
 

 

 בס"ד

 הטמנה בטרמוס – 12 שיעור

 אנא שבת . 1

אמר רב יהודה אמר שמואל: מותר להטמין את הצונן. אמר רב יוסף: מאי קמשמע לן? תנינא: ממלא 
אדם קיתון ונותן תחת הכר או תחת הכסת! אמר ליה אביי: טובא קמשמע לן, דאי ממתניתין הוה 

לא, קמשמע לן. אמר רב  -הטמין דבר שאין דרכו להטמין, אבל דבר שדרכו ל -אמינא: הני מילי 
הונא )אמר רב( +מסורת הש"ס: ]אמר רבי[+: אסור להטמין את הצונן. והתניא: רבי התיר להטמין 

לבתר דלישמעיה.  -מקמיה דלישמעיה מרבי ישמעאל ברבי יוסי, הא  -לא קשיא, הא  -את הצונן! 
ישמעאל ברבי יוסי: אבא התיר כי הא דיתיב רבי ואמר: אסור להטמין את הצונן. אמר לפניו רבי 

 להטמין את הצונן. אמר: כבר הורה זקן

 רש"י. 2

 מפני החמה שלא יחמו, ולא גזרינן אטו הטמנה כדי שיחמו. -מותר להטמין את הצונן 

 רשב"א . 3

שהוא מטמין בדבר שאינו על פי ונראה מדברי הרב ז"ל שלהטמין את הצונן כדי לחממו אסור ואף 
 .מוסיף הבל

 הלכה דמהל' שבת פרק ד רמב"ם . 4

 ומותר לטמון את דבר הצונן בשבת בדבר שאינו מוסיף כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפוג צנתן

 רשב"א. 5

וכן נראה מדברי הגאונים ז"ל, וכן ודאי נראין הדברים דכוליה פרקין בהטמנה דלהחם קא מיירי ולא 
בהטמנה דלהעמיד צינה ושלא יתחמם, ועוד מדדחינן אי ממתניתין הוה אמינא הני מילי דבר שאין 

ן, ואם להטמין שלא יחמו אין לך דבר שדרכו להטמין שלא יתחמם יותר מן המים בימות דרכו להטמי
החמה, וכתב הרמב"ן ז"ל דדוקא בדבר שאינו מוסיף אבל בדבר המוסיף אסור ואפילו מבעוד יום 
ואף על פי שהוא צונן גמור, והוצרך לפרש כן כדי שלא תאמר דכדרך שהתירו להטמין אפילו 

ו מוסיף, דאלמא שאני צונן גמור מחמין, שהרי אסרו להטמין את החמין משחשיכה בדבר שאינ
משחשיכה ואפילו בדבר שאינו מוסיף הבל, הכי נמי לישרי להטמין את הצונן מבעוד יום אפילו בדבר 
המוסיף שלא גזרו בצונן כלל לחתוי גחלים, והביא הוא ז"ל ראיה מדרב חסדא ממעשה שעשו אנשי 

 טבריא, ודבר ברור הוא

 . רש"י )שם על המשנה(6

שלא יחמו בחום הקיץ והחמה, כגון כר וכסת של לבדין  -ונותן לתוך הכר  של צונן. -ממלא הקיתון 
 שאינו מחמם.

 פסקי רי"ד . 7

ממלא את הקיתון ונותן תחת הכר או תחת הכסת. פירו' קיתון שלמים צונין נותן תחת הכר כדי 
שלא יתחממו מימיו, מפני שהאו]י[ר הוא חם, וטומנו תחת הכר שלא יוכל האויר לשלוט בו. אמ' רב 

א את הקיתון ונותן יהודה אמ' שמואל מותר להטמין את הצונין, אמ' רב יוס' מאי קמ"ל תנינא ממל
תחת הכר או תחת הכסת, אמ' ליה אביי טובא קמ"ל, דאי ממתנית' הוה אמינא הני מילי בדבר שאין 

 דבר שדרכו להטמין אימא לא, קמ"ל.דרכו להטמין, אבל ב



 

 

פי' אי ממתני' הוה אמינא דווקא תחת הכר או תחת הכסת, שאין דרכן להטמין בהן את החמין 
ר שדרכן להטמין בהן את החמין כגון גיזין ומוכין וכיוצא בהן אימא אל וליכא למיגזר, אבל בדב

 יטמין בהן את הצונין גזירה שמא יטמין בהן את החמין בשבת, קמ"ל ]שמואל[ דלא גזרי

 )שם(שבת . 8

תנו רבנן: אף על פי שאמרו אין טומנין אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל משחשכה, אם בא 
מוסיף. כיצד הוא עושה? רבן שמעון בן גמליאל אומר: נוטל את הסדינין ומניח את  -יף להוס

הגלופקרין, או נוטל את הגלופקרין ומניח את הסדינין. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא 
מותר. השתא אקורי קא מקיר לה, ארתוחי  -אסרו אלא אותו מיחם, אבל פינה ממיחם למיחם 

 קא מירתח לה?

זהו לשון התוספתא, והיינו נמי פינהו  -אבל מפנה הוא ממיחם למיחם אחר ומטמין  רש"י
ממיחם למיחם מותר דהשתא ליכא למיגזר שמא ירתיח, דהשתא אקורי קא מיקר להו 

 חי מרתח להו, בתמיהארתו - במתכוין

 )חידושים(רמב"ן . 9

אמר רב יהודה אמר שמואל מותר להטמין את הצונן. פירש"י ז"ל להטמינו שלא יחמו ולא גזרי' 
אטו הטמנה כדי שיחמו, סבור הרב ז"ל דלחמם אסור אף על פי שהוא דבר שאינו מוסיף, 

נן יותר או שתפוג וכמדומה שהגאונים ז"ל סוברין שלחמם נאמרו הדברים כלומר שלא יצט
צינתו קצת ומתניתין הכי דייקא דכולה בהטמנה דחמום נשנית, וכן לשון הגמ' שאמרו דאי 
ממתני' הוה אמינא ה"מ דבר שאין דרכו להטמין דהיינו מים הכי משמע, דלצנן ודאי דרך המים 

וכן להטמינן יותר מכל דבר, ולכך הוצרך רש"י לידחק בזה מעט ולומר דאגזירה דלחמם קאי. 
משמע מברייתא דלקמן דכיון דשרינן פינן ממיחם למיחם כל שכן בצונן, דלא אסרו אלא בחמין 
ובמיחם ראשון שהוא מצטמק בחמום שלו ודרך הטמנה בכך, ואף על גב דסיפא דברייתא אסר 
ת"ק להטמין צונן, משום דת"ק לית ליה קולא דרבן שמעון בן גמליאל בפינן ממיחם למיחם, 

סבירא ליה דצונן מותר, ורש"י מפרש גם זו כפי שיטה שלו דפינן ממיחם למיחם ואיהו דבריה 
כדי לקרר קא שרי רבן שמעון בן גמליאל להטמין שלא יצטננו ביותר משום דליכא למיגזר ביה 
דהשתא אקורי קא מיקר לה במתכוין אחומי קא מחמם לה, וכל זה יותר מחוור ללשון אחר 

נו מוסיף ומשחשיכה, אבל להטמין בדבר המוסיף אפילו מבע"י שכתבנו, ומיהו דוקא בדבר שאי
 אף הצונן אסור מדרב חסדא )ל"ח א'( במעשה דאנשי טבריא.

 הלכה ה שםרמב"ם . 10

פינה התבשיל או המים החמין מכלי לכלי אחר מותר להטמין הכלי האחר בשבת בדבר שאינו 
אלא דבר חם שהוא בכלי ראשון שנתבשל  מוסיף, כמו הדבר הצונן, שלא אסרו להטמין בשבת

 בו אבל אם פינהו מותר

 ק לב". חזון איש או"ח סי' לז ס11

מותר להטמין את הצונן בר"ן פי' דעת רש"י דוקא מפני החמה שלא יחומו אבל שתפוג צינתן 
אסור ודעת הר"מ דאפי' שתפוג צינתן מותר וכן נחלקו בפינה ממיחם למיחם דלדעת רש"י 

ו סיבה כיון שהוא עכשיו בכ"ש הו"ל כדין צונן דוקא בפינה כדי לקרר ולדעת ר"מ אפי' פנה לאיז
דמותר להטמין את הצונן ויש לעי' הלא בפירוש אמרו בגמ' השתא אקורי קא מקיר לה וכו' 
וצ"ל דר"ל כיון דלא נמנע מלהקר לא גזרו עוד שירתיח אף שפנה ממיחם למיחם לאיזו סיבה 

 .והר"ן הסכים לדעת הר"מ וכ"כ במ"ב סי' רנ"ז ס"ק כ"ט לדינא

ונראה לפ"ז דמותר לערות מים ממיחם לבקנוק טרמ"ו בשבח דאפי' אם נחשוב את הטרמ"ו 
כמוטמן במוכין אכתי יש כאן היתר של כלי שני ואפשר דכלי מרוצף סביבו ננגד לא חשיב 



 

 

כלי אינו בכלל הטמנה דהרי כל  הטמנה דלא גזרו אלא להטמין את הכלי בבגד אבל ליתן בתוך
וכו שלא יצטנן במהרה ולא אסרו ליתן לתוך הכלי בשבת ולפי זה אף כלי מגין על מה שבת

 לפרש"י שרי

 (אורח חיים חלק א סימן צה)שו"ת אגרות משה . 12

אבל אף לפי' הר"ן ברש"י אין להחשיב במטמין בכלי טערמאס /טרמוס/ דמתכוין להקר מחום 
דכלי ראשון, דרק בפינה ממיחם הכלי ראשון למיחם אחר שיהיה רק בחום כלי שני הוא מעשה 
לכוונה להקר מחום הגדול משום דאם היה רוצה בחום הגדול היה מטמין את מיחם הראשון 

מנה זו במיחם הראשון שהיה בחום כלי ראשון שאין בו מעלת אבל הכא א"א לעשות הט
טערמאס ויתקרר במשך הזמן גם לגמרי ומטעם זה פינה ממיחם הראשון להטערמאס, וא"כ 
אינו עושה בזה מעשה הקררה דאם היה אפשר לו בחום כלי ראשון היה ג"כ רוצה ואולי עוד 

תו שנצטננה כשירצה ליתנה יותר, וא"כ יש לחוש לשמא ירתיח שהוא לשמא ימצא קדיר
 בהטערמאס וירתיחנה תחלה וא"כ היה לן לכאורה לאסור לרש"י. 

והנה לפרש"י שלהטמין את הצונן שמותר הוא כדי שלא יחמו מפני החמה הוי בהכרח גם מה 
שאסר רבי להטמין את הצונן נמי הוא אף כדי שלא יחמו משום דגזר אטו הטמנה כדי שיחמו 

דרין דף כ"ד וא"כ לא שייך לאקשויי על רבי וכי לא ידע מה שהתיר אביו וכן מפורש ברש"י סנה
רשב"ג בפינה ממיחם למיחם להטמין דהוא אף כדי שלא יתקררו מטעם דאין לחוש משום 
דמתכוין לאקורי ארתוחי מרתח להו בתמיה, אבל בצונן שאסור להחם שייך לאסור אף במטמין 

ו"י שהקשו וכי לא ידע רבי הא דאבוה דשרי בפינה שלא יחמו אטו הטמנה כדי שיחמו. וא"כ בת
ממיחם למיחם צריך לומר דמפרשי בלהטמין את הצונן שאיירי להטמין כדי שלא יצונן יותר 
דהוא כמו להחם כדפי' הר"ן והרמב"ם והגאונים ולכן הקשו שפיר דא"כ מ"ש מפינה ממיחם 

תירצו דהכא דוקא דמוכח  למיחם שהוא רק בחום כלי שני שמותר וכ"ש צונן שמותר. וע"ז
מלתא שנתכוין לצונן שפינהו ממיחם למיחם אבל קיתון של מים דלא מוכח מידי יהא אסור 
להטמין וכוונתם דמה שמותר להטמין מה שהוא בחום כלי שני הוא רק כשמוכח מלתא שאינו 

מיחם, רוצה בחום כלי ראשון שהרי נתכוין לצנן מחום הגדול דכלי ראשון שלזה פינהו ממיחם ל
אבל כשלא פינהו עתה כגון שנתן לכלי שני כדי לאכול ונמלך שלא לאכול עתה, אלא לאחר 
איזה שעות, והטמין כדי שלא יצוננו אסור, שהרי לא מוכח עתה בשעת הטמנה שאינו רוצה 
בחום דכלי ראשון, ודלא כדסובר הרמב"ם שלא אסרו הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל בחום 

אלא דגם בחום דכלי שני נמי אסרו ולכן היה סבור רבי דגם להטמין את  שאינו בכלי ראשון,
הצונן שלא יצוננו ביותר אסור וחזר בו רק אחר ששמע מר' ישמעאל בר' יוסי שר' יוסי התיר 
להטמין את הצונן כדי שלא יצוננו, והאיסור הוא רק כשהוא עכ"פ חם אף שהוא רק בחום דכלי 

 שני. 

ה דפרש"י בפינה ממיחם למיחם שההיתר הוא רק משום דאקורי קא ונמצא דלא תלוי פירוש ז
מיקר להו במתכוין להא דפי' בלהטמין את הצונן שמותר דהוא רק בשלא יחמו, דהא התו"י 
מפרשי בלהטמין את הצונן שגם שלא יצוננו יותר מותר, ומ"מ מפרשי הכא כרש"י דרק 

ן אף בחם דכלי שני. וא"כ גם לתו"י כשמוכח שנתכוין לצנן מותר אבל בלא מוכח אסור להטמי
יש לכאורה לאסור להטמין בטערמאס שלא מוכח שאינו רוצה בחום דכלי ראשון כדבארתי, 

 ואולי גם בחום דכלי שלישי אוסר התו"י כל זמן שהוא חם.

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


