
 הטמנה
 

שבת דף ל''ד. במשנה 'ספק חשיכה … וטומנין את החמין', וגמ' 'אמר רבא מפני  ( 1
 'מה … שמא יחתה בגחלים

 

אסור להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל משחשיכה שמא כשיבא להטמינה ימצא שנצטנן וירתיחנה, אבל 
ביהש''מ שסתם קדירות רותחות, שאז העבירם מעל האש, לא גזרו.  )כבר ראינו בהרא''ש כירה סי' י' 

מ''ב ס''ק י''א ששמא ירתיח אינו משום בישול אלא ר''ל שמא יחתה והוי מבעיר.( וע' לעיל סי' רס''א 
כ''ח ']ולפ''ז …' שקבלת ציבור יותר חמור מביהש''מ אבל לא קבלת יחיד.  וע' אג''מ )ד' ע''ד הטמנה א'( 
שעפ''ז אין היתר ביהש''מ למעשה. ובדבר המוסיף הבל אסור אפי' מבעוד יום גזירה אטו הטמנה באפר 

 .המעורב בגחלים שחוששין שיחתה בלילה

 

(, וד''ה וכתב עוד 1''ז סעיף א', וב''י 'כתב הר''ן בפרק כירה … ' )סוף אטור סימן רנ(  2
 'בסוף הסימן(, וד''מ ס''ק א 2שם הר''ן )ב'(, וד''ה וכתב עוד בהגהות מרדכי )א

 

הטמין במוסיף הבל אסור בדיעבד, והרמב''ן חילק שזהו דוקא כשנתחמם או נצטמק, אבל לא כשרק 
ם עבר והטמין, והתיר כששכח והטמין.  מותר לשים כלי על התבשיל עמד בחמימותו.  והגמ''ר אסר א

 .לשמרו מעכברים שאינו מטמין להחם אלא שומר ומכסה
 

שבת דף מ''ז: המשנה 'במה טומנין …', וגמרא '… דשומשמין לא מסקי הבלא',  ( 3
 ( )ממש באמצעותוס' ד''ה במה טומנין, וד''ה דזיתים '… מוסיף הבל מעצמו' 

 

לח סיד וחול מוסיפין הבל גם כשהם יבישים, ותבן זגין מוכין עשבים דוקא לחים.  ולהלן דף גפת זבל מ
רשב''ם הטמנה ה  פימ''ט. במשנה מבואר שכסות ופירות וכנפי יונה ועורות וגיזי צמר אין מוסיפין הבל. ל

פחות מכמאב''ד לחנני' וכ''צ לרבנן.  אבל כשהתבשיל הוא אסורה דוקא באופן ששהייה אסורה דהיינו 
לצורך הלילה, ולא מהני כ''כ כיון שמגולה, משא''כ  אלק ששהייה אי''צ החיתוי כ''כ כיון שהור''ת חי

הטמנה )ע' רא''ש, ור''ן כ''א: ד''ה וכתבו שביארו כן(.  גפת של זיתים ושומשמין שניהם מוסיפים הבל 
זה אסור.  אלא שיש חומרא בשל זיתים שמעלה הבל, ואפי' להטמין בדבר אחר ולהניח הקדירה על גפת 

ומכאן נתקשה תוס' איך נהגו לשים ע''ג כירה גרופה שעדיין מעלה הבל וגם מטמינין הקדירה.  ותי' ר''י 
שאין חשש שיטמין בכולה, וגם מותר כשיש אויר בין ההטמנה להקדירה.  ור''ב תי' שכירה מתקרר 

 .והולך
 

, וב''י 2, וב''י זשל הפרישה()אצל )כ''א(  טור סעיף ג', ז' ח' '… בקופה שהוא דרך הטמנה'(  4
 ()עד )ז( של הד''מ 2ח

מבושל כ''צ.  וי''א אפילו בתבשיל שהוא הפוסקים הסכימו לר''ת שהטמנה אסורה בכל אופן אפי' 
כגון בקדירה בתנור או  מצטמק ורע לו. הטור הביא ההיתר להטמין כשיש אויר בין המוטמן להכיסוי

בחפירה, וכעין שעשה הרא''ש שהניח קדירה בכירה ולוח על הכירה ובגדים מעליו והסתפק הב''י אם 
על הקדירה, וכן נראה מהר''ן רשב''א רבנ''י ורי''ו.  ונהגו העולם הוא ה''ה כשהלוח, שאינו מוסיף הבל, 

הטור וכמ''ש תוס' שע''י חום הכירה  להניח קדירה ע''ג כירה ולכסותה ע''ג ובצדדיה בבגדים, ואסר
מעלה הבל. וביאר ב''י שאסר הטור אפי' כשאין גחלים בכירה, ומותר כשאויר מפסיק בין הקדירה למה 
שעליו אפי' כשיש אש בכירה, ורמב''ן התיר כשאויר מפסיק רק בין הקדירה לדבר המוסיף ומעלה הבל 

קדירה על הגחלים, שאינן כגפת, שפוחתות רש''י מותר אפי' כשהפי שלמטה, ואתי שפיר המנהג, ול
והולכות.  וכלי ע''ג הקדירה מותר שאין נוגע בצידיו.  וב''י הביא ההיתר להניח הקדירה במקום שבישלו 
שם וגרפו הרמץ וכיסו באפר צונן, שלא נתנו שם לשם הטמנה, ואין ראוי להטמין בקרקע, ואע''פ 

אי חזרה, מ''מ מותר שאין זה חזרה אלא הטמנה.  )וע' שכשהסירו לגורפו נתנו ע''ג קרקע, וחסר בתנ
קרבן נתנאל אות ח' שעכשיו חזר מסברת ההיתר לעיל שאינו לשם הטמנה, ונשאר רק הסברא שאין 

 ראוי להטמין בקרקע, וע'.(
 



דף נ''א. המשנה וגמ' '… להטמין את הצונן', ולהלן שם ':ת''ר אע''פ שאמרו … קא  (  5
כסהו, וד''ה כיצד, ורא''ש סימן י''ב 'ת''ר אע''פ שאמרו …   מירתח לה', ותוס' ד''ה

ואין צריך לומר זו קתני', ור''ן כ''ג: ד''ה אמר רב יהודה, הלכך נקטינן, וד''ה נוטל את  
 הסדינין 

 

נתגלה הכיסוי מותר לחזור ולכסות וכן אם גילהו בידים, אלא שמבעו''י אם גילה בידים שלא על דעת 
ותו )ע' ברא''ש סי' י' )ובמגיהים שם( שינויי הגירסא בסוף דברי התוס'.(  מותר לכסותו אז, אסור לכס

להטמין הצונן לרש''י ר''ל שלא יחמו ומשמע שלחממו או להפג צינתו אסור, אבל לרמב''ם וגאונים גם 
כה''ג מותר.  ופינן ממיחם למיחם לרש''י דוקא במכוין לקרר מותר, ולהרמב''ם כל שאינו בכלי ראשון 

נתבשל בו מותר.  וזהו דוקא בדבר שאינו מוסיף הבל.  ואע''פ שבאינו מוסיף הבל אסור משחשיכה, ש
אבל מותר להוסיף כיסוי על כיסוי.  לתוס' רשב''ג חולק ומתיר גם להחליף לכיסוי אחר או ליטול 

סדין קל ולהחזיר אותו דבר, ולא קי''ל כן.  ורבנ''י מפרש שרשב''ג מפרש דברי ת''ק ומחדש שאפילו 

 .חםאחר שהוא יותר  נחשב כיסוי ומותר אח''כ לשנות אפילו לכיסוי 
 

טור סעיף ד', ה', ו', וב''י ד''ה וכן יכול לגלותו, ובד''ה וז''ל הרמב''ם 'ודע שכתב ( 6
 ... ' הרא''ש

 

הטור הקיל כתוס' בנתגלה מבעו''י, אבל הסמ''ג סמ''ק תרומה ורמב''ם מחמירים שאסור אפי' בנתגלה 
תוס' ודאי פי כרבנ''י דקי''ל כרשב''ג.  וב''י למד שאפי' לס"ל הכריע ב''י לחוש לזה.  והטור  ממילא, לכן

מותר לגלות ולחזור ולכסות באותו כיסוי, או ליטול הקדירה ולהחזירה.  והעיקר כהרמב''ם שצונן מותר 

 .אפי' להפג צינתו, ופינה ממיחם למיחם מותר אפי' בלי כונה לקרר

 

, וביאור )והגהות רע''א(ט'  – ף א, ב, ג, ז, ומג''א ס''ק א' וס''ק ד' שו''ע סי' רנ''ז סעי( 7
הגר''א על ס''א ד''ה י''א דאם עד סוף הסעיף, ומג''א ס''ק ט''ז וי''ז, והגהות רע''א על  

 ס''ז
 

ויבשל, אלא גם מחשש שיחממה ויחתה דהוי מבעיר, ולכן  איסור הטמנה הוא לא רק שמא ירתיחנה
אסור גם למ''ד אין בא''ב.  לכתחילה אסור להטמין אפילו מבושל כ''צ ואפי' מצטמק ורע לו.  וי''א 
דהטמנה כשהייה ומותר בחי ומבושל כ''צ )ולחנני' כמאב''ד(.  ואין לנהוג כן אלא שבמקום שנהגו להקל 

במצטמק ורע לו או בעומד בחמימותו הראשון, ולכן מותר בדיעבד כשהטמין אין למחות.  בדיעבד מותר  
ורק העמידו בחמימותו(.   בשבתבדבר שאינו מוסיף הבל בשבת )והסתפק רע''א במוסיף הבל כשהטמין 

להשו''ע גם בשוגג אסור והוי יותר חמור משהייה, ורמ''א הביא י''א דבשוגג מותר כמו בשהייה )ודוקא 
כ''צ(.  וי''א שלצורך לילה מותר ובדיעבד יש לסמוך ע''ז אבל לא ירגיל דהיינו כהשיטה כשהיה מבושל 

הנ''ל שהטמנה כשהייה.  ולפ''ז צריך להיות מותר בדיעבד כל הטמנה כשהיה כמאב''ד )רע''א(.  לכסותו 

 .לשמרו מעכברים וטינוף מותר
 

 ()וע''ע ס''ק י''ט ומחצה''שומג''א י''ח, וכ'  )וט''ז ס''ק ו', וביה''ל ד''ה שרי(שם סעיף ח' ( 8
 

כשהקדירה נוגעת בגחלים להשו''ע אסור ולרמ''א מותר, ואם יש עליו בגדים, כל שאין נוגעים בקדירה 
פי שלהביא  מותר.  ומג''א הביא ההיתר של הרא''ש כשאינו נותן לשם הטמנה ואין ראוי להטמין בתוכו, ו

תוס' שהכירה מתקרר והולך משא''כ גפת.  מצוה לאכול תוס' בסברא האחרונה סגי.  והביא היתר ה

 .חמין בשבת אא''כ מזיק לו
 

 ( )ומחצה''ש י''ג ופמ''גשם סעיף ד' ה' ו', ומג''א ( 9
 

קי''ל כרשב''ג שמותר אפי' להחליף, אפי' ליותר חם, אא''כ אינו מבושל כ''צ שגורם בישול )אע''פ שאינו 
ובגדים ע''ג ואינו נוגע בגחלים ובבגדים(.  קי''ל כהרמב''ם  מוסיף הבל, משכחת לה כשיש גחלים למטה

שלהפג צינה מותר, אא''כ מוסיף הבל.  ומותר כשאינו בכל''ר שנתבשל בו וה''ה כשהוציא משם והחזירו 



דאין זה כל''ר, ואפשר דה''ה כל שנתקרר קצת אפי' בהכל''ר.  ומסביר מג''א שהטמנה הפוך מחזרה 
 ם.לענין מיחם למיח

 

 'משנ''ב סי' רנ''ז סעיף א' ב' ג', ושעה''צ ס''ק ג(  10
 

איסור הטמנה הוא לא רק שמא ירתיחנה ויבשל, אלא גם מחשש שיחממה ויחתה דהוי מבעיר, ולכן 
אסור גם ביבש שאין שייך בו בישול.  להמג''א אין להטמין לצורך מוצ''ש כחומרא אבל ללבוש וא''ר אין 

וצריך לסלקו.  אבל הטמין באינו מוסיף בשבת  ע''ש אפי' לפני חצות,מנהג כזה. במוסיף הבל אסור ב
אי''צ לסלק )גריש''א, וגרנ''ק(.  אם שכח הדין דינו כשגג לענין בדיעבד, וסומכין ע''ז בפרט אם מבושל 

 כ''צ.  )וע' ביה''ל ד''ה י''א, שלצורך אפשר שיש להקל גם במבושל כמאב''ד.(
 

 ד''ה גורם, וד''ה כל צרכו, וד''ה נוגעיםח' וביה''ל   –שם סעיף ד' (  11
 

מותר לכתחילה לגלות ולכסות בשבת, ואם נתגלה מבעו''י )ואפי' ביהש''מ( בין ממילא בין בידים אסור 
לכסותו משתחשך.  הטמנה באינו מוסיף הבל שכ' השו''ע שאם אין מבושל כ''צ גורם בישול, ביאר הב''מ 

כל שמאריך מצב זה מתבשל יותר.  וי''ל שמג''א מסכים והגר''א אע''פ שרק מעמיד החום מ''מ 
להמציאות הזה אלא שאינו נחשב בישול אם גורם רק שמירת המצב, ואפי' לב''מ לסגור חלון בחורף 
אינו נחשב בישול כשאינו מכוין לזה )חו''ש(.(  בכל''ר שנתבשל בו ונתקרר עד שאין יס''ב הקילו חזו''א 

רק במקום הצורך.  הגרנ''ק הקיל בפינה ממיכם למיחם גם בגוש.  שבה''ל ושבה''ל להטמינם, ומ''ב כ' 
)א' א''ג( אסר לערות לטרמוס דהוי כמיחם להטמנה ולא רק שאינו כעוין לקרר אלא להיפך, אבל רוב 
פוסקים הקילו )חזו''א, אג''מ, מנח''י, הגרשז''א הגריש''א ועוד( שסו''ס אין זה הכל''ר שנתבשל בו, 

, וי''א שאינו הטמנה דהיינו עצם הכלי.  וגריש''א חילק שב' דפנות ואויר ביניהן הוי כדופן ומתקרר קצת
עב, אבל כשבידוד ביניהם הוי גדר הטמנה, ומוסיף הבל ע''י אש שלמטה, אבל אם הכיסוי לא נעשה כן 

 .מותר, אא''כ הדפנות משפע למעלה ויש רק כיסוי קטן
 

 ' סעיף ח( 12
 משנ''ב סי' רנ''ח (  13

 


