שבת דף לח

שאלה :בעו מיניה מרב חייא בר אבא :שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת ,מהו?
תגובה ראשונית :אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי.
תשובה :למחר נפק דרש להו :המבשל בשבת ,בשוגג  -יאכל ,במזיד  -לא יאכל ,ולא שנא.
דעות שונות בהבנת התשובה
רב נחמן בר יצחק
רבה ורב יוסף
להיתירא  -מבשל הוא דקא עביד מעשה ,לאיסורא :מבשל הוא דלא אתי לאיערומי -
בשוגג יאכל ,אבל האי דאתי לאיערומי -
במזיד  -לא יאכל ,אבל האי דלא קא
בשוגג נמי לא יאכל.
עביד מעשה  -במזיד נמי יאכל

קושי על רבה ורב יוסף :מיתיבי :שכח קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת,
רבי יהודה
רבי מאיר
בחמין שלא הוחמו כל צורכן ,בשוגג  -יאכל ,במזיד  -לא יאכל
ותבשיל שלא בישל כל צורכו
מותרין ,מפני שמצטמק ורע לו
בין בשוגג בין במזיד -
חמין שהוחמו כל צורכן
יאכל
אסור ,מפני שמצטמק ויפה לו
תבשיל שבישל כל צורכו
הקושי :קתני מיהא :תבשיל שלא בישל כל צורכו ,בשלמא לרב נחמן בר יצחק לא קשיא:
כאן )במקור זה(  -קודם גזרה ,כאן )רב חייא בר אבא(  -לאחר גזרה .אלא רבה ורב יוסף
דאמרי להיתירא ,אי קודם גזרה  -קשיא מזיד ,אי לאחר גזרה  -קשיא נמי שוגג! קשיא.

שאלת בירור :מאי גזירתא?
תשובה :דאמר רב יהודה בר שמואל אמר רבי אבא אמר רב כהנא אמר רב :בתחילה היו
אומרים המבשל בשבת ,בשוגג  -יאכל ,במזיד  -לא יאכל ,והוא הדין לשוכח .משרבו משהין
במזיד ואומרים שכחים אנו  -חזרו וקנסו על השוכח.
סתירה מהברייתא :קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר ,קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה!
פתרון
ברייתא כאן
ברייתא בדף לז
שם לכתחילה כאן
ר' מאיר
בין בשוגג בין במזיד -
חמין אבל לא תבשיל
בדיעבד
יאכל
שם גרופה וקטומה
ר' יהודה
אסור ,מפני שמצטמק
חמין ותבשיל )אפילו
כאן אינו גרוף
ויפה לו
מצטמק ורע לו(
וקטום
שאלה :איבעיא להו :עבר ושהה מאי ,מי קנסוהו רבנן או לא?
תשובה מתוך מקור אחר :תא שמע ,דאמר שמואל בר נתן אמר רבי חנינא :כשהלך רבי יוסי
לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה  -ולא אסר להן ,ביצים מצומקות שנשתהו על גבי
כירה  -ואסר להן .מאי לאו  -לאותו שבת?
דחייה :לא ,לשבת הבאה.
שאלה :מכלל דביצים מצומקות מצטמקות ויפה להן נינהו?
תשובה :אין ,דאמר רב חמא בר חנינא :פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום
אחד ,והביאו לפנינו ביצים מצומקות כעוזרדין ,ואכלנו מהן הרבה.
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