
  השהייה והחזרה בכירה. א"לז ע- ב"ע ול

משך השארת התבשיל על האש מיום שישי ל - " השהייה" :הלכות בישולסוגייתנו בני דינים מרכזיים בישנם ש

חמורה " החזרה. "שמירת חומולהמשך  לכירהלאחר הורדת התבשיל מהאש החזרתו  -" החזרה"ו, שבתה

בגחלים כדי לזרז  בנוסף לכך שבשני הדינים ישנו חשש שיחתה( מפני שהחזרה נעשית בשבת וניראה כמבשל" השהייה"מ

ומסיקה שבגפת , של הכירה המשנה פותחת בדין שעוסק באמצעי הבעירה. )לשמור את החוםכדי או  ,את הבישול

אך לא . )לחתות את הגחלים לכבותם ובכך לא יוכל להניח אפר על הגחלים, או לקטום( ועצים חובה לגרוף את האפר מהכירה

  :אופנים בשניהגמרא מנסה להוכיח זאת ? בהשהייה או בהחזרה, ברור במה עסקה המשנה

 "נושא"הראשון והשני בעלי אותו  ,בפשט: מביאה שלושה דיניםהמשנה  - מהמשנה עצמה . א 

הדין השלישי ו ,)ה מותר"ש אסור ולב"לב( "דין"הדין השני והשלישי בעלי אותו . )השהייה או החזרה' מח(

ממילא הדין השני  - אם נעמיד שהדין הראשון עוסק בהחזרה , לפיכך. )ל"והדין כנ( עוסק בהחזרה

ובכך יש  ".דין"ובעלי אותו " נושא"ואז הדין השני והשלישי שניהם בעלי אותו , יעסוק בהחזרה

  .דבר שאינו מתקבל - כפילות במשנה 

לכן הגמרא , חת מהאפשרויותישנה משמעות הלכתית שונה בכל א - מ "מהנפק. ב

" המוצלחת"מ "ממילא הנפק, "מסתדר"מ ומוכיחה מה יותר "בודקת את שתי הנפק

הגמרא מעמתת את  .שבו עוסק הדין הראשון במשנהמהו הנושא  "בדיעבד" מלמדת

  .ומול דעות רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא, מ מול דברי רבי חלבו"הנפק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בודקת כיצד  ולכן היא. מנסה להוכיח משני הדינים הנוספים במשנה במה הדין הראשון עוסק הגמרא. א

  :)"חסורי מחסרא"י "אך בסוף היא תתורץ ע. ולכן היא נידחתאין הגיון העמדה השנייה ב( לפי כל העמדה ,המשנהתתפרש כל 

  

  

  

  

  

  

  

  דין  נושא  
    או   1

  או   2
  

3    
  

  דין
  חמור  <קל 

  אסור   סורא  משנה
  מותר   אסור   מ"נפק

  .יגרוף ונותן על הכירה תבשיל -בגפת ובעצים , נותן על הכירה תבשיל -בקש ובגבבא : חומר הבעירה. 1  משנתנו
  .ואוכל חמיןהכירה  נותן על: ה"ב .אבל לא אוכל) מים חמין( חמיןנותן על הכירה : ש"ב: סוג התבשיל. 2
  .מותר: ה"ב. אסור: ש"ב: בשבת החזרה. 3

 תבשיל על כירה לא גרופה" לא יתן"ש 1אומרת בדין המשנה 
  ?באיזה דין מדובר -  )חובה לגרוףו( שהוסקה בגפת ועצים

  השהייה"=לא יתן" .1דין   החזרה"=לא יתן" .1דין 

 )החמור( דווקא החזרה

אבל , אסור עד שיגרוף
השהייה מיום שישי 
  .מותר גם בלי גריפה

 )הקל( מכך שהשהייה

בוודאי , אסור עד שיגרוף
אסור ) החמור( שגם נתינה
  .עד שיגרוף

הות את מיהי הדעת הסוברת שמותר להש
  ?פ שאינה גרופה"אע, האוכל על הכירה

מבושל (כל שהוא כמאכל בן דורסאי : חנניה

, מותר להשהותו על גבי הכירה) שליש בישול
  .פ שאינו גרוף ואינו קטום"אע

  יש לגרוף בהחזרה .1דין   השהייהיש לגרוף ב .1דין 

בעצים : השהייה וחומר בעירה. 1
  . אסור להשהות מבלי לגרוף

לבית : השהייה וסוג תבשיל. 2
  .הלל מותר חמין ותבשיל

וכשם ( החזרה וסוג תבשיל. 3

: )יה כך חלקנו בהחזרהשחלקנו בהשה
  .)חמין ותבשיל( לבית הלל מותר

  . בעצים אסור להחזיר מבלי לגרוף: החזרה וחומר בעירה. 1
  .לבית הלל מותר חמין ותבשיל: החזרה וסוג תבשיל. 2
  .)חמין ותבשיל( לבית הלל מותר :החזרה וסוג תבשיל. 3

  ?"החזרה"אינו עוסק ב 1שדין משמע , 3ל 2כפילות בין דין 

לא  2ו 1וכך יהיה אפשר להעמיד שדין , המשנה חסרה משפט
  .3ו 2וממילא לא יהיה קשה בדין " נושא"אותו עוסקים ב

  . )מבלי לגרוף תאבל מותר להשהו( בעצים אסור להחזיר מבלי לגרוף: החזרה וחומר בעירה. 1
  .לבית הלל מותר חמין ותבשיל: השהייה וסוג תבשיל. 2
  .)חמין ותבשיל( לבית הלל מותר: )ומסבירים 1חוזרים לדין מספר (החזרה וסוג תבשיל . 3
ולא , עוסק בהשהיה 2להעמיד שדין " איפשרה"שמותר להשהות ובכך , 1המשנה הוסיפה את סופו של דין [

  ]המשנה בהחזרה כפי שמשמע מפשט
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מ בין השיטות וכיצד זה מסתדר "היא בודקת את הנפק, מלשון המשנה לאחר שהגמרא לא הצליחה להוכיח. ב

  :בדינים אחרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :מ"מהנפקהגמרא מביאה ברייתא ומתאימה את הדעות בברייתא לדעות שבמשנה לפי כל אחת . ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יש לגרוף בהחזרה .1דין   השהייהיש לגרוף ב .1דין 

 השהייה אסור עד שיגרוף

  .החזרהש "וכ ,)1דין (

החזרה אסור עד שיגרוף 
  .אך השהיה מותר, )1דין (

: רבי חלבו בשם רב חמא בר גוריא בשם רב
לפי שתי העמדות ( בהשהיה 1במשנה בדין ( לא שנו

אלא על  ))בין כולו ובין בסופו, יש השהיה 1בדין 
שמותר להניח התבשיל על גב הכירה שאין ( גבה

 .תוכה אסוראבל ל, )החום שם גדול כמו בתוכה

ההיתר של רבי חלבו בשהייה   ברייתא
לשים בכירה שאינו גרופה 

 ,הוא דווקא על גבה מלמעלה
אבל אסר להשהות את הכירה 

  .ש בתוך הגחלים ממש"בער

ההיתר של רבי חלבו כלל 
כי אסור , לא מתקיים

בין ( השהיה בכל אופן

  ?)בגרוף ובין בלא גרוף

אלא בדין , דעת רבי חלבו אינה עוסקת בדין השהייה של הרישא
מותר להחזיר בשבת את הסיר על : שכך דעתו. החזרה בסיפא

  )שלשנראה כמב(אך לא להחזיר את הסיר לתוך הכירה , גבי הכירה

ופה כירה עם גחלים הצמודה לכירה גר
  :)וקיר של חרס מפריד ביניהם(

  רבי יהודה  רבי מאיר  
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  אסור  ש"ב  אסור  ש"ב

  מותר  ה"ב  אסור  ה"ב

 

  ברייתא

  השהייהיש לגרוף ב .1דין   יש לגרוף בהחזרה .1דין 

החזרה אסור עד שיגרוף 
  .אך השהיה מותר, )1דין (

 השהייה אסור עד שיגרוף

  .החזרהש "וכ ,)1דין (

משנתנו היא כדעת רבי 
' הוא כמח 2דין . יהודה

 ה בהשהייה"ש וב"ב
הוא  3ודין , )בכירה גרופה(

ה "ש וב"ב' כמח
  .בהחזרה
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  אסור  ש"ב

  מותר  ה"ב

  

משנתנו היא לא כדעת רבי 
  :ולא כדעת רבי יהודה, מאיר

  משנתנו  
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  אסור  ש"ב
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בהשוואה בין משנתנו לדעת רבי 
ש בדין "קשה דעת ב -מאיר 

ה בדין השהייה "ודעת ב, השהייה
בברייתא עסקנו בכירה , ועוד( והחזרה

ובמשנתנו אפילו כירה , גרופה שאסור

  .!)עם גחלים מותר
דעת רבי בהשוואה בין משנתנו ל

אבל , "זהה"אומנם הדין  -יהודה 
הברייתא עוסקת בהשהייה 

ומשמע עם גחלים (בכירה גרופה 

עוסקת בהשהייה  משנתנוו, )אסור
  ?בכירה עם גחלים

אך . כמותו בהחזרהשהתנא של משנתו סובר , נעמיד את משנתנו כדעת רבי יהודה
נאמר שהתנא של המשנה חולק על רבי ? מה שהקשית על דין גרופה בהשהייה

  )ולרבי יהודה אסור עד שיגרוף( פ שאינה גרופה מותר"וסובר שבהשהייה אע, יהודה בכך


