èî÷
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úùúëîá àì ìáà ,äá àöåéëå äøò÷ä êåúá íúåà êåãì øùôàù íå÷îá øéîçäì
.65 ïéëñ ìù ãéá ùúåëù óà
ìåëàì éãë åìéôà úåéôéô ìòá õåøç âøåîá ÷ã ÷ã äøøåâì äøåñà äù÷ äðéáâ .åë
.66 ìåç êøã äæ éøä ¯ êëì ãçåéî éìëäù ïåéëã ,ãéî
yld

.67 úåëàìî úåáàî àåä ùìä .æë
.ìåçá åëøãë ìáâéù ãò àìà ,ãáìá çî÷ä êåúì íéîä úðéúðá áééç åðéà .çë
ìù èéèì øôò åà çî÷ ïåâë ,ìåáéâ éðá íäù íéøáãá àìà áééç ìáâîä ïéàå
,ïä ìåáéâ éðá åàì ¯ íäá àöåéëå éì÷ çî÷å ïñøåîå ñâä ìåçå øôà ìáà ,68 ïéðá
.69 øåèô ïìáâîäå
íéøáãì ìåáéâ éðá íäù íéøáã ïéá ÷åìéç ïéàù íéøîåàå äæ ìë ìò íé÷ìåç ùéå
éîå ïé÷ùî øàùî ãçà åà ãáì íéîä úðéúðá áééç íìåëáå ,ìåáéâ éðá íðéàù
øéîçäì ùéå .71 åìåáéâ åäæ íéîä úðéúð éë ,70 ììë ìáéâ àìù éô ìò óà úåøéô
.72 ïéâäåð ïëå .åæ àøáñë
åìéôà úáùá ä÷ùîä íäá ïúéì øåñàå ,ùì íåùî ïéðò ìëá øåñà áò ìåáéâ .èë
èòî úáùá ìáâì øúåî ¯ íåé ãåòáî ä÷ùîä ïúð íàå .ìåçä êøãî éåðéùá
.73 èòî
.(סוסט"ז
 אלא0 ממש עליה0 אינו נות' מי0 וא.70
 רטובות – מותר לדברי הכל0 בידי0לוקח
.()שוע"ר סי' שכו ס"ט
0 נת' המי0 ולדעה זו א. שוע"ר סט"ז.71
'מערב שבת – אי' בגיבולו בשבת איסור מ
 והתירוהו ע"י,0התורה אלא מדברי סופרי
 כגו' שיגבל מעט מעט )שוע"ר,שינוי
.( סי' שכו ס"ט. סי' שכד ס"ג.סוסט"ז
' סי0 וראה ג. שוע"ר סי' שכד ס"ג.72
0 שנוהגי' כדעה זו ג0 ומשמע ש.שכו ס"ט
. שלאח"ז8 כדלקמ' סעי,לקולא
. סי' שכד ס"ג0 וראה ג. שוע"ר סט"ז.73
8 והוא כדעה השניה שבסעי.סי' שכו ס"ט

 ולכאורה הוא,' שוע"ר ס"ז גבי פלפלי.65
.0 בשאר הדברי0הדי' והוא הטע
. שוע"ר ס"ח.66
' ומלאכה זו היתה במשכ. שוע"ר סט"ז.67
0 וגדרה – חיבור החלקי.0בסממני
 או0 לגוש אחד ע"י הוספת מי0הנפרדי
.0שאר משקי
 וראה שוע"ר סי' תקז ס"כ שאפילו.68
טיט המוגבל מערב שבת ובשבת טח
. ואכ"מ. לש0וממרח פי התנור חייב משו
 ולפי סברא זו חרדל שלשו מערב שבת.69
'– יכול לערבו במשקה למחר בי' ביד בי
8 ובלבד שלא יטרו, ולית' לתוכו דבש8בכ
בכח אלא מערבו מעט מעט )שוע"ר

úáù úåëàìî øåöé÷

ð÷

.íéøôåñ éøáãî àìà åøåñéà ïéàå ,ììë äùéì ïàë ïéà ¯ êø àåä ìåáéâä íà ìáà
ìåçá íéðúåðù íå÷îá ïåâë ,ìåçä êøãî éåðéù éãé ìò úáùä êøåöì åäåøéúäå
,çî÷ä êë øçàå äìéçú ä÷ùîä úáùá ïúé ¯ ä÷ùîä êë øçàå äìéçú çî÷ä
.74 úçà úáá äáøä åìéôà ìáâì øúåî æàå ,éåðéùä àåä êôääù íå÷îá ¯ êôäì åà
éðôî ,ùì íåùî áééç ¯ íäá àöåéëå íéîá ïéîùîåù åà ïúùô òøæ ïúåðä .ì
.75 äæá äæ íéìúðå íéáøòúîù
äìåòù äî ìáà ,úåîéìùá åðéãéì åòéâä àì åðéáø ìù åðçìùá äùéì éðéã] .àì
íåé÷á àåä íéøôåñ éøáãî äùéì øåñéàî òðîäì éãëù ,àåä åéøáã ììëî
:ïìäìã íéàðúä
åà ,èòî èòî ìáâé úáùá (á .úáù áøòî ä÷ùîä ïúéì êéøö (à :áò ìåáéâá
.ìéòìãëå ,äùéçáä ïôåàá äðùé
éîéá íéùåòù êøãäî øîåçäå ä÷ùîä úðéúð øãñ úåðùì êéøö (à :76 êø ìåáéâá
úáùá ¯ åéãéá ááøòì åëøã ìåçá íàù ,äùéçáä ïôåàá úåðùì êéøö (á .77 ìåç
æåçàì íâ ìåëéå .79 åéãéá áøòé úáùá ¯ óëá ùåçáì åëøã ìåçá íàå ,78 óëá ùåçáé
.[81 áøòúéù ãò éìë ìà éìëî øòðì åà ,80 áøòúéù ãò òðòðìå éìëá
.úáù áøòî ä÷ùîá úñåøçä úà êëøì øäæéì êéøö ¯ úáùá çñô ìç íà] .áì
åðééäã ,éåðéù éãé ìò 82 úáùá åëëøé ¯ úáù áøòî åëëøì çëù íàå
 נות' תחילה את החומר ואח"כ0אזי די א
– (את המשקה )ששינוי זה מובא בגמרא
 הובא בקצוה"ש.פס"ד צ"צ סי' זה סק"ה
.סי' קל סוס"א
, כדרכו בחול8 לא יסובב את הכ9 א.78
0אלא מעבירו שתי וערב אפילו כמה פעמי
.(עד שיתערב יפה )שוע"ר סי' שכד ס"ג
. ראה בדה"ש סי' קל סק"ט.79
. שוע"ר סי' תעג סל"ד.80
. שוע"ר סי' שכד ס"ג.81
, לעשותו בלילה רכה9 צרי0 וג.82
 בדה"ש0 וראה ג.0 שבפני0כמבואר בכללי
 שרבנו לא כתב זאת0 ויש לומר הטע.0ש
 שסובר שאופ' עשיית0 משו,במפורש

. כנ"ל, לקולא0 שנוהגי' כמותה ג0הקוד
. שוע"ר סט"ז.74
 כדעה השניה. שוע"ר סי' שמ סט"ז.75
. זהו גיבולו0 ל שנתינת המי8שבסעי
 וראה.9 ויש לעיי' מה נקרא גיבול ר.76
בדה"ש סי' קל סק"ג שנראה לו ששיעור
 אלא בכל,0הבלילה אינו שוה בכל הדברי
 משנה0 וא, לישתו חייב עליו9דבר כדר
 מעט יותר מהרגיל – הוי בלילה9ועושה ר
9 הוא ר0 וא. שאינו ראוי לשתיה8 א,רכה
 שהוא ראוי לשתיה – זה ודאי9עד כדי כ
 וראה עוד דעות. בלי לשנות0בלילה רכה ג
.בספר פסקי תשובות סי' שכא אות ח
, כ' בחול0 ידוע שנותני9 אי' דר0 וא.77

àëù ïîéñ
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åáøòì ìåëéå .úñåøçä åëåúì ïúé êë øçàå ,éìëä êåúì ä÷ùîä ïúé äìéçúîù
.[83 áøòúéù ãò òðòðîå éìëá æçåà åà ,åòáöàá
ïéëôåùå åúåà ïéçìåîå äøò÷á åúåà ïéðúåðå ÷ã ÷ã ïåðö êåúçì åâäðù äî] .âì
.[84 øáãá øåñéà ïéà ¯ õîåç åéìò

!"

החרוסת בכלל )ג 0לא בשבת( היא בלילה
רכה ,כלומר א 8שתחילה החרוסת צריכה
להיות עבה כמבואר בשוע"ר סי' תעג
סל"ד ,זהו לפני נתינת המשקה ,אבל אחר
נתינת המשקה היא נעשית בלילה רכה,
וזהו ג 0דיוק לשו' רבנו "ירככו" ,היינו
שית' כ"כ הרבה משקה עד שתהיה בלילה
רכה .ועצ"ע.
 .83שוע"ר סי' תעג סל"ד .דייק רבנו
לכתוב "באצבעו" ולא בידיו ,משו 0שביו0
חול דרכו לערב )ג (0בידיו ולכ' השינוי
הוא בכ 9שבשבת מערב באצבעו )ראה
בדה"ש סי' קל סק"ט(.
 .84ע"פ שוע"ר ס"ד .סעי 8זה כתב רבינו
לעני' שאי' בזה איסור מעבד ,אבל מדבריו
אפשר ללמוד ג 0שאי' בזה איסור משו0
לש .אבל ראה פס"ד צ"צ ש 0סוסק"ו
שלדעה השניה שבסעי 8ל דלעיל )שכ'
נוהגי'( ; צרי 9שיעשה בלילה רכה ,וג0
צרי 9לשנות מדר 9החול שיגבל באצבעו או
ע"י הכלי וג 0ית' החומ< תחילה ,כנ"ל
בפני .0וכ"כ בקצוה"ש סי' קל ס"ו .וראה
ג 0בדה"ש סי' קכח סק"ה .אבל מדברי
רבינו הזק' בפני 0שכתב" :ושופכי' עליו
חומ<" ,משמע שאי' הוא מצרי 9לשנות.
וראה בדה"ש סי' קל סקי"ט שמיישב מנהג

העול) 0שעושי 0בלילה עבה וג 0לא
משני (0ע"פ הסברא שלישה שייכת רק
כשהמשקה מתערב ע 0האוכל ,והיינו
שהאוכל הוא דק ומרוסק ,אבל צנו' דק
שלא נבלל ע 0המשקה ; לא שיי 9בזה
לישה.
וראה עוד ש 0שלמע 9בננה או תפוח אדמה
מבושל )וכ' אבוקדו( ,ולסחוט עליה 0תפוז
או לימו' – אי' בזה משו 0לש ,כיו' שה0
בלאו הכי גוש אחד והמשקה לא עושה
בה 0שו 0פעולת לישה מיוחדת .אלא
שמסיי 0שלכתחילה יש להמנע מזה ,אלא
א"כ במי< שהוא כבר סחוט מערב שבת.
ולפי זה נראה שאסור להכי' בשבת סלט
ביצי ,0היינו שקוצצי 0ביצי 0ובצל דק דק
ושופכי 0עליה 0מיונז ,כיו' שע"י המיונז
ה 0מתחברי 0לדבר אחד .ויש ליישב מנהג
העול 0ע"פ המובא בספר תהל"ד סי' זה
סקכ"ב וסקכ"ה שכתב להתיר לצור 9אותה
סעודה בלי שו 0שינוי בבלילה רכה ,כיו'
שזה נקרא "מעט מעט" והוי שינוי] .ויש
לעיי' בזה בשיטת רבינו שכתב כא'
"וכשנות' בשינוי ; מותר לגבל אפילו
הרבה בבת אחת" ,הא 0אפשר ללמוד בזה
ש"מעט מעט" מותר אפילו בלא שינוי[.
וראה עוד פסקי תשובות סי' שכא אות ו.

