבחז"ל, עיין שם. ומיהו כתב דהיכר כל דהוא מהני בפלטות חימום או מיחם כזה שא"א לשנות 

הוספות וביאורים
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imprOVed feaTUre 4

The COnCern Of MICHZEI KEMIVASHEL, The appearanCe Of 
COOKing, When heaTing fOOd

it is quite commonplace for the shabbos observer to seek a 
convenient way to reheat foods during the course of shabbos. 
(Although the melacho of bishul, cooking, is categorically prohibited 
on shabbos, there are several instances where heating foods 
is permissible. These instances include heating dry foods that 
were previously fully cooked, such as kugel or challah that have 
completely cooled off or liquid foods, such as soup, that are still 
somewhat warm.) 

When seeking to reheat these foods, one is faced with a dilemma as 
to how to accomplish this feat. one cannot place these foods into a 
pot already boiling on the fire since this would constitute nessinah 
lecatchilah, an original placement, which is forbidden on shabbos 
due the concern of shemah yechatteh, lest one be tempted to 
stoke the coals of the fire, as well as due to the concern of michzei 
kemivashel, the appearance of performing the act of cooking. 

further, according to most poskim, it is improper to place the food 
directly on top of a blech covering a fire since this is insufficient 
to avoid these issues. This is because according to most poskim a 
blech has the status of an empty pot on a fire. placing foods (that 
are permissible to be reheated, such as fully cooked dry, cold foods 
or fully cooked liquid, warm foods) on an empty pot on the blech 
would suffice and be permissible for the act of chazzarah, returning 
food to be heated, however, for nessinah lecatchilah, an original 
placement that was not previously placed on a fire or heating 
element, placing foods on an empty pot would be insufficient and 
prohibited. 

in addition, even the solution of placing these foods over a full pot 
sitting on a fire, while adequately addressing the above-mentioned 
concerns of shemah yechatteh, lest one be tempted to stoke 
the coals of the fire, and the concern of michzei kemivashel, the 
appearance of performing the act of cooking, is not without its 
potential mishaps. According to most poskim, the food must remain 
completely elevated above the pot and may not hang into the pot 
whatsoever. placing a lid, plate or tray over the open pot would 
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מעלה ד

חשש ׳מיחזי כמבשל׳ במחמם מאכלים

פעמים רבות אדם רוצה לחמם מאכליו בשב"ק )כשאין בו חשש בישול כגון דבר 

יבש כמו פשטידא או חלה שנצטנן לגמרי, או דברים לחים כמרק שלא נצטנן 

לגמרי(, ומחפש מקום הגון להניח לחממו, כי להניחו בתוך קדירה שעל האש 

אסור, משום דהוי ‘נתינה לכתחלה׳ דאסור בשבת משום שמא יחתה ומשום 

מיחזי כמבשל. ולהניחו על הבלעך שעל האש ג"כ הוא דבר שאינו נכון לרוב 

הפוסקים, כי להניח על קדירה ריקנית מותר רק ‘חזרה׳ ולא 'להניח לכתחלה' 

דבר שלא היה עדיין על האש, וה'בלעך' )טס מתכת( לרוה"פ לא עדיף מקדירה 

ריקנית ואסור להניח עלי׳ מתחלה. ולהניח על קדירה מלאה צריך ליזהר הרבה 

שלא יכנס לתוך הקדירה המלאה משום דלהרבה פוסקים שרי להניח על קדירה 

מליאה רק בתנאי שאינו נכנס כלל לתוך הקדירה. ואם יניח צלחת על הקדירה 

באופן שלא יכנס לקדירה אינו יכול להניח עליו הרבה מאכלים רק דברים 

מועטים לפי גודל הצלחת.

ואפילו אם אכן יניח בתוך צלחת שעל פי קדירה מליאה עם רוטב או בשר או 

חמין הנקרא 'טשאלענט' וכדומה, ישנו חששא רבתא של "בשר בחלב", דהיינו 

שלכמה פוסקים אם מתבשל בהקדירה עכשיו בשר או רוטב של בשר בעין, אז 

הלחם נעשה בשרי, ועל פי רוב אין אדם רוצה שיהיה לחמו בשרי כדי שיוכל 

לאכלו במוצ"ש עם מאכלי חלב וכיו"ב.

גם כמה פעמים האדם במצב ששוב אין לו שום קדירה על האש כדי להניח 

על גבו, כגון אחר סעודתו שכבר אכל מכל אשר על האש, ונמצא שאין לו היכן 

לחמם מאכלו.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן יצאנו בס"ד מידי כל החששות, שהותקן 

כלי גדול מיוחד שמטרתו להניחו מעל המיחם ואינו נכנס כלל לתוכו, ונמצא 

כשמניח עליו מאכלים רבים ומתחממים אין בו אף אחד מהחששות הנ"ל.
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serve to address this issue, however, the warming surface area would 
be limited to the size of the plate or tray, thus limiting the amount of 
available surface warming area.

finally, even if one were to avoid all of the above-mentioned 
challenges by placing the food (that is allowed to be reheated, as 
outlined above) on a pot that is sitting on a fire; if the pot is filled 
with chicken soup, meat or cholent there is a new and commonplace 
concern that one would now be faced with, the prohibition of bassar 
bechalav, combining meat and dairy foods together. According to 
many poskim, if one places a pareve food item, such as a challah, 
over a pot that is cooking a meat food item, that pareve food item 
will have the status of fleishigs, meaty. one would then be prohibited 
from eating the challah with dairy foods, such as is commonplace to 
do while dining on leftover challah after shabbos.  

To add to all of these concerns is the fact that it is rather impractical 
to reheat foods by placing them on top of a pot resting on the fire 
since if one is attempting to reheat the food after one has finished 
that course the pot is usually no longer resting on the fire. 

The Chefman Water Urn® addresses all of these concerns as well. 
it is specifically designed to utilize the hot surface area on its roof 
for reheating foods and it comes with an additional tray that is 
designed to clip onto its lid. The very purpose of its design is to be 
utilized on shabbos in order to further increase the warming surface 
area as well as to prevent any issues of bassar bechalav, combining 
meat and dairy foods together, by serving as an additional layer that 
separates the food on the tray from the pareve water in the water 
tank.
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הדעת לאסור בשבת אף באדם שכמה פעמים בימות החול עושה כן ומסמיך מאכליו אצל האש, 
ובפרט באופן שאי אפשר לבשל במקום ההוא רק לחמם מאכלים בזה יש לומר דלא שייך שם כלל 
מיחזי כמבשל מאחר שרק מחמם שם ולא מבשל כלל. ויש לדון בזה. גם כבר דנו הפוסקים בענין 

קדירה המיוחדת לבשל בה ע"ג קדירה אחרת )=קדירה כפולה( ואסרוה בשו"ת אז נדברו )ח"א 
סימן ל"ה(, אמנם פשוט דלא דמי לניד"ד, שהרי אינו מבשל שם בחול רק מחמם משא"כ בקדירה 
העשוייה כך לבשל שם בימות החול הו"ל ממש דרך בישול ושוב מיחזי כמבשל. וראה עוד בענין 

זה בספר פנינת השבת שדן עוד בכעין שאלתינו, עיי"ש ואכמ״ל.

ד( וגם הוספנו "טס מיוחד לשבת קודש" להניחו על הפלטה, שאפילו אם בכל ימי השבוע יחמם 
שם מאכליו בלי הטס, יהיה הפרש גלוי ומיעוט חום האש ע"י שבשב"ק יחמם דוקא על גבי הטס. 
ובזה יצאנו בס"ד מכל הספיקות. ויזהר כשהוא מניח בשבת על גבי המיחם, שאם יש על המאכל 

קרח או כפור )כגון שהוציא חלה או פשטידא מן ה׳פריזער׳ )מקפיא(( יסלקם טרם שמניחם על 
הבלעך )טס מתכת( שעל המיחם, שלא יבא ח"ו לידי חשש בישול. עי׳ מזה בשו"ת מנחת יצחק 

)ח"ט סי׳ ל"א(, ועי׳ שו"ת אבן ישראל )ח"ח סי׳ כ"ט(.

ה( וכן יש מקום לזהירות באם מניח ע"ג המיחם בשר וכדו׳ שנתבשל ולא נצלה, יש שהעירו שיש 
בזה חשש 'צלי אחר בישול' המבואר בריש סי׳ שי"ח, וכמש"כ במשנה ברורה )ס"ק מ"א( שלא 
להחזיר בשר יבש ע"ג קדירה כיון שיגיע עי"ז לשיעור יד סולדת בו והוי צלי אחר בישול. אמנם 

יעויין בשו"ת קרן לדוד שמבאר שאיסור צלי אחר בישול אינו אלא במכוין באמת שיעשה צלי ולא 
כבניד"ד שהאדם אינו מכוין לזה רק נעשה ממילא, וכן כתב באגלי טל )אופה סוף ס"ט(. והחזון 

איש ז"ל מתיר מטעם אחר, כיון שלא כל יבוש הוי ‘צלי׳ רק כשבא ממש לטעם צלי, וזה לא שכיח 
כל כך שיגיע לטעם צלי על ידי הנחתו על טס שעל המיחם. ולענין להניח חלה על הבלעך )טס 

מתכת( כדי שיתקשה ויהיה כמו ‘פעניץ׳, עי׳ שו"ת נשמת שבת )ח"ד סי׳ כ"ו(. ולמעשה סגנון 
ההלכה ומנהג העולם הוא להקל בכל זה.

ו( ומה שכתבנו בענין בשר בחלב, יעויין בספר נועם השבת )עמוד תכ"ג, תכ"ד( מה שהאריך 
בזה לחוש לכתחלה עכ"פ כשיודע שיאכלנו עם חלב במוצ"ש, ושיכול החלה ליאסר לגמרי עפ"י 

המבואר ביו"ד סי׳ צ"ז אפילו כשעשה כן בשוגג. עיי"ש הטעמים לזה. 

ובענין אם המיחם נעשה חלבי ע"י שמשתמש עמו ליטול מים חמין לצורך ‘קאווע׳ שיש בתוכו חלב 
ואח"כ רוצה לחמם בשר על גבי המיחם, אין חשש בזה של ‘בשר בחלב׳, שאין המיחם נעשה לא 

‘בשרי׳ ולא ‘חלבי׳.
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מעלה ד

א( בסימן רנ"ג סעי׳ ה׳ מבואר דמותר ליתן לכתחלה מאכל לחמם ע"ג קדירה שעל האש )אפילו 
אין האש גרו"ק(, וטעם ההיתר מבואר במגיד משנה בשם הרשב"א והר"ן, דלא מיחזי כמבשל 

בשבת כיון שאין דרך בישול בכך. והמג"א הוסיף לבאר דגם חשש שמא יחתה ליכא, עיי"ש ועי׳ 
בספר אסוקי שמעתתא )עמוד רמ"ד( ודו"ק. וידוע קושיית האחרונים מסעי׳ ה׳ לסעי׳ ג׳ שמבואר 

שם דשרי רק חזרה ע"ג קדירה ולא נתינה לכתחלה.

חלק האחרונים נקטו עיקר החילוק בין דבר לח לדבר יבש )מחה"ש, דגו"מ, יד אפרים, תהל"ד 
סקח"י, וכולם עפ"י המג"א סי׳ שי"ח(. והרבה נקטו שהחילוק הוא בין מניח ע"ג קדירה מליאה או 

ע"ג קדירה ריקנית בלי מאכל בתוכה, דרק במליאה שרי משום דהוי שינוי גמור מדרך הבישול 
ולכן שרי לכתחלה )תוס׳ שבת, פמ"ג, רעק"א סי׳ רנ"ט, משנה ברורה, ועוד(. ובשועה"ר )קונט"א 

סק"י( נסתפק בדין זה, וע"ע בשו"ת מהר"ם בריסק )ח"ב סי׳ ע"ו( שהאריך ג"כ אי יש להתיר 
נתינה לכתחלה ע"ג קדירה ריקנית.

ולמעשה מסקנת הפוסקים שאין להתיר עכ"פ לכתחלה להניח מתחלה בשבת רק ע"ג מליאה 
ולא על ריקנית. ואפילו אם ירצה להניח ע"ג קדירה ריקנית שמונחת על בלעך )טס מתכת( שעל 

האש, גם בזה פסק בעל שו"ת מחזה אליהו ועוד דלא מהני מידי, דהוי כאילו נתן שני פעמים אפר 
על האש לקטמו ותו לא שבוודאי לא שרי בכה"ג ליתן לכתחלה בשבת. וכל שכן דלהניח על הטס 

גרידא לא גרע מקדירה ריקנית ואולי עוד יותר גרוע. )ולהניח קדירה על הטס בקצה שלא כנגד 
הלהבה, בזה יש לדון אי הוי כסמיכה לאש או כל הבלעך )טס מתכת( הוי כמו כירה אחת גדולה, 

ואין כאן המקום להאריך בפרט זה(.

ב( ומה שכתבנו לענין כשנכנס קצת בתוך הקדירה, הנה אף שבספר מטה יהודה כתב להתיר 
גם בכה"ג שהקדירה עליונה נכנסת קצת לתחתונה, אמנם הרבה אחרונים וביניהם השבט הלוי 
)בקובץ מבית לוי ח"ח עמוד כ"א( שו"ת אז נדברו )ח"א סימן ל"ח( מאור השבת )סימן ב׳( בשם 

השולחן שלמה, אוסרים בזה. וכן בספר חוט שני )עמוד ק"ל( כתב ג"כ שאם נכנסת העליונה 
בקדירה התחתונה לא מהני מידי, דאע"פ שיש הפסק אויר ביניהם, מ"מ אין בזה היכר כ"כ לקבוע 

שאין זה דרך בישול.

ג( אולם יש להדגיש, דגם במיחם החדש שבזה הוסרו כל החששות, עדיף שלא ישתמש בהנחת 
מאכלים על ה׳טס׳ שעל גבי המיחם בשאר ימות החול רק יהיה מיוחד לשב״ק, דהא עיקר טעם 

ההיתר להניח עליו לכתחלה בשבת הוא מפני שאינו דרך בישול כך בימות החול, ואם ישתמש בו 
בחול נמצא שאין לו היכירא. הגם שבאמת אין לקבוע בזה לאסור בהחלט באם אכן משתמש בו 

בחול ג"כ, כיון דסוף סוף עדיין אינו דרך הרגיל לבישול, וכמו לענין ‘סמיכה אצל האש׳ לא יעלה על 
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פ׳( שו"ת לבושי מרדכי )תניינא סי׳ צ"א(, שו"ת צפנת פענח )ח"א סי׳ רע"ג( מחזה אברהם )ח"א 
סי׳ מ"ב(, שו"ת חלקת יעקב )או"ח סי׳ ע"ג( שו"ת ויען יוסף )או"ח סימן שכ"ז(, שו"ת אבן ישראל 

)ח"ט סי׳ ס"א אות י"ד(.

ועל כן בניד"ד כמו שאסור להדליק המיחם ביו"ט, ה"ה דאסור לשפוך מים צוננים לתוך המיחם 
שבזה גורם הדלקתו והולדת אש, וגם הוא מכוין לזה ורוצה שידלק לחממן. )והיינו כשנדלק תיכף 
אבל אם נדלק רק אחר זמן מה, הו"ל גרמא בדרבנן, שהרי לרוה"פ הוי איסור מוליד רק מדרבנן, 
עי׳ שו"ת חלקת יעקב סיק ע"ב דמותר גרם מוליד, ועי׳ שו"ת באר משה )ח"א סימן מ"ד((, וראה 

עוד בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סימן י׳ אות ו׳(.

וכן לענין אם נדלק בגרמתו תיכף אור לסימן שהתחיל להתחמם ג"כ אסור, וזה גרע מצד אחד, 
אף שאי"צ כלל למלאכה זו שהרי נגרם בפס"ר ואסור לכמה פוסקים, כמו שאסור לבשל בקדרה 

חדשה )סוס"י תק"ב( כיון שנתחסם בפס"ר אף שאי"צ להמלאכה. וראה בשו"ת חיי הלוי )ח"ד 
סימן ח׳ אות ב׳( שכתב ג"כ שאינו לכתחלה לשפוך מים צוננים אם עי"ז נדלק או נכבה איזה אור 

בהמיחם וישפוך רק ע"י גוי עיי"ש.

אבל במיחם החדש הרי הוא מותקן באופן שאין מעשיו גורמין כלל לא הדלקה ולא כיבוי רק הכל 
נעשה ע"י מה שנערך מקודם לידלק מאליו.

imprOVed feaTUre 5

VariOUS COnCernS When adding addiTiOnaL WaTer TO The 
WaTer TanK On YOm TOV

During a two-day Yom Tov, and especially during a three-day Yom Tov, 
when Yom Tov occurs immediately following a shabbos, it is rather 
commonplace for people to fully dispense the water from the water 
tank of their hot water boilers.  When this occurs, there are those who 
will refill the water tank with cold water. Although this action will most 
definitely lead to igniting the heating elements and the boiling of the 
water, (and oftentimes will cause a green or red light to be turned 
on,) the misguided rationale is that since melochos ochel nefesh, acts 
related to the preparation of foods (or similar basic human needs), is 
permissible on Yom Tov, there is no issue in refilling the water. Those 
who do so are usually unaware of any issue with their actions.  

in fact, however, there are several issues related to this.

1. The primary issue is that when adding additional cold water one is 
being molid eish chadash, igniting a new fire; an act not permissible on 
Yom Tov. it is very clear that igniting a heating element has the same 
prohibited sta tus as being molid eish chadash, igniting a new fire. 
This is apparent from the fact that all the leading poskim forbid the 
use of any electric implement or turning on a light bulb on Yom Tov. 
The case could be made in all of these instances that these are acts of 
melochos ochel nefesh, related to the preparation of foods (or similar 
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מעלה ה

הרבה חששות ביו"ט כשמוסיף מים

רגילים בני אדם ביום טוב, ובפרט כשיו"ט סמוך לשבת, כשנתרוקן המיחם מן 

המים החמים, אז שופכים מים חדשים צוננים לתוך המיחם כדי לחממן לשתיה, 

ואע"פ שבזה גורמים להדלקת אש החשמלי של המיחם )וכן נדלק כמה פעמים 

נר אדום או ירוק(, היתירם בצדם ד׳כל מלאכת אוכל נפש מותר ביו"ט' וא"כ מאי 

שנא בזו, ואין בנ"א מרגישים בזה שום חשש איסור.

אמנם באמת יש כמה איסורים בדבר: א. והוא העיקר, שהרי כשמכניס את 

המים החדשים נדלק מיד החשמל והוא מוליד אש חדש וזה לא הותר ביו"ט, 

והוא הדין הדלקת אש החשמל נכלל ודאי בכלל איסור מוליד, שהרי מטעם זה 

אסרו כל גדולי האחרונים הדלקת והערכת כל מיני מכונות החשמל ביום טוב 

וכן האור להאיר הבית וכל כיו"ב שהם ג"כ לצורך אוכל נפש. וא"כ פשוט שאין 

לשפוך מים לתוך המיחם אם עי"ז יגרום הדלקת והולדת החשמל. 

מעלה ה

א( באו"ח סי׳ תק"ב נפסק בשו"ע דאסור להוליד את האש ביו"ט באיזה אופן שיהי׳. וטעמו של 
דבר הוזכר בראשונים א׳, דדומה למלאכה גמורה כיון שבורא דבר חדש יש מאין. ב׳, שאפשר 
להוציא אש זו מעיו"ט. ולמעשה הרבה אחרונים )עי׳ שועה"ר ומשנה ברורה( נראה בדבריהם 

שהסכימו שהוא טעם אחד, דטעם האיסור הוא משום מוליד דבר חדש שהוא כמלאכה, ולהסביר 
למה אסור ומאי שנא מכל מכשירי אוכל נפש, לזה כתבו מפני שאפשר להוליד את האש מעיו"ט, 

)וע"ע בפמ"ג משב"ז סק"א(. ואיסור זה אינו מה"ת לרוב הפוסקים, מלבד להטו"ז שמשמע 
בדבריו שהוא כדאורייתא.

ב( ובאמת היה מקום לדון למה דינו כ׳מכשירין׳ הלא נהנה מגוף האש שמוציא, ואם דינו כאוכל 
נפש ממש לישתרי אף אם אפשר מעיו"ט, ויש ליישב ואין כאן מקומו. גם דנו האחרונים )עי׳ ברכי 

יוסף, מור וקציעה, כף החיים, שו"ת מנחת יצחק( באופן שאי אפשר מעיו"ט להוליד וכגון שכבר 
הוציא את האש אבל נכבה מבערב וכדו׳. ולמעשה רהיטת הפסק הוא להחמיר ולא להקל כיון 

שהוא מלאכה שעפי"ר אפשר מבערב, ע"כ לא התירוהו חז"ל כלל.

ג( וכל זה לענין אש ממש, ולענין כלים העובדים ע"י כח החשמל הסכימו הפוסקים שלהעריכם 
ולהדליקם הוי גם כן איסור מוליד ממש. עי׳ שו"ת מהרש"ג )ח"א סי׳ ס"ד(, שו"ת קרן לדוד )סי׳ 
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basic human needs), which are permissible on Yom Tov. Despite this, 
it is well established that any sort of triggering of an electric current 
is considered being molid eish chadash, igniting a new fire and is 
prohibited on Yom Tov. in a similar vein, pouring cold water into the 
water tank of a hot water boiler, thus directly causing the triggering of 
the heating element is clearly prohibited as well. 

2. furthermore, the Chazon Ish is of the opinion that using an electric 
implement of any kind and triggering an electric current would 
fall into the category of the prohibition of boneh, building, and 
makkeh bipatish, the act of finishing a keili. These prohibitions are 
never considered permissible on Yom Tov under any circumstance. 
Therefore, according to this opinion, there would never be any room 
to even consider refilling the water tank on Yom Tov and it is most 
certainly prohibited.

3. finally, the allowance of acts of melochos ochel nefesh, related 
to the preparation of foods (or similar basic human needs), which is 
permissible on Yom Tov is only allowed when the same act resulting in 
the same outcome was technically not possible to perform prior to the 
onset of Yom Tov. This is relevant with foods or cooked items that can 
possibly lose their freshness over the course of a few days of Yom Tov. 
The same would not hold true, however, for hot water which has no 
issue of freshness. it would therefore not be permissible to heat cold 
water on Yom Tov by adding additional water into the water tank of a 
hot water boiler. 

The Chefman Water Urn® addresses all of these concerns as well 
and allows the user to add cold water into the water tank on Yom 
Tov. This is accomplished due to its having been programmed with a 
unique algorithm that will never trigger the heating elements at any 
time that they are turned off. Therefore, the act of adding water is 
never the cause of is being molid eish chadash, igniting a new fire. 
What the algorithm allows for is that once the heating elements have 
been ignited on their own and are already in operation, at that point, 
the unit will recognize the additional cold water and will raise the 
temperature of the heating element and cause it to heat stronger and 
for longer. The result of this is that it is not causing a new fire, it is 
merely extending an existing fire. This act is permissible on Yom Tov 
for melochos ochel nefesh, acts related to the preparation of foods 
(or similar basic human needs). even the issue of having to prepare 
this heated water prior to the onset of Yom Tov is resolved since the 
heating elements are not immediately triggered, thus the cooking only 
occurs via a grammah, an indirect fashion. 
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ב. לפי שיטת החזו"א ז"ל הידוע, שבכל הפעלת החשמל יש חשש בונה ומכה 

בפטיש, זה לא הותר ביו"ט לכמה פוסקים אפי׳ לצורך אוכל נפש. 

ג. זאת ועוד, אף בלי חשש מוליד ובונה, אם הוא באופן שהיה יכול לבשל אלו 

המים חמים מערב יו"ט אסור לבשלם ביו"ט, דהא נקטינן דכל מלאכה שהיה 

אפשר לעשות מערב יו"ט וכן כל בישול שהיה יכול לבשל מאכל מעיו"ט ולא 

היה מפיג טעם כלל אסור לבשלו ביו"ט בלי שינוי, א"כ ה"ה במים שאינן מפיגים 

טעם כלל על כן אם היה באפשרותו לחמם יותר מים ומחמת איזה סיבה או 

עצלות מילא את המיחם רק חציו, א"כ אסור ביו"ט לשפוך לתוך המיחם עוד 

מים לבשלם אם לא שיעשה איזה שינוי.

אבל במיחם החדש של ״חברת שפמן" יצאנו בס"ד מידי כל החששות שנזכרו, 

כי הוא מותקן באופן שבשעה שהוא כבוי, לא ידלק האש אפילו אם ישפוך 

לתוכו מים צוננים לרוב, ונמצא שלא גרם כלל את ‘הולדת האש׳, ואחר זמן מה 

כשיודלק מאיליו אז אע"פ שע"י המים הצוננים יצטרך שיהי׳ האש דלוק למשך 

זמן מרובה יותר ובחום גבוה יותר, מ"מ זהו רק הוספת אש ולא הולדת אש 

ושרי לכתחלה ביו"ט לצורך אוכל נפש. וגם החשש ‘בישול שאפשר מעיו"ט׳ 

ליתא בזה כיון שהוא מבשל רק ע"י גרמא בעלמא, שבשעה שנותן המים אינו 

נדלק כלל רק לאחר זמן וכנ"ל.

ד( ומה שכתבנו באות ג׳ שיש חשש בישול כיון שאפשר מעיו"ט, הוא עפ"י המבואר ריש הלכות 
יו"ט )סי׳ תצ"ה סעי׳ א׳( ברמ"א שכל דבר שאפשר מעיו"ט ולא עשה, אפילו באוכל נפש גופא, 
אסור לעשותו ביו״ט אלא בשינוי. ועי׳ במג"א ואחרונים אי שרי לכתחלה להניחו לעשותו ביו"ט 
ע"י שינוי. ואף שהמחבר חולק ע"ז ולא סבי"ל איסור זה אלא מתיר לעשות מלאכת אוכל נפש 
בלי שינוי אף אם היה יכול מערב יו"ט, מ"מ מצינו כמה מקומות בהל׳ יו"ט שגם המחבר אוסר 

והאריכו האחרונים לבאר באיזה מקום מודה. ובשועה"ר לא הביא בזה מחלוקת וסתם בכל הל׳ 
יו"ט שאסור בכל ענין שהיה יכול קודם יו"ט. וכ"פ במשנה ברורה סי׳ תצ"ה.

על כן יש לאסור לבשל מים חמים אם היה יכול מעיו"ט. משא"כ במיחם החדש כיון שאין מעשיו 
עושין כלום רק יתבשלו אח"כ ע"י גרמא ודאי שיש להתיר איסור קל זה של ‘אפשר מערב יו"ט׳.

הוספות וביאורים
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imprOVed feaTUre 6

The need fOr immerSiOn Of VeSSeLS

Any vessel that is used for eating or that comes in contact with food 
during its cooking process if it was acquired from a gentile requires 
immersion in a mikvah, a ritual bath. This requirement includes all 
electric cooking implements and most certainly includes hot water 
boilers. in fact, even vessels that could potentially be ruined by 
their immersion are not exempted from the need to immerse them 
on that basis alone. in order to address this issue, a number of 
companies have made arrangements with their contracted gentile-
owned factories to acquire a certain level of ownership stake in 
those companies. The result is that the vessels belonged to the 
Jewish owner during the entire process and were not owned by the 
gentile. many are critical of this solution, however, due to the rule 
of uman koneh bishvach keili, a craftsman acquires ownership of his 
work when he improves it. Therefore, the gentile workers who make 
modifications and improvements to the vessels have effectively 
acquired them and they no longer have the status of having been 
owned by the Jewish owner and would further require immersion. 
many individuals who are most scrupulous in their devotion to 
mitzvos and avoid any questionable leniencies fall prey to this pitfall 
due to their being unaware of the issues involved.

The Chefman Water Urn® addresses this concern and has 
negotiated a way to avoid the need for immersion according to 
the leading poskim of our day. This is accomplished due to the fact 
that chefman, which is under Jewish ownership, purchases the 
raw material, thereby assuming ownership of the product from its 
inception. further, there is a specific clause in chefman׳s contract 
with its partnered manufacturer which addresses the issue of 
uman koneh bishvach keili, a craftsman acquires ownership of his 
work when he improves it, in a manner that satisfies both legal and 
halachic requirements.  
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מעלה ו

חיוב טבילת כלים

כל כלי אכילה ובישול הקנוי מן הגוי חייב בטבילה, ובזה נכלל כל הכלים 

חשמליים למיניהם המיוחדים לבישול וכן המיחמים. ואפילו במיני כלים שעלולים 

להתקלקל לגמרי ע"י הטבילה אינו פטור מטבילתם. אלא שכדי לינצל מההפסד 

במיחמי מים, המציאו כמה בתי חרושת )קאמפאני"ס( אופנים לפטור כליהם 

מהטבילה ע"י שישראל קונה זכות הבעלות בהבית חרושת ונמצא שהכלי הוא 

כלי ישראל ולא כלי גוי. אמנם הרבה פוסקים ערערו טובא ופקפקו האם יצאנו 

מידי כל חשש, מכיון שהפועלים הן גויים וידוע הכלל ד׳אומן קונה בשבח כלי׳ 

ונמצא שעדיין נקרא עליו שם הגוי. ]וגם עצם 'קנין זכות הבעלות' נעשה לפעמים 

בכמה בתי חרושת באופן קל ומפוקפק[. ולכן הרבה נמנעים מלסמוך על הפטור, 

ומצד שני הרבה חרדים לדבר ה׳ שבכל שאלה ומקרה הם מהבורחים מכל 

נדנוד שאלה, הם נכשלים בדבר זה מחמת חסרון ידיעה.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן יצאנו בס"ד גם מחשש זה והוא באופן 

המועיל לפי גדולי פוסקי זמנינו, כי כל חומרי הגלם שייכים ליהודי מלכתחילה 

וגם הוסכם באופן המועיל על פי דין תורה וחוקי המדינה ונכתב ונחתם באופן 

שאין בו חשש של אומן קונה בשבח כלי.
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imprOVed feaTUre 7

The need fOr exCeSSiVe Care in maTTerS Of heaLTh and 
SafeTY

it is unfortunately quite commonplace for children to play with any 
item that seems appealing to them without any care or inkling to the 
potential dangers that are posed. it has even occurred on numerous 
occasions that children were burnt to such an extent as to pose a 
danger to their very lives, Heaven forbid, or to the risk of seriously 
damaging a limb (depending on the age of the child and the heat of 
the water). 

in addition to the common-sense dictates of a responsible parent 
or guardian, in the eyes of halacha, this issue poses a most serious 
halachic concern as well. in regard to safety matters, the Torah 
mandates us ״hishamer licha ushmor nafshecha, etc.״, one must take 
extreme caution to protect oneself. for further discussion on this 
topic see what is written by rambam at the end of hilchos rotzeach 
ushmiras hanefesh.

The Chefman Water Urn® addresses this concern as well with its 
specially designed child safety lock that serves to prevent such 
mishaps from occurring. 
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מעלה ז

ונשמרתם מאד לנפשותיכם

ידוע כבר הרבה מקרים לא טובים, כי שיחקו הילדים עם מיחמי המים במקום 

מוצא המים ונכוו, וכמה פעמים בא הדבר לידי סכנה ח"ו או סכנת אבר )תלוי 

לפי גובה החום ולפי גיל הילד(, וחמירא סכנתא מאיסורא. וכבר הוזהרנו בתורה 

״השמר לך ושמור נפשך", וראה ברמב"ם סוף הלכות רוצח ושמירת הנפש.

אבל במיחם החדש של חברת שפמן יצאנו בס"ד גם מחשש זה, והוא ע"י שיש 

במיחם מנעול מיוחד המונע שימוש קטנים.
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