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שבת ד לח.
שכח או השהה במזיד בע"ש קדירה שלא נתבשלה כל צרכה על הכירה שאינה גרופה וקטומה,
ונתבשלה בשבת .או בישל בשבת בעצמה ,מה די המאכל לאמוראי דלהל?
1

בשוגג
במזיד

השהה בע"ש
לרבה ורב יוס  :יאכל
לרב נחמ בר יצחק :לא יאכל
2

בישל בשבת
קוד גזירת שוגג אטו מזיד :יאכל
אחר גזירת שוגג אטו מזיד :לא יאכל
לא יאכל

שכח קדירה על גבי כירה שאינה גו"ק ונתשלה בשבת ,מה הדי באופני ולתנאי דלהל?

בשוגג
במזיד

בחמי ותבשיל
שלא נתבשל כל צרכ
3
קוד גזירת שוגג אטו מזיד :יאכל
אחר גזירת שוגג אטו מזיד :לא יאכל
לא יאכל

בחמי שנתבשל
כל צרכו
יאכל

בתבשיל שמצטמק
ויפה לו
יאכל

יאכל

לר' מאיר :יאכל
לר' יהודה :לא יאכל

 1כ! הפירוש אליבא דרש"י ,שפירש )בד"ה שכח קדרה( וז"ל :אליבא מא! דאסר ,דהיינו שמיירי
דוקא אליבא דרבנ! דחנניא שס"ל שכל שלא בישל כל צרכו אסור לשהות .אול אליבא דחנניא,
מותר להשהות כל שנתבשל כמאכל ב! דרוסאי .אכ! התוס' )בד"ה שכח( חולקי ,וס"ל דג
אליבא דחנניא מיירי ,ובאופ! שלא נתבשלה עדיי! אפי' כמאכל ב! דרוסאי ,דהיא במצב ד"בשיל
ולא בשיל" ,שבזה ג לחנניא אסור להשהות .או מיירי בקדירה שלא בושלה כלל ,ומה שהתירו
בקדירה חייתא ,הוא דוקא בתנור שחומו רב ובודאי יתבשל עד הבוקר ולכ! לא חששו לחיתוי,
אבל בקדירה יש לחוש.
 2שאלו לר' חייא בר אבא :שכח קדירה )שאינה מבושלת כל צרכה  -לרש"י ,ע' בהערה הקודמת(
על גבי כירה ובשלה בשבת ,מהו .וענה לה :המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל ,ולא שנא.
ונחלקו האמוראי דלהל! מה הכוונה במה שאמר "ולא שנא" ,רבה ורב יוס ס"ל להיתרא,
דהיינו בי! בשכח שהוא שוגג ,ובי! א השהה במזיד  -מותר המאכל בשבת .והטע ,דדוקא מבשל
שעושה מעשה  -אסור במזיד ,אבל המשהה שלא עושה מעשה  -אפי' במזיד יאכל .ורב נחמ! בר
יצחק פירש להיפ - .לאיסורא ,דדוקא מבשל שאי! לחוש שמא יערי לכ! לא גזרו בשוגג ,אבל
משהה שיבוא להערי ולהשהות ולומר ששכח ,גזרו בו בשוגג אטו מזיד.
 3וזה האופ! שמיירי בו הברייתא ,שאמרה שבשוגג אפי' שלא נתבשל כל צרכו יאכל ,אול אחר
הגזירה ג בשוגג אסור .וכסברת רב נחמ! בר יצחק שאמר לעיל שבי! בשוגג ובי! במזיד אסור,
דמיירי אחר גזירה .אכ! לרבה ורב יוס קשה מהברייתא הזו ,דה סוברי שבי! שוגג ובי! במזיד
מותר בשהיה ,ואילו הברייתא סוברת שבמזיד אסור ,ועוד א ר' חייא מיירי ג אחר שגזרו שוגג
אטו מזיד ,א"כ קשה עליה ג בדי! השוגג  -למה ה מתירי .ונשארו בקשיא.
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לתנאי דלהל מה הדי בהשהיה של חמי או תבשיל? ]תוד"ה הא[.
כירה שאינה גרופה קטומה
1
אסור

לכתחילה
בדיעבד
במזיד

לר'
מאיר
לר'
יהודה

כירה גרופה וקטומה
חמי תמיד :מותר
לר' מאיר
תבשיל תמיד :אסור
מותר
לר' יהודה
2

חמי ותבשיל כל צרכ :מותר
לא נתבשלו כל צרכ :אסור
בחמי רק בכל צרכו :מותר
בתבשיל אפי' כל צרכו :אסור

מותר

3

שבת ד לח:
אמר רב ששת :לדברי האומר מחזירי  מחזירי אפי' בשבת ,מה היה פשוט ומה החידוש?
]תוד"ה אפילו[.
לרש"י
לתוס'

הדי הפשוט
כשנטלה ומחזיר משחשכה בליל שבת
5
כשנטלה ומחזירה מערב שבת

4

החידוש
כשנטלה ומחזירה ביו שבת
כשנטלה ומחזירה בשבת

 1בי! לר"מ ובי! לר' יהודה בי! חמי! ובי! תבשיל בי! כל צרכו ובי! שלא כל צרכו .והטע דמבואר
לעיל )ד לז (.דרק בגו"ק התירו ר"מ ור' יהודה ,אלא שכל הברייתא לעיל מיירי רק לכתחילה,
ובדיעבד יש חילוק כדלהל!.
 2הוכיחו התוס' )בד"ה הא( ,שג לר' מאיר צרי .לחלק בי! גו"ק ללא גו"ק ,דהרי ג בברייתא
דלעיל )ד לז (.שהחמיר בה ר' מאיר ,מ"מ היקל לגבי חמי! בכל עני! אפי' שלא נתבשלו כל צרכ
להשהות  -וש מיירי לכתחילה כפי האוקימתא כא! .ועל כרח .הטע משו שהיא גו"ק ,ואילו
כא! בברייתא שהיקל בה ר"מ ,מ"מ אסר במזיד אפי' בדיעבד  -בחמי! שלא הוחמו כל צרכ! ,מיירי
בכירה שאינה גו"ק וכחילוק שחילקנו לר' יהודה.
 3בי! לר"מ ובי! לר' יהודה בי! חמי! ובי! תבשיל בי! כל צרכו ובי! שלא כל צרכו .אלא שהטעמי
שוני ,לר' מאיר הטע שמותר הוא משו שמבואר בברייתא דיד! שהוא מיקל בדיעבד ,והג
שבלא נתבשלו כל צרכ! הוא אוסר במזיד אפי' בדיעבד ,מ"מ ברייתא דיד! מיירי דוקא בשאינה
גו"ק ,אבל בגו"ק מותר .ואילו לר' יהודה הטע ,משו שמתיר בגרופה וקטומה בכל עני! אפי'
חמי! ותבשיל שלא נתבשלו כל צרכ.
 4דבאופ! זה פשוט שמותר להחזיר ,דודאי אדעתא דלהחזיר נטלה מש ,דהרי צרי .לה ליו
המחרת .וקמ"ל דאפי' א נטלה ביו שבת ,שיכול להחזיר א נטלה על דעת להחזיר ,ולא אמרינ!
שבטלה לה הטמנה הקודמת ושהוא כאילו מטמי! לכתחילה.
 5ועני! זה נתבאר בתוס' לעיל )ד לו :בד"ה וב"ה( ,אכ! לא מיירי מהבוקר של ערב שבת  -דודאי
מותר ,אלא מיירי בע"ש בזמ! שלא היה יכול להספיק להרתיח את הקדירה.
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שבת ד לח:

הא יכול להחזיר כירה כל זמ שהיא רותחת בשבת באופני דלהל?

לר' תדאי,
ולחד מ"ד בש ר' אלעזר
לר' חייא בש ר' יוחנ,
ולחד מ"ד בש ר' אלעזר
לחזקיה משמיה דאביי

בהניחה על גבי קרקע
בעוד בידו
דעתו להחזיר אי! דעתו להחזיר דעתו להחזיר אי! דעתו להחזיר
1
אסור
מותר
מותר
מותר

לל"ק :אסור
לל"ב :מותר

לל"ק :אסור
לל"ב :מותר

אסור

מה הדי בפינה ממיח למיח ? ]תוד"ה פינה[.
לפירוש התוס'

לעני הטמנה
מותר

2

לעני החזרה
תיקו

תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא או בגפת ועצי  ,וגרפו וקטמו או לא ,מה הדי? ]תוד"ה תנור[.
למ"ד דלשהות תנ
למ"ד להחזיר תנ

להשהות מע"ש
בתוכו או על גביו :אסור
לסבר רב יוס :מותר
לסמו! לו:
לאביי ולברייתא :אסור
מותר

להחזיר אפי' בשבת
אסור
אסור

מה הדי כופח באופני דלהל?
שהסיקוהו בקש וגבבא
לאביי
שהסיקוהו
ועצי
בגפת
לרב אדא ורב יוס

באינו גרו וקטו
בגרו וקטו
מותר  -דהוא ככירי
מותר
4
אסור אפי' לסמו - .דהוא כתנור
מותר אפי' על גביו
על גביו :אסור ,לסמו! :מותר
3

 1ע' כס"מ )פ"ג מהלכות שבת ה"י( ,דפי' שאלו שלא חילקו בדעתו להחזיר  בכל עני או מותר או אסור.
 2ביארו התוס' דלעני הטמנה א מפנה למיח אחר כיו שהוא קר ,בחיתוי מעט לא יועיל ולא חששו
לחיתוי ,משא"כ כשנות על כירה חמה ,כשמפנה למיח אחר יש לחוש יותר שמא יחתה ולכ נשאר רב
אשי בתיקו .ורשב"א בש ר"י מפרש ,דבהטמנה שהיא לצור מחר אי לחוש לחיתוי דיש עוד זמ ,אבל
כא שמחזיר וצרי אותה אפי' להלילה יש לחוש לחיתוי.
 3ולכאורה מותר בי לסמו ובי לתת על גביו כדי כירה שהסיקוה בקש ובגבבא שמותר .אכ בגירסא
לפנינו בברייתא ,כתוב :סומכי לו ואי נותני על גביו )וכ ס"ל לטור שרק בגרו #וקטו מותר על גביו,
אבל בלא גרו #וקטו אסור( .והגר"א הקשה דבקש וגבבא הרי דינו ככירה  ובכירה מותר לסמו  .ולכ
הגיה בגמ' לפנינו "סומכי לו ונותני על גביו"  דאפי' שאינו גרו וקטו מותר.
 4דס"ל דמה שדימו כופח לתנור הוא דוקא באינו גרו #וקטו אבל בגרו #וקטו ודאי מותר בכופח .ולכ
דייק אביי שבגפת ועצי באינו גו"ק אמרינ דדינו כתנור ,אבל כירה מותרת בכה"ג .וקשה ,דזה אינו דהא
ג כירה אסורה ,אלא על כרח שהמשנה מדברת בעני לסמו  ,ולכירה מותר לסמו אבל לא לכופח .אכ
רב אדא ס"ל שכיו שהסיקו לכופח בגפת ועצי אסור לתת על גביו כתנור אפי' בגרו #וקטו.

