שיטות בשהיה וחזרה שבת לו-לז

בס"ד

כירה שהסיקוה
בקש ובגבבא  -נותנים עליה תבשיל
בגפת ובעצים  -לא יתן עד שיגרוף ,או עד שיתן את האפר
האי לא יתן --

להחזיר תנן

לשהות תנן

חנניה אומר:

חכמים אומרים:

כל שהוא כמאכל בן דרוסאי
מותר לשהותו על גבי כירה
אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום

מבושל כל צורכו
מותר לשהותו על גבי כירה
גרופה וקטומה

חזרה

שהיה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

בגפת ובעצים
אינה גרופה וקטומה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

חזרה

בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין
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ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין
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ובית הלל אומרים
אף מחזירין

שהיה

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

בס"ד

שיטות בשהיה וחזרה שבת לו-לז

כירה שהסיקוה
בקש ובגבבא  -נותנים עליה תבשיל
בגפת ובעצים  -לא יתן עד שיגרוף ,או עד שיתן את האפר
האי לא יתן --

להחזיר תנן

לשהות תנן

חנניה אומר:

חכמים אומרים:

כל שהוא כמאכל בן דרוסאי
מותר לשהותו על גבי כירה
אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום

מבושל כל צורכו
מותר לשהותו על גבי כירה
גרופה וקטומה

חזרה

שהיה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

בגפת ובעצים
אינה גרופה וקטומה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

חזרה
בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

תוס'
רמב"ן
לתוכה
אסורה

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

אי אמרת בשלמא
להחזיר תנן
היינו דשני בין תוכה לעל גבה
על גבה
מותרת

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

רש"י

לתוכה
אסורה

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

אלא אי אמרת
לשהות תנן
מה לי תוכה מה לי על גבה!
על גבה
מותרת

רמב"ן

תוספות

רש"י

דמסתבר להו בגמרא
בחזרה דחמיר תוכה
משום דנפיש הבלא
ונראה כמבשל בשבת
ואף על פי שגרוף וקטום

היינו דשני לן
בין תוכה לעל גבה
מהא דשרי
להחזיר בגרופה
דלחנניה אפילו
תוכה משהין
אפי' באינה גרופה

דכי משהי לתוכה
דשאינה גרופה
מטמין ממש ברמץ
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בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

שהיה

לתוכה
אסורה

על גבה
מותרת

מי סברת רבי חלבו ארישא קאי?
אסיפא קאי וב"ה אומרים אף מחזירין

דאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב:
לא שנו אלא על גבה ,אבל לתוכה  -אסור
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רש"י
כיון דגרופה
ומבעוד יום
הוא נותנו לתוכה
מה לי תוכה
מה לי על גבה?

תוספות ורמב"ן
ובהשהאה דוקא
לא ניחא ליה לחלק

בס"ד

שיטות בשהיה וחזרה שבת לו-לז

כירה שהסיקוה
בקש ובגבבא  -נותנים עליה תבשיל
בגפת ובעצים  -לא יתן עד שיגרוף ,או עד שיתן את האפר
האי לא יתן --

להחזיר תנן

לשהות תנן

חנניה אומר:

חכמים אומרים:

כל שהוא כמאכל בן דרוסאי
מותר לשהותו על גבי כירה
אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום

מבושל כל צורכו
מותר לשהותו על גבי כירה
גרופה וקטומה

חזרה

שהיה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

בגפת ובעצים
אינה גרופה וקטומה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

חזרה
בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

רבי מאיר
כירה אחת
גרופה וקטומה

עקר דברי הכל
לא יחזיר
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ובית הלל אומרים
אף מחזירין

שתי כירות המתאימות

וכירה אחת
שאינה גרופה ואינה קטומה

משהין על גבי
גרופה וקטומה

בית שמאי אומרים
ולא כלום

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

שהיה

אלא אי אמרת להחזיר תנן ,מתניתין מני?
אי רבי מאיר  -קשיא לבית שמאי בחדא ,ולבית הלל בתרתי
אי רבי יהודה  -קשיא גרופה וקטומה!

רבי יהודה
כירה אחת
גרופה וקטומה

ואין משהין על
שאינה גרופה ואינה קטומה

ובית הלל אומרים
חמין אבל לא תבשיל

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

חזרה על גבי
גרופה וקטומה

משהין על גבי
גרופה וקטומה

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

וכירה אחת
שאינה גרופה ואינה קטומה

ואין משהין על
שאינה גרופה ואינה קטומה

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

אי אמרת בשלמא לשהות תנן
מתניתין מני  -רבי יהודה היא
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ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

בס"ד

שיטות בשהיה וחזרה שבת לו-לז

כירה שהסיקוה
בקש ובגבבא  -נותנים עליה תבשיל
בגפת ובעצים  -לא יתן עד שיגרוף ,או עד שיתן את האפר
האי לא יתן --

להחזיר תנן

לשהות תנן

חנניה אומר:

חכמים אומרים:

כל שהוא כמאכל בן דרוסאי
מותר לשהותו על גבי כירה
אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום

מבושל כל צורכו
מותר לשהותו על גבי כירה
גרופה וקטומה

חזרה

שהיה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

בגפת ובעצים
אינה גרופה וקטומה

בקש ובגבבא או
בגפת ובעצים גרופה וקטומה

חזרה
בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

בית שמאי אומרים
נוטלין ולא מחזירין

שהיה

ובית הלל אומרים
אף מחזירין

בית שמאי אומרים
חמין אבל לא תבשיל

ובית הלל אומרים
חמין ותבשיל

כירה שהסיקוה בגפת ובעצים
אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי

אמר רב ששת אמר רבי יוחנן

כירה
שאינה גרופה ואינה קטומה

כירה
שאינה גרופה ואינה קטומה

עקר  -לא יחזיר
עד שיגרוף או עד שיתן אפר
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עקר  -לא יחזיר
עד שיגרוף או עד שיתן אפר

משהין עליה
חמין שהוחמו כל צורכן
ותבשיל שבישל כל צורכו

אטו לית אנא ידע
דאמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל:
מצטמק ויפה לו אסור!
כי קאמינא לך  -לרבי יוחנן קאמינא

אפילו
מצטמק ויפה לו

משהין עליה
חמין שלא הוחמו כל צורכן
ותבשיל שלא בישל כל צורכו

קסבר :מתניתין להחזיר תנן
אבל לשהות משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום

יוחנן*
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*תוד"ה אא"ב :לא אשכחן תנא דסבר הכי

בס"ד
מאי הוי עלה?  -תא שמע:
כירה שהסיקוה בגפת ובעצים  -סומכין לה
ואין מקיימין אלא אם כן גרופה וקטומה

כירה שהסיקוה
סיכום שיטת האמוראים

כירה
שאינה גרופה ואינה קטומה

כירה
שאינה גרופה ואינה קטומה

משהין עליה

חמין שהוחמו כל צורכן
ותבשיל שבישל כל צורכו*

רק
במצטמק ורע לו

אפילו
מצטמק ויפה לו
שאני הכא שקיטמה**

אמר רבי יצחק בר נחמני
אמר רב אושעיא :קטמה
והובערה  -משהין עליה
חמין שהוחמו כל צורכן,
ותבשיל שבישל כל צורכו
אמר רבה בר בר חנה
אמר רבי יוחנן :קטמה
והובערה  -משהין עליה
חמין שהוחמו כל צורכן
ותבשיל שבישל כל צורכו,
ואפילו גחלים של רותם
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שיטות בשהיה וחזרה שבת לו-לז

עקר  -לא יחזיר
עד שיגרוף או עד שיתן אפר

חמין שלא הוחמו כל צורכן
ותבשיל שלא בישל כל צורכו

משהין עליה

חמין שהוחמו כל צורכן
ותבשיל שבישל כל צורכו

אפילו
מצטמק ויפה לו

רק
במצטמק ורע לו

אפילו
מצטמק ויפה לו

חנניה:
אין צולין בשר וביצה
אלא כדי שיצולו
מבעוד יום

הא רב ושמואל
דאמרי תרווייהו:
מצטמק ויפה לו אסור!

אמר רב שמואל בר
יהודה אמר רבי יוחנן:
כירה שהסיקוה בגפת
ובעצים משהין עליה
תבשיל שבישל כל
צורכו וחמין שהוחמו
כל צורכן ואפילו
מצטמק ויפה לו

)וביצה מצטמק ויפה לו(***

אמר רב ששת אמר רבי יוחנן:
כירה שהסיקוה בגפת ובעצים
משהין עליה חמין שלא הוחמו
כל צורכן ותבשיל שלא בישל
כל צורכו ,עקר  -לא יחזיר עד
שיגרוף או עד שיתן אפר****

*תוד"ה ש"מ :אפשר דה"ה אפילו בלא בישל כל צורכו
**רש"י ד"ה שאני :וגלי דעתיה דלא ניחא ליה בצמוקי ותוס' שם שנגדר לגמרי כקטומה
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אמר רב נחמן:
מצטמק ויפה לו אסור
מצטמק ורע לו מותר

***ר"ן על הרי"ף דף טז :מחלק בין המקרים לישב את דברי רב
****בעל המאור דף טז .זה רק במקרה של מצטמק ורע לו

