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  נראה כמבשל, חזרה

  

  ג"ם פ"פירוש המשנה להרמב
  . ויחזירה,אלא שארה באויר עד שיצוק ממה, מחזירין בתאי שלא הוחה הקדרה על שום דבר

  רנג' ר סי"שוע
 וטל הקדרה ,גרופה וקטומה או אפילו בגפת ועצים אלא שהיא , כירה שהסיקוה בקש וגבבאיד

שלא הסירה מידו , עודה בידו אם ,ד יום בין משחשכה ובא להחזירה עליה בשבתמעליה בין מבעו
 אם בתחלה כשטל ,)בשבת( מותר לו להחזירו ... כשטלה מעל הכירה עד שעה שרוצה להחזירה

 כשמעמידה על הכירה שהוא מקום שדרך ... ר כך אחהיה בדעתו שיחזירההקדרה מעל הכירה 
   .כתחלה בשבתראה כמבשל ללבשל שם הרי זה 

גזירה  ,לה בשבת בכל עין  שאסור להחזיר, כירה שהוסקה בגפת ועצים ואיה גרופה וקטומהטו
  .שמא יחתה בגחלים

 אבל אם עדיין לא .פ שהוא מצטמק ויפה לו" אע,תבשל המאכל כל צרכו אין היתר אלא כשכבר יח
 ,להחזירו בשבת מן התורה אסור ,פ שכבר תבשל יותר מכמאכל בן דרוסאי" אע,תבשל כל צרכו

  .מפי שהוא מבשל ממש

 גם לאחר שהסיר הקדרה מידו והיחה על גבי קרקע ושהתה ...המהג להקל עוד אפילו להחזיר יט 
 ואין למחות . ואפילו פיה התבשיל לקדרה אחרת, היה דעתו בתחלה להחזירהשם הרבה וגם לא

 אלא בשטלה , לפי שיש אומרים שלא הצריכו חכמים שיהיה דעתו להחזירה ועודה בידו,בידם
 שאז אם לא היה דעתו להחזירה או שכבר הסירה מידו ,מהכירה מבעוד יום ובא להחזירה בשבת

 אבל . כיסת השבת לא היתה שם כלל על הכירהתכיון שבתחל ,הרי זה כמושיבה בשבת לכתחלה
 איו ראה , כיון שבתחלת כיסת שבת היה תבשיל זה על הכירה,כשטלה מהכירה משחשכה

 ,טוב להחמיר ...  וגם כבר הסירה מידו, אף אם לא היתה דעתו להחזירה,כמושיבו בשבת בתחלה
  .לפי שרבו האומרים שאף לעין זה אין חילוק בין טלה מבעוד יום לטלה משחשכה

ויש אוסרים לסמוך אצל כירה או תור שלו שאין גרופים  ...אין לחוש לחיתוי בסומך חוצה לו ש כ
גזרה שמא  משום , אף שהיתה דעתו להחזירה או לסמכה ועודה בידו,יםוקטומים והוסקו בגפת ועצ

לעין לסמוך בשבת  מכל מקום , שאף שלעין לסמוך שם מבעוד יום לא חששו לחיתוי ...יחתה
  .החמירו יותר

 , המשכים בבקר וראה שהקדיחה תבשילו שבקדרה שעל פי הכירה שאיה גרופה וקטומהכו
 יכול להסיר הקדרה , ומתיירא פן יקדיח יותר, שתבארו למעלהשהשהה עליה באחד מדרכי ההיתר

 ואז ישים הקדרה שהתבשיל בתוכה על גבי ...מהכירה ולהיח קדרה ישה ריקית על פי הכירה 
 דכיון , ואין כאן איסור במה שמחזיר בשבת לכירה שאיה גרופה וקטומה,קיתיהקדרה הר

  .הרי זה כגרופה וקטומהשהתבשיל בתוכה שהקדרה הריקית סותמת פי הכירה תחת הקדרה 

  ק י"אחרון שם סקונטרס 
ג לא שרי אלא בתאי " אפילו הכי בס,ח"שי' א שם בסי"דאף אם תימצי לומר שאף לפי מסקת המג

,  או על גבי המיחם שעל האש,משום דתוך הקדרה הריקית גרע טפי מעל גבי קדרה הטמוה, חזרה
  .הבתחל אבל לא לעין להושיב ,ופהולא מהי הקדירה הריקית אלא לעין דהוה ליה כגר

  שיח' ר סי"שוע
 אפילו תבשל כבר כמאכל בן , אבל כל שלא תבשל כל צרכו,וכל זה בתבשיל שתבשל כל צרכו י

 ואפילו יתבשל מאליו אלא שעושה דבר שמקרב , אפילו בעודו רותח, יש בו משום בישול,דרוסאי
  .בישולו

 לא יוציא מהם , אם אין מבושלין כל צרכן,על גבי האּורהאלפס והקדרה שהעבירן מרותחין מ ל
 אבל אם תבשלו כל צרכן מותר להגיס .ש למעלה" ויש בזה משום בישול כמ, שמצא מגיס,בכף
  . לאחר שהעבירן מעל גבי האּור,בהן


