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  סימן רנג  -החזרה  
  

  טעם איסור ההחזרה
  

  .דמיחזי כמבשל בשבת  :ן"ר
  .שמא יחתה בגחלים  ):וספר הישר(' תוס

  
כ לענין שהיה בעינן שיגרוף כל "משא,  הביא בשם ישועות יעקב שלענין חזרה סגי כשגרוף הגחלים לצד אחד  ב"משנ

  .)ל"הנ מ בין הטעמים"ולכאורה זו נפק.               (הגחלים לחוץ

  
  

  תנאי ההחזרה לכירה
  
  

  ק"כירה גרו. 1
  

לא יתן עד  -בגפת ובעצים .  נותנין עליה תבשיל -כירה שהסיקוה בקש או בגבבא   :משנה לו
ובית הלל , נוטלים אבל לא מחזירין: בית שמאי אומרים...  שיגרוף או עד שיתן את האפר

  .אף מחזירין: אומרים
  

אך , ק"ג כירה גרו"שמה שמותר להחזיר הוא דוקא ע  )ע"ובשו(וכתבו הראשונים והפוסקים 
', לא ישהה'או ' לא יחזיר'הוא ' לא יתן'אם ' הבעיה בגמ.   (אסור -ק "ג כירה שאינה גרו"ע

ואסור באינה , אך פשוט שלהחזיר מדובר, בלא ישהה  גםהיא האם מדובר רק בלא יחזיר או 
  .)ק"וואם הוסקה בקש או בגבבא דינה כגר(.)    ק"גרו

  
כיון שלדעתו אסור (שאסור להחזיר אפילו במצטמק ורע לו  ן"הרכתב , ק"אם הכירה אינה גרו

אך לטעם של שמא יחתה (  . ב"פ במשנ"וכ        .)ק"וכן הדין בתנור אפילו גרו(   ).משום מיחזי כמבשל להחזיר
  .)לכאורה יהיה מותר

  
  

  )ד"כמאב/ צ "מבושל כ(מצב התבשיל . 2
  

  .)ד/שיח-פ המבואר ב"ע. (וזהו דין מדיני בישול, שהם דינים מדיני חזרה, נה מהתנאים האחריםתנאי זה שו
  

מותר  -יש בו משום בישול  -ד "שסוברים שגם במבושל כמאב  י וטור"רש, ם"לרמב
  . צ"להחזיר רק אם מבושל כ

  .מותר -ד "אם הגיע לדרגת מבושל כמאב  ן"ן ור"רמב, ש"רא, א"לרשב
  

   .י וטור"רש, ם"רמבכתב כ  א"הרמ
  
  

  חום התבשיל. 3
  

  ).ד/שיח-כמבואר ב(גם תנאי זה קשור לדיני בישול 
  

, י"כרש[ד /שיח-פ מה שפסק ב"וזה ע(.   ז שהיא רותחת"כ) בלח(שמותר להחזיר  ע פסק "השו

  .)וחזר והרתיחו יש בו משום בישול, ב"שאין יס -שנסתלק מרתיחתו  שכל ] רבינו יונה וטור, ש"רא
  

  .יהיה מותר להחזיר כל עוד לא נצטנן התבשיל לגמרי) טו/שיח( א"הרמשלפי  ב"ב המשנוכת
  

דכיון שכבר , כ אסור אם נצטנן"כתב דאפילו בדבר יבש דלא שייך בו בישול ג א"אמנם במג
                                                                         . נצטנן בטלה השהיה הראשונה והוי כנותן עתה מחדש בתנור

   .א"חולקים על המג ל"א ובה"גר, א"חזו                                                                             
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  מעשי נוטל הקדירה. 4
  
  
  

  :שבת לח
   

  :בגמרא  יש ארבע דעות
  

  ) .ג קרקע"שלא הניחו ע(=מותר להחזיר רק בתנאי שהקדירה בידו  :תדאי' ר .1
  . ג קרקע"מותר להחזיר גם אם הניחה ע :יוחנן' ר .2
  .מותר רק כשעודן בידו ודעתו להחזיר :ק"חזקיה משמיה דאביי בל .3
או בדעתו להחזיר , או בעודה בידו: מותר באחד מהתנאים: ב"חזקיה משמיה דאביי בל .4

  ).ג קרקע"אפילו הניח ע(
  
  

שתהיה דעתו להחזיר או שמא די בכך שלא תהא אם צריך , הסתפק גבי התנאי של  דעתו להחזיר בהר צבי( 
מ כשנכבה הכירה מאליה והוא לא ידע והאוכל עדיין חם אם מותר להחזירו לכירה "ונפק.  כוונה שלא להחזיר

  . )אחרת
  
  

  כיון שמעמידה במקום שדרך לבשל , אסור, אף שכבר נתבשלה כל צורכה, על גבי הכירה בשבת לכתחילה ולהושיב[  
     .   ] נראה כמבשל לכתחילהבה תמיד ו

  
  
  

 וכתב.     ולא חילק בין דעתו להחזיר או לא, פסק להקל רק בתנאי שהקדירה בידו  ם"הרמב
  .תדאי ואמוראי קמאי שלא חילקו בכך' י שמשמע שפסק כר"הב

  
, ב"פ שבדרך כלל במחלוקת לישנות פוסקים כל"ואע().   לחומרא(ק דאביי "פסקו כל  ירוחם' ר, ש"רא, ף"רי
  .)מ כאן כיון שקרוב לבוא לידי איסור תורה החמירו"מ

  
ב "כל לכאורה[מותר  -ג קרקע "אף כשהניח ע, פסק שאם בדעתו להחזיר  ת"סה מ בשם"הגה

  .]יוחנן' משמע שפסק כר, ת עצמו"בסה, אמנם)     [.'ותוס מאירי, ז"ריא, ה"ראשכן דעת  ל"הביהוכתב (.   )]לקולא(דאביי 
  

  
  
  
  

  
  ).ם"כרמב"   (ג קרקע"לא הניחה ע"שמותר להחזיר בתנאי ש כתב  ע"השו

  
  

ן "א דנוהגים כר"ועוד הביא הרמ( ).    ש"ף ורא"כרי(את התנאי של דעתו להחזיר    גםהוסיף   א"הרמ
  .)אלא שסיים שטוב להחמיר,  ]כדלעיל[שאם נטלו משחשיכה יש להקל להחזיר בכל גווני , פ הירושלמי"ע

  
עודה : ב דאביי שדי באחד מהתנאים"שהרבה מהראשונים פוסקים כלכתב שכיון   ב"המשנ

  ).ת"מ בשם סה"כהגה( בעת הצורךיש לסמוך על זה  -בידו או דעתו להחזירה 
ג "אך לא ע, ספסל וכדומה ג"כתב שלמעשה מה שיש להקל כשרק דעתו להחזירה הוא רק אם הניח ע צ"ובשעה   

  .'ע בסעיף ג"כיון שזה נגד סתימת השו, קרקע
  ודאי -ובעודה בידו ואין דעתו להחזיר .   ג קרקע"הוסיף שאולי יהיה מותר אם דעתו להחזיר גם בהניח ע ל"ובביה     

        .ם מיקל כך בהדיא"כיון שהרמב, שיש להקל

  
  
  

ג "ב להחזיר עלאסור שו, ג קרקע"שהניח ע, כ מועיל המעשה שלו"ג, אם הנוטל והמניח הוא אדם אחר שאין הקדירה שלו  :א"רעק(
זה תלוי , אם מחשבתו מועלת לאסור שוב להחזיר,  ורק בעת שסילק מהכירה לא היה בדעתו להחזירו,  אך אם עודו בידו.    כירה
  .)ראשונים' במח
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   -:)   לח(' הבעיות בגמ
  

  .תיקו?    פינן ממיחם למיחם מהו?   ג מטה מהו"הניחן ע?   תלאן במקל מהו

  
  

סיימה ' והגמ, עיות אלו נראה שסבר דכיון שמידי דרבנן הםשלא הזכיר ב  ם"מהרמב
  .יש להקל בהם, בתיקו

  

  .פסקו לחומרא  רבינו ירוחם, טור
  
  

  
  )ל"ביה(=  .                ומשמע שמיקל בזה, ם"כתב כלשון הרמב  ע"השו

  
שפסק להחמיר  ומשמע, "ועודה בידו"בין תנאי ההחזרה כתב את התנאי של   א"הרמ

  )ל"ביה, ב"משנ(=.       ג קרקע"ג מיטה שנחשב כאילו הניחן ע"קל והניחן עבתלאן במ

  
  :א גם בפינהו ממיחם למיחם"אם מחמיר הרמ צ"א ושעה"המג נחלקו

  .א מחמיר"הרמ א"המג לדעת
לכן יש לסמוך על  -ה יש דיעות מקילות "כיון שבפינהו ממיחם למיחם בלא צ"שעה לדעת

  . המקילין בבעיא זו
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקום ההחזרה. 5
  
  

דכיון (. אבל לתוכה אסור,  אלא על גבה] שמותר להחזיר[לא שנו  - .פ שבת לז"עע פסק "השו
  ן כתב דהטעם הוא מפני שבתוכה ההבל רב ויש"הרמב(    .) נראה כמבשל, לתוכה כדרך שמבשלין בה תדיר שהוא מעמיד

                                                                                   .)חשש גדול  לחיתוי
  

  ?מה מוגדר כתוך הכירה
  

אך אם הקדירה בתוך חלל הכירה . שרק כשהקדירה יושבת על קרקעית הכירה מיקרי תוכה  משמע י"מרש
  .נחשב כעל גבה -ואינה מונחת על קרקעיתה 

לי הקדרה ועל גבה היינו ששו, שכל ששולי הקדירה ממלאים את חלל הכירה מיקרי לתוכה  משמעמהטור אך 
  .או ששם כיסוי על פי הכירה והושיב הקדירה על אותו כיסוי  עומדין על דופן הכירה לא על חללה

  
אלא הן פשוטות ותוכן וגבן , שאותן הכירות שאין להן תוך וחלל  ועוד כתב.             י"פסק כרש  ב"המשנ
  .מותר להחזיר להן דאין עליהן שם תוך,   אחד
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  רהזמן ההחז. 6
  

  החזרה בשבת  .א
  

  שכל בעיית ההחזרה היא רק כאשר סילק את התבשיל  ן שמשמע מהירושלמי"כתב הר
  ש ונטלו"אבל אם התבשיל היה על הכירה בע,     י ולא החזירו עד שחשיכה"מהכירה מבעו

  אין דעתו ואפילו: ב"משנ.   (ג קרקע"הניחו ע אפילו!)  ק"לגרו(מותר להחזירו  -משחשיכה 
  פ      "לומר שאע'  לדברי האומר מחזירין מחזירין אפילו בשבת'.  ועל דרך זה אפשר לפרש מאי  דאמרינן לח(.)  א חולק"החזוו,  להחזיר

  .)אבל כשסילק בשבת בכולהו גווני שרי, ג קרקע"ובכהאי גוונא הוא דמפלגינן בין עודן בידו להניחן ע, שרי -שהחזרה בלבד היא שנעשית בשבת 
  

י "מבעו שהרי הם אוסרים להחזיר אפילו(חולקים על זה  ש"והרא' שהתוסט שפשו י"הבוכתב 
  .ם חולק על זה"וגם הרמב ).כפי שמבואר לקמן, ש להחזיר בשסילק משחשיכה"וכ, סמוך לחשיכה

  
  .ע אסור"לכו -מיהו אם נצטנן .      וטוב להחמיר   …)ן"כר(נוהגין להקל …:   א כתב"הרמ

  
  : ר הםשהטעמים להחמי ב"וכתב המשנ
  .ן בזה"משום שהרבה פוסקים חולקים על הר. א
  . ולא בתוכה, ג כירה"ן לא התיר אלא ע"י סובר שגם הר"הב. ב

  שנתבאר בפוסקים שחזרה אסורה,  ב שיש ללמד זכות על המנהג"אך סיים המשנ
  .כך-וזה אינו מצוי כל, י החזרה יתחמם התבשיל ויהיה רותח"רק אם ע

  
  

  ש"החזרה בע  .ב
  

  . מחזירין אפילו בשבת -לדברי האומר מחזירין  :אמר רב ששת  -  .שבת לח
  

  דאי, דגזרינן אטו היכא שנטל בשבת. (ש"בע  אףשדיני החזרה קיימים    ש"ורא' כתבו תוס
   .)אך בספר הישר משמע דהטעם הוא מחשש חיתוי בשבת(.)   י אתי נמי להחזירה כשנוטלה בשבת"שרי להחזירה מבעו

    

ש אוסרין "נחלקו בגרופה דב נמימשמע דמבעוד יום " בשבת אפילומחזירין "ך שמהלשון והראיה לכ
אסור להחזיר  וממתי.     י נמי"ה אפילו מבעו"אבל כשאינה גרופה אסור גם לב, ה מתירין"להחזיר וב

יכול  משעה שאם היה קר לא -!) שהרי אם סילקו בבוקר פשוט שמותר להחזיר(? ק"ה באינו גרו"ש לב"בע
  .      י"היה לרתוח מבעו

     

  

, ק כמו בשבת"לענין דבעינן גרו  רק  זהוש  "לשיטה זו שדיני החזרה קיימים אף בע: ב"משנ
  .ג קרקע לא בעינן בזה"אבל לענין דעתו להחזיר ושלא יניחנו ע

  
  ואפילו אינה גרופה.  (ש"קיימים בע  לאסוברים שדיני החזרה    ם"והרמבן "י והר"אך רש

   .)ה"לבי "שרי מבעו
  

היינו לומר דלא מיבעיא בלילה ' לדברי האומר מחזירין מחזירין אפילו בשבת'ומאי דאמר רב ששת     
אלא אפילו ביום דלא מוכח דשקיל ליה אדעתא , דמוכחא מילתא דאדעתא לאהדורי לצורך מחר שקיל ליה

לו ביום המחרת נמי ל רב ששת דאפי"א דבטלה לה הטמנה והוה ליה כמטמין לכתחילה קמ"דאהדורי וסד
  .מחזירין

  
  

  .ולכן לא נהגו ליזהר, ש"ורא' דכמה גדולים חולקין על תוס  י"כתב הב
  

, ג כירה ממש"ודוקא ע(  .כך-אך טוב להחמיר במקום שאין צורך כל, כתב שהמנהג להקל  א"הרמ
ילוק בין להחזיר עליו או ובתנור אין ח... שרי -ב "במקום שהיס]  ש סמוך לכירה"וכ[אפילו סמוך לאש , אבל לסמוך
  .)לסמוך אצלו

  
שאז אסור להחזיר (אם נגמר בישול הקדירה  רקיהיה אסור  שלאוסרים  ב"וכתב המשנ

, )ש"רא(=ש "מותר להחזיר בע -צ "כל זמן שלא נתבשלה כ אבל, )ק"לכירה שאינה גרו
ו ובזה שאינ, ש יתירו גם בשבת"והטעם הוא שסברת המחמירין שאם יתירו להחזיר בע

 אולם.   מבושל לא שייכת גזירה זו כיון שפשוט שהאדם ייזהר בכך ולא יבוא לבשל בשבת
  .)ק"ללא גרו' ע מותר להחזיר סמוך לחשיכה אפי"וחי לכו(. משום לא פלוג) ג"סמ(יש מחמירין בזה 
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  החזרה לתנור ולכופח
  

  .  על גביולא יתן בין מתוכו בין  -בקש ובגבבא ) אפילו(תנור שהסיקוהו  - :משנה לח
  .הרי הוא כתנור -בגפת ובעצים .   הרי הוא ככירה -כופח שהסיקוהו בקש או בגבבא 

   
.   ק"לא מהני גרו,   ובכופח שהוסק בגפת או עצים,  שמשמע מהגמרא  שבתנור  י"וכתב הב

, ובכופח שהוסק בגפת ועצים, ובתנור,   ק"משום דבכל להחזיר בעי גרו, ולכן אסור להחזיר
  .ע"בשו  פ"וכ.            א מהניא מידיק ל"גרו

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )א,רנג(מעשה שבת בהחזרה  
  
  

או , אם החזיר בשוגג אם הוא אסור באכילה דומיא דשכח ושיהה מסתפק – י"הגהות אשיר
דילמא שאני התם שנתקן המאכל בשבת באיסור אבל בהחזרה כבר היה ראוי לאכילה ואינו 

  .נהנה כל כך
  .כל היכא דעבר אדרבנן בין בהשהה בין בחזרה בין בהטמנה אסור לאוכלו – הגהות מרדכי

  
  
  
  

 -ל "ואם מצור,  )במזיד(דינו כעבר ושהה  -ואם החזירו ישראל   בשם הגהות מרדכי א"פסק הרמ
  .שהרי לא נהנה מן האיסור, מותר

  
בחזרה  והטעם שמחמירים.   שגם אם החזירו בשוגג דינו כעבר ושהה במזיד ב"המשנוכתב 

  .משום שעשה מעשה, יותר מבשהיה
  .צ מותר לאחרים"כתב שאם מחזיר בשוגג תבשיל מבושל כ א"ובמג

  
  
  
  
  

י במזיד לא חמיר ממה "י א"דמה שנעשה ע(.  י בשבת דינו כשכח ושהה"אם החזיר א  -  א"רמ
הכא מקילינן משום  -וכדלעיל בשוגג ' ואף דבחזרה אסור אפי:  ל"בה.)                     י ישראל בשוגג"שנעשה ע

  .י מסתפק בזה"כי הגהות אשיר, כ"דשם גופא לא פסיקא כ
  . י לצורך ישראל"שהיינו כשהחזיר הא ב"המשנוכתב 
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