
  אכש' ס
  

  'א �סעי
למאכל , )שהסיח דעתו מה�, משו� מוקצה( אי
 מסתפק מה� בשבת )לייבש�( הכניס
 לעצי� ,)מי
 עשב( אזוב וקורנית, אהפחבילי :...תנו רבנ
" – גמרא

, דברי רבי יהודה, ומולל ואוכל ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, )כדר" חול( ובלבד שלא יקטו� בכלי, וקוט� ביד ואוכל, בהמה מסתפק מה� בשבת
�שבת ". (ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדר" שהוא עושה בחול, ואוכל) מפר" השרביטי
 להוציא הזרע שבתוכ
(מולל בראשי אצבעותיו , וחכמי� אומרי

  .)קכח
  .ו"שיט ס' ע בס"וע. וכחכמי� שמולל בראשי אצבעותיו פסק גמרא – מחבר

א מודה שיש "שכא
 בפאה ג� הרמ, אבל כתב המחצית השקל, � שלא ימלול אפילו בראשי אצבעותיוו הביא את דעת המחמירי"שיט ס' בס –א "רמ
  .להקל

  .סת� הכנסה נחשבת למאכל בהמה – מג� אברה�
  

  'סעי� ב
מרובה ובי
  והלא הוא הילמי בי
: ר יוסי"א. אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בה
 את פתו ונות
 לתו" התבשיל, אי
 עושי� הילמי בשבת" – שנהמ

לתו" ) אבל בלא זה נראה כמעבד, שהשמ
 מונע מהלח להתערב ע� המי� ולהיות מי מלח עזי�(נות
 שמ
 לכתחילה : ואלו ה
 מי מלח המותרי�! מועט
  :)קח% .שבת קח". (המי� או לתו" הכוס

שאמר ששניה� (יוסי ' ר: איבעיא להו...מלח מועטי� אבל עושה הוא מי, אי
 עושי
 מי מלח מרובי
: ק"ר יהודה אמר שמואל ה"א? מאי קאמר" – גמרא
�  :)שבת קח". (...יוחנ
 לאסור' וכ
 אמר ר, לאסור: אלא אמר רבה...יוסי אוסר' מדלא קתני ר: אמר רב יהודה? לאסור או להתיר) שוי

  .הלכה כחכמי� – ש"רא, �"רמב, �"רי
  

? וכמה. כל שהביצה צפה בה
: רבה ורב יוס� בר אבא דאמרי תרוייהו? אי מי מלח עזי
מ. אי
 עושי
 מי מלח עזי
: תני רבי יהודה בר חביבא" – גמרא
  :)שבת קח". (ר אבהו למורייסא של דגי�"א? תרי תילתא מילחא ותילתא מיא למאי עבדא לה: אמר אביי

  ).כי מרובי� אסור אפילו בלא עזי�(סור ואפילו מועטי� א, ונראה ככובש כבשי�, כי מלח כזה עושי� לזמ
 מרובה לכבוש בו דגי�, אסור – �"רמב
  

  מחבר

1. �לירקות ביחד לתת  ההרב )א"מג – כגו
 יי
 וחומ) שאסור לערב� במלח ה בכל המשקי�"ה( שאי
 עושי� מי מלח, פסק כמשנה וכחכמי
 �כי אי
 עיבוד באכלי� , ואיסור זה הוא מדרבנ�, שהמלח מקיימו, עיבוד העור( כי דומה למעבד )כבשי�(שכובשי� אות� במלח כדי להתקיי

 ).ב"מ –מהתורה 
  .מותר לעשות מעט לתו" התבשיל .2

  .מותר ג� להכי
 מי מלח מעט לטבול בה� את פתו או לשפו" על נתחי עו� או דג צלוי – ב"מ

"ר. (כל מה שמותר כא
 לתת מעט מלח למי� זה רק לצור" טיבול אותה הסעודה ולא לסעודה אחרת – מג� אברה�(  
  .מ אסור לעשות זאת לצור" יו� חול"ומ. א"ודלא כמג, ב"כ המ"וכותר אפילו לסעודה אחרת מ – אליה רבה

3. �  )שלא יהיו מי מלח עזי� שכובשי� בה� דגי�. (וכל זה כשכמות המלח היא פחות משני שלישי� מכמות המי
  

  'ד% 'סעיפי� ג
צנו
 אסור וביצה : רב חזקיה משמיה דאביי אמר, וביצה בשבת) ארבע או חמש חתיכות יחד(אי
 מולחי� צנו
 : תני רב יהודה בר חביבא" – גמרא

  .מותרת

כיו
 דשמענא להא דכי אתא עולא , דאמר שמואל פוגלא חורפי מעלי, אמינא אפסודי קא מפסדינא ליה, )צנו
(מריש הוה מלחנא פוגלא : אמר רב נחמ

  :)שבת קח( ".)בשעת האכילה טובל במלח ואוכל(אי מטבלנא טבולי וד, )שני� יחד(ממלח לא מלחנא , ואמר במערבא מלחי כישרי כישרי
  ?מלוח צנו� למה אסור

משנה את הצנו
 וכל דבר חרי� , כלומר( .שהמלח מעבד� ונעשי� קשי� ונחשב כתיקו
, אסור למלוח צנו
 וביצה שלושה או ארבעה חתיכות יחד – י"רש
  )כ במליחת בשר כדלהל
"משא, או מר
� אי
 איסור מעבד באוכלי�"לרמב. [וכובש כמבשל, �נראה ככובש כבשי – �"רמב[  

  .כ"אי
 המלח מועיל לה� כ – מג� אברה�. מפני שאי
 דר" לעשות מה
 כבשי� – לבוש ?למה מותר למלוח ביצי�
  
  .אבל ביצה מותר, הלכה כאביי שצנו
 אסור למלוח אלא רק לטבול אחד אחד ולאכול – ש"רא, �"רמב, �"רי

אבל אסור להשהות את הדבר  .יחד לפניו לאכול מיד זו אחר זוחתיכות צנו
 אחת אחת ולהניח� כמה מותר לטבול ש, י"ברי רשלמד מד – תרומת הדש�
  .שתי� או שלוש חתיכות יחדי שאסר רק "וכ" משמע מרש. אלתראלא לאוכל� ל, היינו מתחילת הסעודה לסו� הסעודה לזמ
 רב

למלוח ז שמותר "מסיק מכא
 הט .אבל לטבול פע� אחת מותר, כדי לשהותו במלח יותר מחתיכה אחתכתבו שאסור למלוח צנו
  – ק"סמ,ג"סמ, ז"או
  .ה ורק בשני� או יותר יש קפידאיחיד אפילו לזמ� מרוב

  :ז מקשה על כ  כמה קושיות"הט

 .היה על רב נחמ
 לפרט בי
 יחיד לרבי� ובי
 זמ
 קצר לזמ
 מרובהק "ד והסמ"הוא� כמו תר .1
ומה ההבדל בי
 זה לדיני בורר שכל מה ששיי" לסעודה הקרובה , בי
 אכילה לאלתר לבי
 השהיה מתחילת הסעודה לסופה מדוע יש חילוק .2

 ?נחשב לאלתר
� משמע שאוסרי� מליחת צנו
 בכל "שהרי מלשו
 הרמב, ומני
 לקח זאת, י שהקפידא היא במליחת כמה חתיכות בבת אחת"מני
 לקח רש .3

 !צורה שהיא
 ?ולבסו� כתב שאסור שני� יחד, תחלה ארבע או חמש אסור למלוח יחדי בה"למה כתב רש .4
ובזה , החתיכה שוהה הרבה במלח כדי שתצא מרירותה. א: יש שתי סיבות לאסור במליחת צנו
 מטע� מעבד – ז"הטפ "י וסיעתו ע"שיטת רשבאור 

מ "כי מ
 הסת� מולח ע, וח צנו
 ארבע או חמש חתיכות יחדי כשכתב שאסור למל"ולזה התכוו
 רש .אסור כשמניח לקצת זמ� אפילו מטבל חדא חדא
וכונת  .ובזה טיבול חדא חדא מותרכשמולח הרבה יחד אפילו אינו שוהה דומה למעבד . ב .לאכול לאחר זמ
 וזה אסור בכל צורה שהיא אפילו בטיבול

ואפילו כשטובל אחד אחד ומניח לפניו . ההפ" מאחד אחד שמותר היינו, מ לאכול עכשיו ולכ
 כתב שני� יחד אסור"שמדובר שטובל ע, י כא
 כשטובל"רש
  .כל עוד שאוכל� מיד, ד"כדעת תרוה, מותר

  .ולשהות לזמ
 מרובהק שחתיכה אחת מותר ג� למלוח "כ לדעת הסמ"משא, שיותר מחתיכה אחת אסור למלוח, ז"וזו ג� כוונת האו
  

� שאסור למלוח ארבע או חמש חת"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
וכובש , יחד כי נראה ככובש כבשי� )ז"ט –או כל דבר אחר שצרי" מליחה ( יכות צנו
י שמותר לטבול כמה חתיכות צנו
 "פ שיטת רש"שפסק ע ,א את תרומת הדש�"והביא כי .וביצי� מותר למלח�, ת לבדה ואוכלאלא מטבל כל אח, כמבשל

  )ב"מחצית השקל ומ(ויזהר שלא יגעו החתיכות זו בזו . כי בזה לא נראה ככובש כבשי�, ד לפניו כדי לאכל� מיד זו אחר זואחת אחת לבדה ולהניח� יח
, לאו דוקא אוכלה מיד, "מטבל כל אחת לבדה ואוכלה"ומה שכתוב . ולאלתרע "כל אחת תיטבל בפנ: ע שצרי" שני תנאי�"מתבאר מדברי השו – ז"ט

  .אלא בשעת אכילה כפי שבארנו
שאסור לשפו" בשבת יי
 או שאר משקי� לתו" כלי שיש בו חומ) כדי שהמשקה שנפש" , � יש ללמוד די
 חדש"� הרמבמזה שהמחבר תפס את טע – ז"ט

  .משו� שנראה ככובש כבשי� בשבת, יהיה ג� חומ)
כובש � שפרש משו� כובש כבשי� מותר למלוח ולפזר מלח על חתיכה אחת כי אי� זה נקרא "שלרמב, �"י לרמב"מ בי� רש"הנפק – מג� אברה�

ולא למלוח אפילו חתיכה ] ד"ולא כתרה[חתיכה אחת בפני עצמה ולאכול יהיה מותר רק לטבול , י שהטע� הוא משו� מעבד"אבל לפי רש, כבשי�
  .אחת
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קערה ונוהגי� לחתו" את הצנו
 דק דק ולמולחו ב. אלא מטבל ואוכל במלח, אפילו לא להניח לפניו, המנהג הוא לא להשהות במלח כלל – משנה ברורה

ש א� שופכי� ש� שמ
 המחליש "וכ, אלא שופכי� ש� חומ) וג� מיני� אחרי� ולא דמי למעבד, כיו
 שאי
 משהי� אותו להזיע, ג שאינו דר" טיבול"אע
  .את המלח

  

  'סעי� ה
י מליחה זה אב מלאכה כמו כ, כ הגאוני�"וכ. אסור, למלחה ולהניחה כ"אבל , לאלתרלאכלה  מבושלתאו ביצה  מבושלמותר למלוח בשר  – שבלי הלקט

  .וכ
 למלוח בשר חי או דג חי אסור בשבת כדי שלא יסריח...". המולחו, הצד צבי: "ב"ז דשבת מ"שראינו במשנה בפ
  .אבל לאלתר מותר. )שדומה לעיבוד וכבישה( מ להניחה"שאסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת ע, פסק כשבלי הלקט – מחבר

  .כ בצנו
 שאפילו באותה סעודה אסור"משא, משמע שאפילו להניחה מסעודה לסעודה אסור, מ להניח"סק שאסור למלוח עכשנפ – מג� אברה�, ז"ט
ז "ובזה ג� הט .ובפרט א� העת ח� והוא עושה כ
 כדי שלא יסריח, אבל לסעודה אחרת בשבת מותר, אסור להניח לאחר השבת – א"גר, אליה רבה

  .כדלקמ
, מודה
  .ודאי יש להקל לצור" סעודה אחרת, � ועושה כ
 כדי שלא יסריחא� ח – משנה ברורה

  
  ז"ט

כי המלח לא משנה את הבשר לאלתר כש� שמשנה את הצנו
 ולכ
 אי
 כא
 איסור משו� , כא
 האיסור כשמניח� לזמ
 רב: י"טע� האיסור לפי רש
  .וזה אסור רק לזמ� מרובה, אלא משו� תיקו� האוכל, מעבד

שמליחה היא אב מלאכה ואי
 הבשר נפסד , ז"ומחדש הט? � שפרש משו� כובש כבשי� לכאורה קשה למה אסור פה"לרמב: �"טע� האיסור לפי הרמב
כגו� שהוא ח� קצת ויקבל , כ"שא� יש איזה צד טוב שימלח עכשיו ממה שימלח אח, ז"מכא� מחדש הט! ?ולמה יטריח את עצמו סת�, מליחהבלא 

  .וני� שחלקו על זהאול� יש אחר .מותר, המלח יותר טוב
  

וזה משו� שנראה . ואפילו במקו� הפסד אסור, שאסור למולח� בשבת כדי שלא יסריחו, פסק כשבלי הלקט – מג� אברה� :מליחת בשר או דג חיי�
  .כי אי
 התיקו
 בגו� הבשר, ואי
 זה תיקו
, כ"אבל מותר להדיח את הבשר כדי לאוכלו חי אח .כעיבוד

, ולא חי כי הוא אינו רוצה לאוכלו היו�, כ"כדי שאפשר יהיה לבשלו אחלשחיטתו בשבת בשר שלא נמלח וזהו יומו השלישי  אסור להדיח – משנה ברורה
י "יעשה זאת ע שיש לו הפסד אבל בקצב, וכל זה באד� פרטי. כ"כי יוכל לאוכלו צלי ואי
 לו הפסד כ, י גוי אסור"ואפילו ע. ליו� חול הריהו כמכי
 משבתו

  .פסיד את פרנסתו למחרשלא י, גוי
  

  'סעי� ו
  .כי המליחה מועילה לה�, בה פולי
 ועדשי� שהתבשלו בקליפת
אי
 למלוח יחד הר – ר שמשו�"הגהות מיימוניות בש� ה

  .כרבנו שמשו
פסק  – מחבר
  .ודומה לעיבוד, שהמלח מרכ" אות� מהקליפה שלה�, זה דומה לצנו
 – ז"ט

  .ובש כבשי�כתב שזה דומה לצנו
 ולכ – מג� אברה�
  

  'ח%'ז פי�סעי
  די� כתישת פלפלי�

לא (כיו
 דמשני : רבא אמר. תרתי אסיר, )כי אי
 זה טוח
 אלא כלאחר יד(הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי : אמר רב יהודה" – גמרא
  .)שבת קמא". (אפילו טובא נמי) בריחיי� ולא במדוכה

  .ט"כל ההתר פה הוא ביו – רבנו חננאל, י"רש, שאילתות דרב אחאי גאו�
אפילו במדו" של אב
 , ט מותר אפילו בלא שינוי"וביו, והלכה כרבא מדובר כא
 בשבת – �"ר, ק"סמ, א"רשב, �"רמב, �"רמב, ש"רא, �"רי, תוספות


  .ומה שמותר בשבת דוקא בקערה אבל לא במכתשת .כשאר תבלי
משו� עובדי
 (א במכתשת ול, והוא שידוכ� בקת הסכי
 ובקערה, בשבת אפילו הרבה יחד שמותר לדו" פלפלי�, פסק כגמרא וכרוב הראשוני� – מחבר

  ).כמו ברירה ביד שמותר לכתחילה, שינוי גמורדחול ונחשב הדבר כ
  .ערהבקת סכי
 ובק: אלא צרי" שני שינויי�, כי מכתשת זה עובדי
 דחול, ולא ידו" בקת הסכי
 במכתשת – א ועוד אחרוני�"גר, אליה רבה, ז"ט

. וזה מספיק להיחשב כשינוי גמור, � שמספיק שינוי אחד או בקת הסכי
 במכתשת או בקערה אפילו במדו""פ הרמב"חלק על זה וכתב ע – מג� אברה�
  .יב' ה תבלי
 ועיי
 בסע"אסור והדק דק ובסכי
 ממש 

  
  )ג"פמ –או סוכר ( הדי� בכתישת מלח

ג "שכיוו
 שמלח דרכו להדק אותו כ" בחול ע, וכ� הוסי� הכלבו .ה לפלפלי�"וה, או בשולי הקערה יש מי שמתיר לדו" בשבת מלח בקת הסכי
 – אגור

ולכ
 מותר , ממדו" של ע) או של אב
 כי זהו שינוי גמור, שאי
 לומר שבגלל שזה בשינוי יהיה אסור מדרבנ
, וכתב שבלי הלקט .צרי" שינוי, שולח

  .מנפה וכברה ומותר לכתחילה שזהו שינוי גמור, כמו בורר ביד, לכתחילה
כמו שמותר לפורר פת , מותר לחתו" אותו בסכי
, אבל במלח שהיה דק ובישלוהו ועשו ממנו פתיתי� גדולי�, כל זה במלח גס של י� – דרכי משה

)
  .שאי
 טוח
 אחר טוח
, )לקמ
  .ל הסכי
 ואינו חוששאבל מרסק ביד ש, )ש בשל אב
"וכ( שאי
 כותתי� מלח במדו" של ע), פסק כאגור – מחבר

  .ל כמו גבי פלפלי
"אבל לא במדו" ובמכתשת וכנ, ג שולח
"וכ
 ירסק בקערה או ע, דק דק אסור – משנה ברורה
  .כי אי
 טוח
 אחר טוח
, )אפילו דק דק( מותר לחתכו בסכי
 כמו פת, אבל במלח דק שהתבשל ,שכל זה במלח גס, מ"פסק כדבריו בד – א"רמ
  

  'סעי� י
  .סור לגרור הגבינה בשבת בכלי שהוא מורג חרו) בעל פיפיותא – ש"ריב

  .מ לאוכלו מיד"כ אסור לעשות כ" אפילו ע"וא. הוי כשחיקת תבלי
 במכתשת שאסור, שכיו
 שהכלי מיוחד לכ", א"והסביר המג. ש"פסק כריב – מחבר
אסור לחותכו דק דק , ל דבר שלא אוכלי� אותו כלל לפני חיתוכואב, כי אפשר ללעוס אותה בקושי, מותר לחתו" את הגבינה בסכי
 דק דק – מג� אברה�

  .משו� טחינה
  

  'סעי� יא
  .מותר להשקות
 כדר" שמותר לטלטל
, כי כיו
 שהירקות ראויי� לאכילה, בשבת כדי שלא יכמוש) ירקות תלושי�(מותר להשקות את התלוש  – א"רשב
  .א"פסק כרשב – מחבר

  

  'יב, 'פי� טסעי
  )ג"ק דביצה הי"פ". (אבל מרסק ביד של סכי
 ובע) הפרור ואינו חושש, לפני הזקני� בשבת �רסקי� דבלה וגרוגרות וחרוביאי
 מ" – תוספתא

. חייב משו� טוח
 )עצי� דקי� להבעיר אש( האי מא
 דסלית מילתי: אמר רב מנשה. חייב משו� טוח
, אקסיל �האי מא
 דפרי: אמר רב פפא" – גמרא
  :)שבת עד". (חייב משו� מחת", אמשחתאאי קפיד : אמר רב אשי
ש "הראוהסכי� . והמנפצו חייב משו� טוח
, קמח דקעצי דקלי� שעומדי� כמי
 נימי� ויוצא מביניה� כמו  – רבנו חננאל ?"פרי� סילקא"מה הכוונה ב

לכ� לשיטת� בירקות אי� . י"ת כפי שפרש רשוזה לא קיי� בירקו, נסורת של ע) וזה אסור :וכאילו מקבל מוצר חדש, "סלית סילתי"ה דומה לשז, איתו
  .שהמחתכו חייב משו� טוח
, ירק שחותכי� אותו דק דק – טור, י"רש .כלל איסור טוח�
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  ?הא� ג� בדברי� אחרי� קיי� איסור טוח�

  .והגמרא מדברת במפורר עצי דקלי�, אי
 איסור במחת" אוכל דק דק וא� לא בסילקא – ש בש� רבנו חננאל"רא
ה "ד: ג� בד� קיד. (ולכ
 נקרא טוח
, ומדובר כא
 שעושה חתיכות קטנות מאוד .בשאר אוכלי� מותראבל , דוקא בסילקא שיי  טחינה – תוספות

  ")קניבת הירק"
  .משמע ששאר ירקות אסור .מאחר שנטח� כבר ואי� טוח� אחר טוח�, לח� מותר לפרר – �"רשבמ בש� "הגה
  .� איסור טוח� קיי� ג� בדברי� אחרי�"משמע שלרא. מאודלפרורי
 דקי�  אסור לפרר פירות – �"רא

כ כל ירק שחותכי� אותו "וא, מ לבשלו"כי סילקא חותכי� אותו דק דק ע, וטעמו. וזוהי תולדת טחינה, מ לבשלו"אסור לחתו" ירקות דק דק ע – �"רמב
א� חת" אותו דק דק כדי , ואפילו א� הירק נאכל כמו שהוא חי .הרי זה אסור לחתו  אותו דק דק בשבת וזוהי תולדת מלאכת טוח�, מ לבשלו"דק דק ע
  .מותר ואי
 בזה טוח
 לא מדאורייתא ולא מדרבנ
, אבל א� רוצה לאכול אותו חי, חייב, לבשלו

  
את מאכלו כי לא אסרו על האד� לאכול , אבל לאוכלו מיד מותר, כל מה שאסור טוח� זה דוקא במחת  לאוכלו למחר או לאחר זמ� – �"ר, א"רשב

  .כ" מותר לטחו
 לאלתר, וכמו שמותר לברור לאלתר, חתיכות קטנות או גדולות
  

מה ג� , כי ג� בבורר זה מותר, וכ
 מותר ג� לחתו" לאחרי�, א"לצאת דברי הרשב והוא שיאכל לאלתר, מותר לחתו" סלט ירקות בשבת – בית יוס�

מ לאוכלו מיד אי
 "ומכיוו
 שחות" ע, � כשאינו מחת" כדי לבשל מותר"ולרמב, א מותרח ג� סילק"ש ולר"ולרא, שתוספות מתיר בשאר ירקות לטחו

� והרא"בעיה ג� מצד הרשב"�  ".פרי� סילקא"אחרת זה דומה ל, מ צרי  שייחתכו לחתיכות גדולות קצת ולא קטנות מדי"מ. 
  

  ההלכה בחיתוך ירקות בשבת
�"פסק כגמרא וכפרוש הרשב – מחבר ,�  .ולכ
 המחת" ירק דק דק חייב משו� טוח
, בדברי� אחרי� מסילקא שיש איסור טוח
 ג

  א"רמ

�וגרות וחרובירה שאסור לחתו" ג"ה .1  �ר נטח
 ואי
 טוח
 אחר טוח
 כי כב, מותרלפני התרנגולי� אבל לפרר לח� , )תוספתא(לפני זקני
�"רשב(.(  
אבל א� הוא ראוי כמו , להכשיר אוכל רק שאינו ראוי לבהמהד מתיר המחבר "שכד ס' אמנ� בס[ .לח� מותר לפרר אפילו לאחר זמ
 – ב"מ

 ]ש"ע, משו� טירחא, א� ה� יכולי� לאכול אותו כמו שהוא, ולכ
 לתרנגולי� יהיה אסור לפורר את הלח�, שהוא יש לאסור
או שהתרנגולי� , )בבוררכמו , היינו לאותה סעודה( אבל א� חות" כדי לאוכלו מיד, כמו בבורר, ל מה שאסור זה רק בלהניחשכ, א"רשבכ .2

  .מותר כמו בבורר, )א"מג(יאכלו מיד 
צרי" שיחתו" חתיכות , שג� כשחות" לאלתר, י לגבי חיתו" סלט"כ הב"וכ, א"יש אחרוני� שמפקפקי� על ההתר הזה של הרמ – מג� אברה�
  .קצת גדולות
מ אסור "ומ .והוא שיעשה כ
 סמו" לסעודה, י שיסמו"כי יש לו על מ, אי
 למחות בידו, א� מי שמקל לחתו" דק דק, מ"מ – משנה ברורה

  .אלא רק בסכי
, לחתו" בכלי המיועד לחיתו" ירקות
  .שאפילו לאלתר אסור ולכ
 כשחות" סלט צרי" לחתו" חתיכות גדולות קצת, פסק כחומרת המג
 אברה� –) ו"ו ס"פ( כ"שש

  
  בשבת מעיכת בננה וביצה קשה �די
שלא , ועוד, התיר בחיתו", א שהתיר לאלתר"כי אפילו הרשב, שביל תינוק אפילו כשעושה זאת לאלתר מתחייב חטאתהמרסק בננה ב –) נז' ס( א"חזו

א את מעיכת הבננה רק "לכ� התיר החזו. וכא
 תינוק לא יכול לאכול בלא מעיכה, א אפילו בחיתו" במקו� שאי
 יכול לאוכלו בלא טחינה"מקלי� כרשב
  .בשינוי גדול

שאי
 , מ"והוסי� האג, ב שראוי להחמיר ג� בלאלתר"וג� את חומרת המ, א"דחו את חומרת החזו –) סד% סב ו' סע(לוית ח
 , )עד' ס ד"ח ח"או( מ"אג
  .כיו
 שאינה מתרסקת לחתיכות רק נשארת גוש אחד, טוח
 בבננה

  .א"פסק כחזו –) ח' ו סע"פ( כ"שש
  

  .ומותר לעשות כ� א� שלא בסמו  לסעודה וא� בראש המזלג, א לכל אחדכי ביצה נאכלת כמו שהי, ל"בביצה ודאי שאי� לחשוש לכל הנ
  

  דבר שאינו גידולי קרקע –ההלכה בחיתוך בשר או צלי בשבת 
רות וללח� שה� ילפ, ואי� זה דומה לעצי�, ע לחתו  אותו דק דק בסכי�"בשר מבושל או צלי שקשה ללעוס אותו מותר לכו – )נו' א ס"ח(תרומת הדש� 

ל "י, ולא שיי  בה� טחינה אבל בשר שאי� גדולו מ� האר', י הטחינה"וה� נאכלי� ע כול� גדולי קרקע ויש במינ� טחינה כמו תבואה וקטניות
  .כי הולכי� אחר רוב העול�, כ מותר"כ יחתו" ג"ואפילו למי שאינו יכול ללעוס אא, ע לא שיי  בה� איסור טחינה"שבאוכל כזה לכו

א ללעוס "אבל בשר חי שא, זה רק כאשר הוא נאכל כמו שהוא, כי מה שהתירו תוספות לטחו� שאר אוכלי�, דק דק לעופות אסור אבל לחתו" בשר חי
  .לא התירו התוספות לטחו� אותו, אלא רק לכוס בי� שיניו, אותו כמו שהוא

  
  .לי קרקע ואי
 במינו טחינהכי אי
 זה גדו, פסק כתרומת הדש
 שמותר לחתו" בשר מבושל או צלי דק דק בסכי
 – מחבר

  .כי הולכי� אחר רוב העול�, לחתו" אותו, מותר אפילו לאד� שלא יכול לאוכלו כ", מכיו
 שנית
 לאוכלו כמו שהוא חי – מג� אברה�
ת הבשר הזה א לאכול אותו בלא חיתו" ולכ
 החיתו" משוה א"כי א, שאסור לחתו" דק דק בשר חי לפני העופות, ד"הוסי� את דברי תרוה – א"רמ

  )ד"פ תרוה"א ע"מג –פ שראוי לכסיסה בי
 שיניו "אע. (כאוכל
  .א להתיר"פ הגר"וכ. ולכ
 התיר אפילו לטחו
 דק דק, ז שמחתכי� נבלה לפני הכלבי�"שכד ס' פ מה שפסק שס"ע, תמה מאוד על הפסק – ז"ט
  .אבל בקטנות דק דק אסור משו� טוח
, ש� מוכח שכל זה מותר רק בחתיכות גדולות, ז"שכד ס' כתב שלא קשה מס – א"מג
ז "אמנ� הט. אבל א� טוח
 לאלתר מותר כמו לגבי סלט, זה רק א� טוח
 לאחר זמ
, כל מה שאסור לחתו" דק דק לחתיכות קטנות לפני העופות – ב"מ

  .א מקלי� לגמרי ג� בדק דק כפי שראינו"והגר
  

  'סעי� יג
אחד זה ואחד זה : וחכמי� אומרי�. אליעזר' דברי ר, ט לוקה ארבעי�"הזיד ביו, שגג בשבת חייב חטאתוהרודה חלות דבש ...החולב: תנו רבנ
" – גמרא

מה יער התולש ממנו בשבת , אלא לומר ל"? וכי מה עני
 יער אצל דבש', ויטבול אצבעו ביערת הדבש': דכתיב? אליעזר' ט דר"מ...אינו אלא משו� שבות
  .)שבת צה". (בשבת חייב חטאתא� חלות דבש הרודה ממנו , חייב חטאת

  .הלכה כחכמי� – �"רמב
אבל נתלשו , כי נראה כעוקר דבר מגידולו, וצרי" לרדות, כל מה שאסור זה כשדבוקות בכוורת – ")דחשיב"ה "מג� ד(תוספות , א"מ בש� רשב"מ

  .בר מערב שבתרק א� זב כ, אופ
 זהשיהיה מותר ב, והדגיש הבית יוס� .מותר, וכ
 דבש הצ� בכוורת, מהכוורת
  .מפני שדומה לתולש, פסק כגמרא וכחכמי� שאסור לרדות דבש מכוורת – מחבר

מותר לרדותו , שא� נתלשו או התרסקו מבעוד יו� והדבש צ� בכוורת, וכבית יוס�, א ותוספות שדוקא א� דבוקי� בכוורת אסור"פסק כרשב – א"רמ
  .בשבת

? כיו
 שאי
 ש� משקה עליו, כ יהא כפרות המיועדי� לאכילה שמותר לסחוט אות� בשבת"וא, ואהרי מבואר בגמרא שדבש אוכל ה, קשה – מג� אברה�
  .הוי כבורר פסולת מתו" אוכל, שמכיו
 שהשעוה לא ראויה לאכילה, ותר'

  

  'טז%'טו%'יד פי�סעי
  :)שבת קנה". (ונותני� מי� למורס
 אבל לא גובלי�" – משנה
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האחרו
  ,אחד נות
 את הקמח ואחד נות
 לתוכו מי� :ניאתד, יוסי בר יהודה היא' ר: ואמר לי. תניתי
 מנימ, אמריתה קמיה דמר: אמר אביי" – גמרא

אבל מורס
 , אלא קמח דבר גיבול הוא, דילמא עד כא
 לא קאמר רבי יוסי בר יהודה הת�. אינו חייב עד שיגבל :בר יהודה אומר יוסי' ר .חייב דברי רבי
רבי יוסי בר יהודה . דברי רבי, אי
 נותני� מי� למורס
: דתניא, לא סלקא דעת"? )כי זהו גיבולו(בי יוסי בר יהודה מודה אפילו ר, דלאו בר גיבול הוא

  :)שבת קנה". (נותני� מי� למורס
: אומר
  

 יהודה היא' רבי יוסי בר: חסדאר "א? א"מא
 י. א גובלי
"וי, )קמח של תבואה יבש ועושי� אותו קליות בתנור(אי
 גובלי
 את הקלי : תנו רבנ
" – גמרא
)�  .על יד על יד :ר חסדא"א? היכי משני. והני מילי דמשני. )רק כשמגבליהודה ' יוסי בר' ולר, כי לרבי מתחייב מיד בנתינת מי


הא , )שלא גובלי
(בה הא בע: ק"ל? והאמרת אי
 גובלי
 .ושותי� זיתו� המצרי, בשבת) מי� ומלח מעורבי�, שמ
(את השתית ) גובלי
(שבוחשי� , ושוי
ובשבת , כ" דרכו בחול(כ נות
 את השתית "נות
 את החומ) ואח, בחול: אמר רב יוס�? והיכי משני. והני מילי דמשני, )שאי
 זו לישה, גובלי
(ברכה 
  .)קנו%:שבת קנה". (כ נות
 את החומ)"בשבת נות
 את השתית ואח, )משנה

  .מעט מעט – �"רי ?"על יד על יד"מה הכונה 
  

ולא , למחר ממחו בי
 ביד בי
 בכלי ונות
 לתוכו דבש, ש"חרדל שלשו מע: אלא כי הא דאתמר, לית הלכתא ככל הני שמעתתא, אמר מר זוטרא" – גמרא
. מערב ולא יטרו� אלא, נות
 לתוכ
 שמ
 וחומ) וממשי" לתוכ
 אמיתא, ש למחר"ששחק
 מע) כרישי
(שחליי� ). שינוי בגבול, מעט מעט(יטרו� אלא מערב 
  .)שבת קמ". (נינייא? מאי אמיתא. ולא ישחוק אלא מערב וממשי" את אמיתא לתוכ
, נות
 לתוכו פול וגריסי�, ש למחר"שו� שריסקו מע

  
  :ונחלקו הראשוני� בפסיקת ההלכה בסוגיה זו

  

  
, דברי� שה� בני גיבול

, שאינו קלי קמח: כגו�
  חול דק, טיט, עפר

, דברי� שאינ� בני גיבול
  חול הגס, אפר: כגו�

) קמח יבש אפוי(קמח קלי 
תבואה שלא הביאה (ושתית 

  )שליש וטחנו אותה טחינה גסה

שחלי� , חרדל שלשו מערב שבת
שו� שדכו מערב , שדכ� מערב שבת

  שבת

, �"רמב, �"רי
פסק כרבי יוסי בר יהודה   מחבר

, שא� מגבל חייב חטאת
וא� נות
 רק מי� פטור 


ובזה  .אבל אסור מדרבנ
פילו מעט מעט אסור א
  .)2( )א"מג(

  

פסק כרבי יוסי בר יהודה 
שא� מגבל פטור אבל 

אבל לתת מי� , אסור
  .מותר לכתחילה

מותר לגבל מעט מעט  :קמח קלי
והרבה אסור שמא יגבל , )שינוי(

ואי� חילוק בזה . קמח שאינו קלי
  .)1( בי� בלילה רכה לעבה

מותר אפילו הרבה  רכה :שתית
 שהקו, בשינוי סדר הנתינה

ומותר רק , כי נראה כלש, אסור
  .לגבל מעט מעט כמו בקמח קלי

�יכול לערבג שה� בני גיבול "אע 

או בחומ) או  בשבת בי
 במי� ובי
 ביי
�בי
 ביד ובי
 , את השו� בפול וגריסי

אלא מערבו , אבל לא יטרו� בכח, בכלי
  )3. (מעט מעט

יש אומרי� שלא יערב מעט  – א"רמ
שינענע הכלי אלא ביד או , מעט בכ�
  ).ר"א(בעצמו 

, כל זה כשנות
 המשקה בשבת – ב"מ
, אבל א� נות
 המשקה בערב שבת

  .מותר אפילו בכ�

, ש"רא, תוספות
, א"רשב, ד"ראב

  �"ר

שבנתינת , פסקו כאביי
, ש א� גיבל"מי� חייב וכ
  .כי זהו גיבולו

אי� שו� חילוק בי� קמח קלי 
רק מותר  ובבלילה עבה, לשתית

 ובבלילה רכה, מעטבשינוי מעט 
י שינוי "מותר אפילו הרבה ע

  .)צ"שעה(בסדר הנתינה 

לתת לו מי�  מותר – באור הלכה
אפילו א� לא נת
 לו משקה , בשבת

כי החרדל נילוש כבר , מערב שבת
וא� . ועכשיו רק מרככו, מערב שבת

, א� מערב בכח אי
 בזה איסור תורה
וכשמגבל מעט מעט בנחת זהו איסור 


  .דרבנ

, התרומה ספר
, ג"סמ, מ"רא
  מ"הגה, ק"סמ

פסקו כרבי שחייב אפילו 
�ש א� "וכ, א� נות
 מי

  .מגבל
אפילו א�  – באור הלכה

, נת
 מי� בערב שבת
כי , כ חייב"ג, וגיבל שבת

לא אומרי� שאי
 לישה 
  .אחר לישה

, בנתינת המשקה חייב
 .כ פטור"וא� גיבל אח

וא� נת
 משקה בערב 
, נחשב כבר כמגובל, שבת
ותר בשבת להוסי� ומ

מעט מעט (משקה בשינוי 
  ).או בנחת או שיערב ביד

מעט מעט רק מותר : קמח קלי
א� נת
 המי� מערב שבת שאז 

  .אי
 בו יותר גיבול מהתורה
 ,ב"א ומ"פ מג"א ע"לרמ :שתית

, אסור לתת מי� עבה בבלילה
שית
 האוכל מותר בשינוי  רכהוב

מפני שהבלילה כ המשקה "ואח
  .רכה
אסור לתת  ז"הט פ"א ע"לרמ


משו� , משקה בשבת בשו� אופ
כ נת
 את המשקה "אא, לש

  .מבעוד יו� ואז יגבל בשינוי

נת
 את המשקה א�  דוקאמותר 
�היינו שלא  ,לגבל בשינוי, מבעוד יו
אבל או שיעשה באצבעו , יטרו� בכח

 �בשבת אסור לתת משקה בחרדל משו
  .לש

  
כ את החומ) "ומתיר בשתית ובחרדל בבלילה עבה כאשר עושה שינוי שנות
 קוד� את האוכל ואח, יהודהיוסי בר ' א פוסק כר"הרמ – ז"פ הט"א ע"רמ

  ת אי
 דר" להתיר נתינת משקה בשבת אפילו בבלילה רכה"אבל לסה, וכ
 א� עושה זאת באצבעו
ודעת . מותר בחרדל או שחלי� כמו בשתית, כ את החומ) או היי
 ומערבו באצבעו"א� שינה ונת
 את האוכל תחילה ואח – ב"א והמ"פ המג"א ע"רמ

  .והתיר בבלילה רכה בשתית, א כדעת ספר התרומה שפסק כרבי"הרמ
  :הערות

יהודה קלי הוא בלילה עבה ' כ לרבי יוסי בר"וא, מתייחסת לדברי רבי" והאמרת אי
 גובלי
"הקושיא של  – א"� ורשב"מגיד משנה בש� רמב .1
כתב שאי
 זה פשט המגיד משנה ) י"ה בב"ב ד, נח( א"החזו. י שינוי אפילו לרבי"שהוא בלילה רכה מותר עושתית , י שינוי"מותר אפילו הרבה ע

� .ולא נמצא כדבר הזה בראשוני
, מותר, ומודי� שא� מגבל מעט מעט, שמתחייב ישר בנתינת המי�, לראשוני� כתוספות וסיעתו שסוברי� שקמח קלי בר גיבול הוא –ג"פמ .2

  .צרי" להיות מותר במעט מעט, והוא בר גיבול, קלי לתרנגולי� ה בקמח שאינו"כ ה"א
חלק לכ
 ? וג� מעט מעט הוי כחצי שיעור שאסור מהתורה, הרי א� קמח קלי בר גיבול אז זה אסור מהתורה, הקשה על זה – נשמת אד�

  .ובקמח שאינו קלי אסר אפילו בשינוי מעט מעט, ג"הנשמת אד� על הפמ
אי� נתינת , הוא שמכיו� שהקמח הוא קלי והוא בושל קוד� ונאפה כברבקמח קלי וההתר , כה כמו הנשמת אד�ההל – באור הלכה למסקנה

וקמח להתיר . מותר, שמכיו� שזה בדר  האכילה, ומביא הסבר נוס�. ולכ� בשינוי מותר, המי� בו נחשבת מלאכת לישה אלא תיקו� האוכל
 .ש"ע, לתת מי� ואז לערב שתי וערב, ג"שכד ס' אותו לתרנגולי� יש לעשות כמו שכתוב בס

כ מותר לתת בה "ג, שזה מותר אפילו א� לא התערב מי� בחרדל קוד� השבת ונילוש החרדל רק מתמצית לחותה, ג"בש� הפמ ב"וכתב המ .3
� לא נחשב לישה כשנות
 מי�"כי לדעת הרמב, משקה.  

שמדובר שהחרדל נילוש כבר , ומתר'? כ"י שינוי מועט כ"גיבול עכיצד הותר איסור תורה בדבר שהוא בר , ג"הקשה על הפמ – באור הלכה
אלא כשטור� בכח בכ� יש בזה , וזה לא נקרא לישה כלל, ובשבת רק מוסי� עליו משקה לעשות אותו ר" שיהיה ראוי לשתיה, לגמרי מערב שבת


 .ומעט מעט מותר, איסור דרבנ
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ולא ( הרבהג א� לא נת� משקה "עשות אפילו בדבר שאינו בר גבול לפי ספר התרומה וסממכא� נלמד שכל מיני טיבולי� שרגילי� ל – תרומת הדש�
  .בול באצבעו או ניעור הכלייי ג"� מותר בשינוי ע"ולרמב �"י ולרי"ולרש, כבר מבעוד יו� כדי שייחשב כמגובל אסור )טיפי� טיפי�

כ "י שינוי שית� המאכל תחילה בכלי ואח"שיכי� בלילה רכה ועי "ע לערב משקה בשבת, אפילו בדבר שאינו בר גיבול ע"ואפשר למצוא התר לכו
  .וצרי  להוסי� שיערבב באצבעו או ינער את הכלי, מותר, פ שאי� לנו מנהג רגיל בזה בימות החול"ואע, המשקה

כ קשה "וא, וכיח זאת מהירושלמיוה, אפילו בבלילה רכה ת נתינת משקה בשבת"הוכיח מדברי הטור שלא מהני שו� שינוי כדי להתיר לדעת סה – ז"ט
, ש שה� הרוב אלא שה� מצריכי� שינוי נוס� חו) מערוב ביד"� והרא"הרמב, �"שהתר זה נסוב על כ" שהלכה כרי, ומתר' ?ד מני
 לקח זאת"על תרוה

  .שג� ית
 את החומ) תחילה
  

מ אסור "מ, עד שיגבל, י� שלא חייב אפילו בדבר שהוא בר גיבולואפילו לרוב הפוסק, אסור להשתי
 על טיט משו� גיבול – מג� אברה� :השתנה על חול

  .הרי זה פסיק רישיה ואסור, פ שלא מכוו
 לכ""ואע. מדרבנ

  
  וכ� מקרה בו לא יודע מהו השינוי בסדר הנתינה ,עשית קמח מצה בשבת של פסח

  .כ אסור בשבת בכל גווני"ע, חוליו� ה לא ידוע מה נות
 תחילה בולגבי קמח מצ, כי צרי" לעשות שינוי, קמח מצה אסור לערב ע� יי
 או מי דבש – ז"ט
  .כ את המשקה"והוא שית
 את המאכל ואח, א� לא ידוע יעשה שינוי שכתוב בגמרא – אליה רבה

לה עבה ובלי אבל א� עושה מעט מותר אפילו בבלי, וכל זה א� עושה הרבה. טוב להחמיר שלא לערב בכ� אלא לנענע הכלי עד שיתערבב – משנה ברורה
  )שהרי לספר התרומה אסור ברגע שנות
 את המי�(שינוי לרוב הראשוני� האלו 

  
  ערבוב סלט בשמ�

כל  – תהלה לדוד. א: ויש כמה סברות להתיר בזה. ומערבי� ללא שינוי, נוהגי� להוסי� שמ
 לתערובת בצל וביצי� ואי
 חוששי� –) כג' ח בע"פ( כ"שש
כיו
 שרוצי� רק לערבב ומקפידי� שלא יתהוו ממש  – א"הגרשז. ג. הביצה אינה מפוררת כקמח – ג מגדי�"פמ. ב. טשהוא צור" הסעודה נקרא מעט מע

  .מ טוב יעשה א� ישנה מ
 הסדר בנתינת השמ
 ובאופ
 הבחישה"מ. ועוד שהבצל והשמ
 ה� רק כעי
 תבלי
, גוש אחד
  

  הכנת חרוסת בפסח שחל בשבת ושכח להכי� מבעוד יו�
  .לפי ספר התרומה צרי" לעשות אותה בנוס� ג� בלילה רכה. � מותר לתת את המשקה בשבת ויערבב באצבע"דעת הרמב לפי – ב"מ
  

  'סעי� יז
  :)שבת קלט...". (ועושי� אנומלי
 בשבת"... – משנה
 .יי
 ודבש ופלפלי
 ,אנומלי
 ?יתואיזו היא אנומלי
 ואיזו היא אלונט .)שאינה למשקה( עושי
 אנומלי
 בשבת ואי
 עושי
 אלונטית :ר"ת" – גמרא

  .)שבת קמ". (דעבדי לבי מסותא למיקר ,יי
 יש
 ומי� צלולי
 ואפרסמו
 :אלונטית
צלולי� ושמ
 שהוא יי
 יש
 ומי� , אבל אלונטית לא עושי�, מפני שהוא לשתיה, דבש ופלפלי
, שהוא יי
 יש
, שמותר לעשות יינומלי
, כגמרא – מחבר

  .גזרה משו� שחיקת סממני�אפרסמו
 שהוא לרפואה 
  .שזו אומנות גדולה וטורח, אבל אסור לסננו במסננת או לטרו� אות� יפה – מג� אברה�

  

  'סעי� יח
  ...".אבל נות
 לתו" החומ), אי
 שורי
 את החלתית בפושרי�" – משנה
אלא מעתה שרה אומצא במיא הכי נמי  :בייל א"א .שרה חייב חטאת :תרגמא רב אדא נרשאה קמיה דרב יוס�? שרה מאי, איבעיא להו" – גמרא

  .שהוא עושה בחול מדרבנ
 שלא יעשה כדר" :אלא אמר אביי ?דמיחייב
כ מה "א :ל"א ?הא בצונ
 מותר ,והא אנ
 תנ
 אי
 שורי
 את החלתית בפושרי
 .ל אסור"א ?מהו לשרות את החלתית בצונ
 :ינאי' בעא מיניה רבי יוחנ� מר

ליוקרא  ?למאי עבדי ליה .רבי יוסי אומר בחמי
 אסור בצונ
 מותר ,אי
 שורי
 את החלתית לא בחמי
 ולא בצונ
 :דתניא ,אה היאיחיד מתניתי
 ,בי
 לי ול"
  .דליבא

 .אזל אישתי חמשא בשבת ומעלי שבת .זיל שתי תלתא תיקלי חילתתא בתלתא יומי :ל"א .דמר עוקבא אתא לקמיה .רב אחא בר יוס� חש ביוקרא דליבא
לשתות  :אמר להו .שותה אד� קב או קביי� ואינו חושש :אדא ואמרי לה תנא דבי מר בר רב ,תנא דבי רב אדא :אמרו ליה ,ל שאל בי מדרשאלצפרא אז

 .ולא הוה בידיה בדידי הוה עובדא ואתאי שאילתיה לרב אדא בר אהבה :אמר להו רב חייא בר אבי
 ?כי קא מיבעיא לי לשרות מאי ,לא קמיבעיא לי
 אבל הכא כיו� ,מ היכא דלא אישתי כלל"ה ,אפילו למא
 דאסר ?כמא
 דשרי .שורה בצונ
 ומניח בחמה :הכי קאמר רב :ואמר ,ילתיה לרב הונאאתאי שא

   .)שבת קמ". (מיסתכ� ,אי לא שתי בשבת ,שבתא דאישתי חמשא ומעלי
  

אבל בחומ) מותר ומטבל , א בפושרי� ולא בצונני� כי זה לרפואהולכ
 אי
 שורי
 את החלתית ל, כגמרא וכתנא קמא ולא כמשנה שהיא יחידאה – מחבר
שכ" דר" , מותר לשרותו כדי שישתה בשבת, וא� שתה ממנו יו� חמישי ושישי). כי זה משקה(ותו בשבת מותר לשת, א� היה שרוי מאתמול. תוכ" את פ
  .מסתכ
 א� לא ישתה ממנומפני שהוא , )א"מג –או באש א� אי
 חמה ( ושורהו בצונ
 ונותנו בחמה, רפואתו

  

  'סעי� יט
' ור, )יניח� כדי שיצאו מעצמ�(ישמעאל אומר יגמור משתחש" ' ר, )ליקח מה� משקה לטבל בו(הבוסר והמלילות שרסק
 מבעוד יו� , השו�" – משנה

מחוסרי� דיכה כולי עלמא לא פליגי ב: ר יוחנ
"אמר רבה בר בר חנה א)...אסור להניח� תחת כובד� מבעוד יו� כדי שתחש"(עקיבא אומר לא יגמור 
  .)שבת יט...". (כי פליגי במחוסרי� שחיקה, )כי הכל נגמר בשבת, שאסור(
  

, ג כירה בשבת"דייסה שמשהי� אותה ע, כלומר. לפיכ" מותר לגמור שחיקת הריפות בע) פרור בקערה בשבת אחר שמורידי� אותה מהאש – �"רמב
, עד שהבשר מתערב ע� המי� ונעשית כגו� אחד ומגיסי� בה ומערבי� אותה) מערו"(סי� לתוכה ע) הפרור למחר כשמורידי� אותה מעל הכירה ומכני

  .מותר, ואינו מחוסר אלא מעט שחיקה ולכ
 ערוב ונתינת מי� חמי� קצת, כי כבר הכל נידו" והתבשל מערב שבת כל צרכו, זאת מותר לעשות
  

מותר לגמור , אול� א� מחוסרי� שחיקה, א� מחוסרי� דיכה אסור לגמור דיכת
 בשבת, ש"מערבוסר ומלילות שריסק
 , פסק כגמרא ששו� – מחבר
  .אחר שמורידי� אותה מהאש, בקדרה בשבת )מערו"( שלכ
 מותר לגמור שחיקת הריפות בע) פרור, �"וכרמב. בשבת

  .ז"לטרו� כמו לעיל בסט כי אסור, � שמותר לערבב ולהגיס בה הרבה"המחבר השמיט את המש" דברי הרמב – מג� אברה�
  

  א"רמ

א לאכול "משמע שא� א. והמחמיר במאכל של תפוחי� תבוא עליו ברכה. מותר להחליק אוכל בשבת ואי
 בזה ממחק כי אפשר לאכול בלא זה .1
  .)א"מג( כי יש עיבוד באוכלי� מדרבנ
, אסור, בלא זה

כי אי
 , באופ
 כללי מותר – ל"באה. על לח� מותר ומחאה ה שמ
"וה מריחת תפוחי� מבושלי� – ב"מ :מריחת ממרחי� על לח� בשבת
מכיו
 שאפשר להקל כא
 , פ שזה פסיק רישיה"ואע, אלא רק למלא את האזורי� הריקי� מהממרח בממרח, בכוונתו במירוח לעצ� המירוח

 .יש להקל, מצד שיכול לאכלו בלא זה
פ שבורר "שאע, והסביר הבאור הלכה )כ אסור א� תפוחי�"וא, משו� בורר( .אבל לאכול לאלתר מותר, מ להניח"אסור לקל� שומי� ובצלי� ע .2

  .ואי
 זה נקרא פסולת מתו" אוכל, ודר" אכילתו בכ", א בעני
 אחר"כיו
 שא, מ מותר"מ, פסולת מתו" אוכל
  .מ לאכול לאלתר"מותר ע, ה לעני
 קילו� תפוחי� ואגוזי� ושקדי�"ה – ג� אברה�מ

 .כ א� להניח יש לומר שמותר"וא, ב העול� אוכל אות� כ" בלא דוחקקליפות התפוחי� רו – ג"פמ


