
  סיכום תחילת פרק כירה
  המשנה

 

יָרה יקוָה ְבַקׁש וִבְגָבָבאּכִ ִהּסִ ּ ׁשֶ יל, ּ ּנֹוְתִנים עֶליָה ַתְבׁשִ ֶגֶפת וְבעִצים, ָ ֵּבְ ִיְגרף, ּ ּלא ִיֵתן עד ׁשֶ ַ ּ ,
ִיֵתן ֶאת ָהֵאֶפר ּאֹו עד ׁשֶ ּ אי אֹוְמִרים. ַ ּמַ ית ׁשַ ין , ּבֵ ילֲאָבלַחּמִ ל אֹוְמִרי.  לא ַתְבׁשִ , םּוֵבית ִהּלֵ

יל ין ְוַתְבׁשִ אי אֹוְמִרים. ַחּמִ ּמַ ית ׁשַ ל אֹוְמִרים. נֹוְטִלין ֲאָבל לא ַמֲחִזיִרין, ּבֵ ַאף , ּוֵבית ִהּלֵ
 : ַמֲחִזיִרין

  

  :וכדעת חנניא, לא יחזיר הוא' איבעיא להו האי לא יתן וכו
  

úåäùì  øéæçäì
1
  

  
  תבשיל  מים  

  בכל גווני אסור  רק גרוף וקטום  ש"ב

  ה"ב

לא גרוף ' מותר אפי

כי הרי מדובר . (וקטום

  רק גרוף וקטום  )נתבשל כבן דרוסאיב

  

   

  :או דילמא לשהות תנן
  

 úåäùì  øéæçäì  
  

  מים ותבשיל  תבשיל  מים

  אסור  בכל גווני אסור  רק גרוף וקטום  ש"ב

  רק גרוף וקטום  ה"ב

   

  

  של האיבעיא' לפי צד א' תירוץ הגמ

  

úåäùì  øéæçäì  
  

  בשילת  מים  תבשיל  מים

  בכל גווני אסור  רק גרוף וקטום  2רק גרוף וקטום  בכל גווני  ש"ב

  רק גרוף וקטום  בכל גווני  ה"ב

  

  

  'קושיא ב

  .ע אסור"אבל בתוכה לכו, רב חלבו אומר שמחלוקת במשנה הוא דווקא על גבה
  

חלבו בא להגביל היתר זה שרק על ממילא מובן שרבי , אינו גרוף או קטום'  ממילא בלשהות יש אופן שמותר אפי:אי אמרת להחזיר

  .גבה

כ אינו מובן מה בא רבי חלבו להגביל בין תוכה "א,  והיינו שבלשהות הדין שדעות המתירים הוא רק בגרף וקטום :אי אמרת לשהות תנן

  .כ אין בה שום איסור"א, הרי היות שמדובר באינו גרוף וקטום, לעל גבה

                                                
ולכן . משום דמחזי כמבשל, ע אסור"כ לכו" דאל,מורח להיות שדעת המתירים הוא רק באופן של גרוף וקטום, בכל פעם שאנו מדברים על החזרה: יש לזכור  1

  .מ להחזיר הוא רק בגרוף וקטום"מ, אינו גרוף וקטום' באוקימתא זו אנו מוכרחים לומר שלמרות שבלשהות התרנו אפי
2
  .ע מותר"ומשמע שבגרוף וקטום לכו, קרה שאינו גרוף וקטום במלשהות הואאומרת שהמחלוקת הוא ב'  ממה שהגמכך משמע 



  'תירוץ הגמ

  .3ולא על הלהשהות על הלהחזיר מה שרבי חלבו בא להגביל הוא

  

  'קושית הגמ

  

úåäùì  øéæçäì  
  

  תבשיל ומים  תבשיל  מים
  רבי מאיר  הכל אסור  ש"ב
  אסור  אסור  מותר  ה"ב

  אסור  אסור  מותר  ש"ב
  רבי יהודה

  מותר  ה"ב

  

  ל כרבי יהודה" וסד להחזיר תנן"לפי המ' תירוץ הגמ

  

  .וקטום הוא חולק על רבי יהודהבנושא אינו גרוף  �
  .ובנוגע שהמחלוקת הוא גם בחזרה וגם בשהייה הוא אוחז כרבי יהודה �

  

äééäù  äøæç  
  

  גרופה וקטומה  גרופה וקטומה  אינה גרופה וקטומה
  אסור  4מותר הכל  מותר רק חמין  ש"ב

  מותר  מותר הכל  מותר הכל  ה"ב

  

  ף"י והרי"שיטות רשסיכום 
  

  

  חי  לגבי שהייה
של כבן נתב

  דרוסאי
מצטמק 
  וטוב לו

מצטמק 
  ורע לו

אינו גרופה 

  אסור  וקטומה

  ף"רי
גרופה 

  וקטומה
  מותר

אינו גרופה 

י "רש  מותר  וקטומה

גרופה   י"ור

  וקטומה

תר
מו

  

  מותר

תר
מו

  

 

                                                
היינו , סברה שאם רבי חלבו בא להגביל' א הגמ"ממילא בהו, היינו שהם חולקים בשווה בלשהות ולהחזיר, ד לשהות תנן"כנתבאר לעיל לפי המ, ר הדברביאו 3

 .אלא על חלקו, אנו מחדשים שדברי רבי חלבו אינו הולך על כל המחלוקת, ובתירוץ, על כל הפלוגתא
4
  .ל שרק חמין"ס, ש"דיבור המתחיל קשיא לבי "אמנם לשיטת רש, רק לפי הפני יהושע 


