
  דולקתסמיכת קדירה לכירה . א"לז ע

ורק בגרוף וקטום ( כירה דולקתב "שהייהה"חכמים אסרו ש ומגיעה למסקנה, הגמרא עוסקת בדין השהייה והחזרה

והתיר בכירה דולקת רק ( בן דורסאי בכירה דולקת בישול תבשיל שאינו הגיע לכדי מאכל אסר חנניהרבי ו ,)התירו

  . כירה דולקתלבשבת " החזרה"ע אסור "ולכו .)בן דורסאישיעור במאכל יותר מ

  .דנה מהו הדין בסמיכת קדירה אל כירה דולקתהגמרא 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כל מה האם : צדדי הספק? דולקת האם מותר לסמוך קדירה לכירה
דווקא בתוך אש " החזרה"ו" השהייה"חנניה בשאסרו חכמים ורבי 

או לא . )שאין חשש לחתות בגחלים( אבל בצידה מותר, הכירה או על גבה
  ?סמוךבתוך ו, בכירה דולקת מעל וגזרוחילקו 

אחת גרופה , שתי כירות המתאימות
נה גרופה ואחת שאי ,וקטומה
 .ג גרופה וקטומה"משהין ע -  וקטומה

  ברייתא

מותר להניח קדירה באופן 

  הסמוך לכירה דולקת

כירה ל בסמוךמותר להשהות קדירה 
פ שעולה חום הכירה "אע, דולקת

ישנו חשש ו( הדולקת אל הקדירה

 )שיחתה לזרז בישולה

 קדירהמותר לסמוך 
כשם ( לכירה דולקת

שמותר להשהות קדירה 

  .)בסמוך לכירה דולקת

ולא ניתן לבצע השוואה בין ( י כירות הדין שונהתשדין יתכן שב

רק מחמת שהקדירה נמצאת  בשתי כירות שהותר, )הדינים
. אין חשש שיחתה בגחלים -ש ולכן החום חל באוויר החוצץ

  .החום ממשי ויש חשש שיחתה -לכירה  בקדירה הסמוכה אך

 -מחדש אפילו נדלקה 
, להשהות, להסמיך: מותר

  לקחת ולהחזיר
  קטם את הכירה

קטמה : רב ספרא בשם רב חייא
 עליה מקיימין, לה סומכין -ונתלבתה 

 .נוטלים ממנה ומחזירין לה ,)משהין(

  ברייתא

מותר  -  אם קטם את הכירהדווקא 
אפילו אם נדלקה לאחר מכן דינה ( לסמוך

שהסיח  בכיבוי שמראה בדעתו. כקטומה

, )ואין חשש לחתות - דעתו מלבשל עוד
 .אסור לסמוך - אבל כירה דלוקה 

אסור לסמוך 
ורק בגרופה (

. וקטומה מותר
כשם שהתיר רב 

חייא בכירה 
  )קטומה שנדלקה

   :אנו מסיקים" נוטלים ממנה"הדין מז "הרי לפ, אם כל דברי חייא מדברים על כירה קטומה בלבד
  !תרובוודאי זה מו. אסור ליטול -אם לא קטם אבל , מותר ליטול מהכירה את התבשיל -שדווקא אם קטם 

שמותר , הדין שכך הוא( "מחזירים"אגב שיגרת הלשון בכך שאמר " נוטלים"רב חייא אמר : יש לומראלא 

  ).אין משמעות הלכתית" נוטלים"אבל למעשה ל. להחזיר רק אם קטם

 את הדין למדנומכך שרצה ל ,רת הלשוןעקב שיג כוונתו הייתה אמר רב חייאש" סומכים"ממילא אף 
  ?אבל אליבא דאמת מותר לסמוך אפילו בכירה דולקת. )אבל אין לאמירה משמעות הלכתית( "משהים"

כי , "נוטלים ומחזירים"ברק להגיד שיגרת הלשון ניתן  מתוך "זה אגב זה"שנה  את הרעיון שרב חייא
דין ורצה ללמד רק , י הפעולות כרוכות יחדיולכן שת( ה משםותו מקום שנטללא ההאדם מחזיר הקדירהנטילת ב

  . )אמר ליטולכך ואגב , החזרה בכירה גרופה
ועל . הכירהוהשהייה נעשית מעל , כירהצד השית בנע שסמיכה, "משהים"אין קשר ל" סומכים"אבל ל

  .)ואסור לסמוך בכירה דלוקה( ם שקטם את הכירהרק במקו והתיר ,"סומכים"קא אמר בדוו כרחך רב חייא

   .סומכין לה, כירה שהסיקוה בגפת ובעצים  ?לכירה דלוקה קדירהמותר לסמוך  ,למעשה
  .אלא אם כן גרופה וקטומה )משהים( ואין מקיימין

גחלים שעממו או שנתן עליה נערות של פשתן 
 .הרי גרופה וקטומה, דק

  ברייתא

  .)בלא גריפה( לכירה דולקת קדירהמותר לסמוך 


