
  בס"ד, עשי"ת תשע"ח

  מבחן הלכות שבת סימנים ש"ב, שכ"א, של"ז.

משה באבק התלכלך לקראת החגים קנו הוריו של משה בגדים חדשים. אך כבר בפעם הראשונה שלבשם  .1
חשש שאביו יגער בו ניקה מהר את בגדו. האם מוטל על אביו לגעור בבנו רב כדרכם של ילדים, והיות ו

 ומה הדין אם הבגד היה עשוי מעור. שלא ינקה משום איסור שבת. 
אותם המדקדקים בפסח להשים ע"ג הברז מטלית בד משום חשש חמץ בפסח, האם בשבת יש בדבר  .2

 איסור מלבן, באר תשובתך.
בעודה לחה בציפורן ויש לפניו ב' אפשריות לנקותה.  א. להסירה נפלה לאדם טחינה ע"ג בגדו בשבת,  .3

  ועי"ז לא ישאר רושם כלל.  ב. לחכות שתתייבש ואז יגרדה בציפורן אך ישאר רושם מועט.  
 כתוב מה לדעתך האפשרות העדיפה לעשות.  

ו"כ רוצה לקפל טליתו בליל יוא. מי שקנה ב' טליתות חדשות וייחד אחת ליום חול ואחת לשבת,  .4
ב. ומה דין קיפול הטלית מיום ב' של ר"ה שחל ביום  . מעבד הכיוישתמש בה למחרת היום. האם אריך ל

 ו' לצורך שבת בבוקר. 
שבת ביצים מבושלות, ובשבת בבוקר עושים מביצים אלו סלט ביצים ע"י ערב יש הנוהגים לתת לחמין ב .5

טוחנים אותם ומוסיפים להם מלח ורוטב ומגבלים אותם בצוותא, כתוב כיצד מן הראוי מקלפים אותם וש
  לעשות כן בשבת ולהמנע מכל חשש. 

    -. לפניה ב' אפשריותגברת פ. אשה נקיה ומסודרת, וארע מקרה ונשפך בשבת תרכיז פטל על הריצפה .6
.   ב. לשפוך תו שאינה מרוצפתלחצר בי א. לשפוך הרבה מים ולגרוף את כל המים עם מגב מחוץ לבית

ולקחת סמרטוט נקי ולהשים על המים.   כתוב מה לדעתך שיתבטל הפטל, מים על הפטל הרבה 
 האפשרות העדיפה לעשות. 

סלט מלפפונים העשוי באופן כך: חותכים מלפפונים לטבעות דקות וכן בצל לטבעות דקות, שמים  .7
 עשות סלט זה בשבת, ואם כן באר כיצד.עליהם הרבה מים, מעט חומץ, וסוכר. האם מותר ל

א. הרוצה להשתמש בסלייסר בשבת כדי לחתוך חתיכות גדולות לאלתר, האם מותר? נמק.  ב. שנינו  .8
בברייתא שבת נא: 'אין מרסקין את הקרח' וביארו הראשונים שהאיסור משום נולד כמבואר באורך סימן 

 טוחן'. שי"ח וסימן ש"כ. מדוע לא כתבו שהטעם לאסור משום '
א. לתת מים מער"ש ולערב   -לישה:  כתוב באופנים הבאים את השיטות השונות וכיצד נפסק להלכה .9

בשבת.  ב. לגבל דבר שאינו בר גיבול.   ג. לתת מים בשבת בלא לגבל.   ד.  לגבל קמח קלי ע"י עירוב 
 עם הרוטב. למעוך לילדים את הגריסים והשעועית שבצ'ולנט ומתגבליםשתי וערב.  ה. 

מצאנו כמה אופנים בפס"ר בדבר שאין מתכוין באיסור דרבנן. כתוב מה הדין באופנים הבאים: א. למרח  .10
  לשום פלפלין בתוך בגד ולכותשם ועי"ז מוליד ריח בבגד. ב.  תפוחים בתוך הפשיטד"א למקום הריקן.  

. לסגור [ו ה. להשתין ע"ג עפר.    ד. כיבוד הבית בקרקע שאינה מרוצפת.  לגרור כסא כבד ע"ג קרקע. ג. 
 התיבה שיש בה זבובים].

  
  

  תשובות

קיי"ל בסי' שמ"ג שאביו מחוייב לחנך את בנו ולהפרישו מאיסור ואפי' איסור דרבנן. ויש לעיין האם  .1
דהנה, מצד עצם הורדת האבק מבואר בסי' ש"ב ס"א שרק הרמ"א חשש לדעת רש"י  כאן יש איסור לבן.

ואילו לדעת השו"ע שפסק כשאר הראשונים אין בזה איסור כלל כי אין כיבוס  שיש בזה משום מלבן
בלא מים, ואף שמבואר שדין ניעור אבק נאמר רק בבגד שחור וחדש, כבר כתב הבאור הלכה שם שאם 

 הוא מקפיד על האבק אסוד לנער בכל סוגי הבגדים, והיות וכאן גוער בבן ודאי שמקפיד עליו.
אסור רק כאשר מנער הבגד מהאבק דהיות והסתפק הבאור הלכה בתחילת סי' ש"ב ואכתי יש לדון, ד

האם ההקפדה תלויה בבעל הבגד או במי שמנקה. ובמקרה דנן הבן לא כשמקפיד על כך, יש להסתפק 
מקפיד בעצם על הלכלוך ורק אביו מקפיד ויש לדון למי שייך הבגד, דאם שייך לאב באנו לספקו של 

ול לנקות מי שאינו מקפיד למי שמקפיד וא"כ יש להסתפק אם האב צריך לגעור הבאור הלכה האם יכ
  בו, ואם שייך לבן אין איסור לבן כלל כי הרי לא מקפיד ואינו צריך לגעור בו.

ובבגדי עור מצינו שאין שרייתו כיבוסו ורק כשמשפשף את הבגד חשיב כיבוס. ויש לדון האם כשמנקה 
מצאתי מי שכתב בזה, אך נראה פשוט שאין בזה משום כיבוס דאם  בגד עור מאבק חשיב כיבוס. ולא

 מותר לשרותו במים ק"ו שיהיה מותר לנערו מן האבק. 
יש להתיר לעשות כן מכמה טעמים. א. דעת הראשונים שבבגד נקי אין משום מלבן, וכן פסק השו"ע  .2

דרך לכלוך מותר, ואין בפשיטות בסימן ש"ב ס"ט.  ב. אף שהמשנ"ב החמיר להכריע כדעת הראשונים ש



להתיר מטעם בגד נקי לחוד, יש לצרף דברי התו"ש שהביא הבאור הלכה סי' שי"ט ס"י, וכ"כ הגר"ז כאן 
אין זה מלבן. ולפ"ז כתב  -נראית כפעולת ניקוי כגון שמסנן מיםבקונט"א, שכאשר עושה פעולה שאינה 

ג. יש להוסיף שדעת הרמב"ם    .לבאר ההיתר לסנן המים במפה וכפי שכתב השו"ע סי' שי"ט סט"ז
שכאשר אין מתכוין ללבן מותר [וכפי שביארנו שיטתו בהרחבה בסיכומים], וה"נ אין מתכוין ללבן, 

 וצירף המשנ"ב שיטתו בסי' שי"ט בכמה מקומות. 
יש להקדים, שבכל אופן לא עובר על איסור תורה לדעת רוב הראשנים משום שמנקה בלא מים ואין  .3

ם וכן פסק השו"ע סי' ש"ב ס"א [ורק דעת רש"י להחמיר שאף בלא מים יש מלבן מהתורה ליבון אלא במי
באפשרות הראשונה, באנו למחלוקת הט"ז והמשנ"ב האם מותר להסיר לכלוך והביאו הרמ"א ס"א]. ו

שנמצא ע"ג הבגד ולא בתוך הבגד ומסירו לגמרי, שדעת הט"ז שמותר, וביאר שזהו גם ההיתר באבק 
מותר לשאר הראשונים [ויש לדון האם יודה הט"ז שלדעת רש"י שהחמיר באבק ה"נ שע"ג הבגד ש

שבכל מקום שמסיר את הלכלוך לגמרי אף  במקרה זה], והמשנ"ב סי' ש"ב סקל"ו פליג וסובר יחמיר
ובאפשרות השניה אמנם אין בעיה של מלבן,   שעושה כן בלא מים אסור מדרבנן [ולרש"י איסור תורה]. 

ע ס"ז שלא יסיר טיט ע"ג בגדו שהתייבש משום טוחן ולכאורה היה לחוש לדבר גם אך כתב השו"
במקרה דנן. אלא שאין הדבר כן, שהרי טחינה היא דבר הטחון כבר וקיי"ל שאין טוחן אחר טוחן [ועיין 

לכן  "א שהעיר על דין השו"ע שגם טיט כבר טחון ומדוע אין היתר בטיט דאין טוחן אחר טוחן]רעק
 עדיפה האשרות השניה שבזה יוצא לכתחילה ידי כל השיטות. 

מותר לקפלו בשבת עצמה  -א. קיי"ל שבגד חדש לבן ואדם אחד המקפלו ואין לו בגד אחר להחליף .4
לצורך השבת אך לא לצורך שבת אחרת.  וא"כ ה"ה ביו"כ שרוצה לקפל הטלית שהיא לבנה לצורך יו"כ 

דשה וניכר חידושה בה. ולמרות שיש לו טלית אחרת ליום חול, אין זה עצמו, מותר לעשות כן אם היא ח
אך יש להסתפק כאשר ב' הטליתות חדשות נחשב שיש לו בגד אחר וכמבואר בשעה"צ סי' ש"ב סקי"ז. 

ואין הבדל בין הטלית של יום חול לטלית של שבת ולא כלום, האם נחשב שאין לו להחליף כי סו"ס 
סי' ש"ב  ב.  כתב המשנ"ב   שיש לו להחליף ומסברא יש לאסור לקפל.  ייחד ליום חול, או שנחשב

הביא מחלוקת האחרונים האם צריך לעשות שאפשר לקפל מיו"ט לשבת באופנים המותרים אך סקי"ז 
 עירוב תבשילין כדי להתיר או שמותר אף בלא עירוב תבשילין. 

שות כן לאלתר [למרות שבורר פסולת מבואר בס"ס שכ"א שקילוף הוא פעולת ברירה ומותר לע -קילוף .5
 מאוכל], וא"כ יש להקפיד לקלף את הביצים סמוך לסעודה.

נחלקו הראשונים האם יש טחינה רק בגידו"ק או שבכל דבר יש טחינה, ועוד נחלקו האם טחינה  -טחינה
היות אסורה רק כשמועיל למאכל ובלעדיו לא היה ראוי לאוכלו או להשתמש בו בצורה הנוכחית. וביצה 

אין בטחינתה איסור טוחן. אלא שאין לטוחנה  –לה בשופי בלא טחינה וכואינה גידו"ק וכן אפשר לא
ואין צריך  בכלי המיוחד לכך כגון פומפיה  כמבואר שו"ע סי' שכ"א ס"י אלא יעשה כן בשיני המזלג

  .לעשות שינוי בטחינה אלא שלא יעשה בכלי המיוחד לכך
סי' שכ"א ס"ה שאין למלוח ביצה מבושלת כדי להניחה, ומבואר שאם רוצה  כתב השו"ע -מליחתה

ורק כאשר מניח לאח"ז לה באותה סעודה מותר למלחה היות ואין דרך למלוח ביצים ולא לכבשם לאוכ
יש לאסור היות וסו"ס דמי לכבישה ועיבוד כמבואר במשנ"ב שם סקכ"א.  אך אפשר להתיר מטעם נוסף 

רוצה לאוכלה לאלתר משום שמוסיף אח"כ רוטב לביצים והוא מבטל כח המלח את מליחתה ואף שלא 
  כמו שמצינו שהשמן מבטל כח המלח כמבואר במשנ"ב שם סקי"ד. 

בפשטות יש לדון סלט ביצים בתור בלילה עבה שלכתחילה אין לעשות בלילה עבה בשבת כי  -לישה
וא"א לשנות בזה. אך כתב המשנ"ב  מחמירים כדעת ספה"ת שפסק כרבי שנתינת המים זהו גיבולו

סקס"ח שאם א"א לעשות המאכל מער"ש מותר לעשות אף בלילה עבה בשבת ובתנאי שיעשה שינוי 
ר נתינת החומרים וגם שינוי בעירוב, וכן ראוי לעשות.  ואף מי שלא עושה כן אלא מגבלם כרגיל יש דבס

שלש כבר ראוי לאכילה וכעת רק מתקנו לו על מי לסמוך, היות וכתב הבאור הלכה בסי"ד שאם המאכל 
  א צורת האכילה, וה"נ במקרה דידן.אין זה לש אל –למאכל 

באפשרות הראשונה יש לדון מצד ב' ענינים, האחד הדחת הבית המבוארת בסי' של"ז ס"ג, והשני לישה  .6
יבוד ע"י המים שנופלים לחצר.  לענין הדחת הבית כתב השו"ע שאין להדיח הבית ואף למ"ד שהתיר כ

לענין הדחת הבית  -הכא יש לאסור ואף למ"ד שלא גוזרים מרוצף אטו שאינו מרוצף לענין כיבוד הבית
גוזרים כי אין ההדחה חשובה כ"כ כמו הכיבוד שנחוץ טפי.  אלא שבמקרה דידן יש ב' טעמים להקל, 

אטו שאינו  . היות שכל העיר מרוצפת אפשר שיש להסתמך על דעת רש"י ותוס' שאין גוזרים מרוצף1
מרוצף בעיר שכולה מרוצפת, וכל דברי השו"ע איירי בעיר שאינה מרוצפת.  אלא שבשעה"צ סי' של"ז 

עיי"ש  אות ב' נראה שצירף דעת רש"י ותוס' רק בעוד צירופים נוספים ולא סמך לכתחילה על שיטתם
יש לדון את דין ההדחה  . היות ואשה דנן היא איסטנסית והנקיון חשוב לה והלכלוך גדול מאוד,2היטב.  

כדין הכיבוד ובכיבוד קיי"ל שאין גוזרים בעיר שכולה מרוצפת אטו שאינה מרוצפת וכפי שכתב הבאור 
 הלכה ד"ה 'ויש מחמירין' באורך. 



ועדיין יש לדון מצד לש, שכאשר גורף את המים לקרקע יש בזה נתינת המים לעפר שהוא בר גיבול וכבר 
נו אף יי' שכ"א סקנ"ז שאין להשתין על עפר בשבת משום מגבל, והיכתב המג"א שהובא במשנ"ב ס

לפוסקים שאין בנתינת המים משום גיבול סו"ס אסור מדרבנן כשעושה שלא לצורך [כמבואר בבאור 
וא"כ ה"נ היה מקום לאסור לשפוך המים לחצר משום לש.  אלא שלא מצינו שיש  הלכה סי' שכ"ד ס"ג]

רקע ויתירה מזו ראינו שמותר לרבץ הבית ולא חשו לנתינת המים בקרקע. איסור לש בשפיכת מים ע"ג הק
שכתב לחלק בין קרקע מחוברת לבין עפר תלוש מהקרקע  [פ"ו הערה צ"ב] וראיתי בספר אורחות שבת

העולה מכל   שרק בו יש איסור בנתינת המים. ואם כנים הדברים יצא שאין לחוש במקרה דנן משום לש. 
  לעשות בשבת כפי האפשרות הראשונה.הנ"ל שאפשר להתיר 

יש לדון מצד כיבוס הסמרטוט ומצד חשש סחיטה של הסמרטוט. מצד כיבוסו, הנה  ,והאפשרות השניה
קיי"ל ששרייתו זהו כיבוסו, אלא שי"א שבבגד נקי אין איסור, וי"א שדרך לכלוך אין איסור, וי"א שאסור 

מתכוין לכביסה מותר. והשו"ע בפשטות פסק כדעה בכל אופן ורק במים מועטין מותר, וי"א שאם אינו 
הראשונה [כן דעת המג"א בדברי השו"ע, ועין באור הלכה ש"ב ס"ט] והרמ"א החמיר כדעה השניה, 
ומשנ"ב פסק להחמיר כשניהם. ומ"מ כתב השו"ע בסעיף י' שטוב להחמיר שלא לנגב ידים במגבת 

  לדעה השלישית שאוסרת בכל אופן. אא"כ מנער המים מעליו, והיינו שלכתחילה כתב לחוש 
שמניח את הסמרטוט על המים, היות והסמרטוט נקי ועושה זאת דרך לכלוך ולפי כל זה, אין לחוש במה 

ועוד שאין מתכוין לכביסה, ומי שרוצה לחוש לדעת היראים האוסר בכל אופן, הרשות בידו.    אך עדיין 
ני זה אין לשרות בגד במים הגם שאין בו איסור לגזירת 'שמא יסחוט' שמפיש לדון מדוע שלא נחוש 

כיבוס כמבואר ברמ"א ש"ב ס"ט. אלא שכבר כתב המשנ"ב סקנ"א שבבגד שאין מקפיד על מימיו שבו 
אין גזירת שמא יסחוט ולכן בסמרטוט נראה פשוט שאין גזירה זו, ואע"פ שהדרך לסחוט את הסמרטוט 

מותר.   והעולה מכל הנ"ל, שב'  –מימיו אף שדרך לסוחטו  עדיין אין בו גזירה זו, דהיות ואין מקפיד על
, ונראה שבכל זאת עדיפה האפשרות השניה דאין הדבר תלוי בדעת בני אדם, האפשריות מותרות בשבת

 ואילו באפשרות הראשונה תלוי הדבר עד כמה מקפידה אשה זו על כך. 
שש, יחתוך חתיכות גדולות קצת יש לדון מצד טוחן ומצד מעבד. מצד טוחן הרוצה לצאת ידי כל ח .7

ובזה יקיים מה שכתב הב"י לענין הסלט שיוצא ידי כל השיטות. ואף מי שחותך חתיכות דקות  לאלתר
סמוך לסעודה יש לו על מי לסמוך, שכבר כתב המג"א להסתמך על דעת הרשב"א שהתיר טחינה לאלתר 

לל כי חותך חתיכות דקות לכל רוחב ועוד יש לדון להתיר שאין בזה טוחן כ וכן הביא המשנ"ב סקמ"ה
.     ומצד מעבד, יש לדון שכפי שמצינו שאין למלוח הירק, ובזה אין טוחן וכפי שכתב האג"מ ח"ד ע"ד

חתיכות צנון כי דמי למעבד ודמי לכובש, ה"ה יש לומר בחומץ משום שגם חומץ פועל פעולות אלו. 
אין חריפות החומץ ניכרת, אך יש להתבונן מתי  אך עדיין יש לדון להתיר כאשר מוסיף הרבה מים וכעת

ועוד יש לדון שהיות ואין דרך   נחשב שמפיג את החומץ שיהיה מותר, והכל לפי ראות עיני המורה.
  לכבוש מלפפון חתוך אלא רק שלם, הכא קיל טפי. 

לחיתוך אף שחותך לאלתר, כי  שאין להשתמש בסכין שמיוחדסקמ"ה סימן שכ"א א. כתב המשנ"ב  .8
וטעם נוסף כתב לאסור לחתוך בכלי המיוחד משום דומה לברירה בכלי שאסורה אף שבורר לאלתר. 

עובדין דחול, וכן מתבאר בס"י שאין לחתוך גבינה בכלי המיוחד לה משום עובדין דחול.  אלא שעדיין 
ת מלאכת הטחינה ע"פ גדריה והיות יש לדון שכל מה שאסרו משום עובדין דחול הוא רק כאשר עושה א

אך נראה במשנ"ב סק"ל   וחתיכות גדולות אין בהם משום טוחן יהיה מותר לעשותם אף בכלי המיוחד. 
שכתב לאסור לטחון מלח הדק במכתשת משום עובדין דחול, ולמרות שאין איסור טחינה במלח זה כי 

גדרי המלאכה של טוחן עדיין אסור משום  ומוכח שאף שאין את -כבר טחון הוא ואין טחינה אחר טחינה
עובדין דחול. וכן כתב הפמ"ג לענין טחינת הגבינה בכלי המיוחד שאע"פ שהיא נקראת כבר טחונה ואין 
טוחן אחר טוחן, בכל זאת אסור משום עובדין דחול.   ולפ"ז יש לאסור לחתוך עם סלייסר אף חתיכות 

לאכת הטחינה שחייב בכל אופן, לבין עצם הפעולה עצמה, גדולות.    ואפשר עדיין לחלק בין דינים במ
וכן נראה מדברי האג"מ ח"ד והיות וחתיכות גדולות אין בהם סרך טוחן אין לאסור משום עובדין בחול, 

 ועיין. ע"ד עיי"ש היטב. 
ב. נראה שאין בקרח טחינה כי המים כבר היו מופרדים בעבר וחשיב 'אין טוחן אחר טוחן'. ואין נראה 

  החשיב את הקרח כיצירה חדשה. ל

לישה נגמרת בנתינת המים ולכן אין איסור א. לרבי הסובר שנתינת המים זהו גיבולו, היה מקום לומר שה .9
ללוש אחר נתינת המים. אלא שכתב הבאור הלכה סימן שכ"א סי"ד שאף לרבי יש לישה אחר לישה, 

יברא שצ"ע, דכתב הבאור הלכה סט"ו וא"כ גם לדעת רבי יש לאסור ללוש אחר שנתן המים בער"ש. א
שלדעת רבי אם נתן מים לחרדל בער"ש ולא לשם, לדעת רבי יוכל ללוש בשבת ולחולקים עליו יש 
לאסור. וצ"ע.   ולדעת ריבר"י ודאי שיש לאסור ללוש בשבת כי עיקר הלישה היא הגיבול.               ב. 

גיבול האם אין איסור בנתינת המים או האם בזה נחלקו הרמב"ם ותוס' בדעת ריבר"י בדבר שאינו בר 
מודה לרבי שנתינת המים זהו גיבולו.  וא"כ לדעת הרמב"ם אין איסור הן בנתינת המים והן בגיבול עצמו 
כי הוא אינו בר גיבול. ומ"מ מדרבנן יש איסור גם בדבר שאינו בר גיבול, שהרי לדעת הרמב"ם מורסן 



ולדעת התוס', יש לומר שכמו שנתינת המים היא אסורה   בשינוי. אינו בר גיבול והתירו לגבלו רק 
אין צריך גיבול ומתגבל במים לבד, וא"כ שייך בו גיבול, ה"נ יהיה  -מדאורייתא דאינו בר גיבול פירושו

   . [וכ"כ החזו"א סי' נ"ח סק"א עיי"ש] אסור לגבל בפועל כי סו"ס מתגבל הוא וא"כ יהיה אסור מהתורה
סי"ד כתב לדעת רבי שקיטמא שנתן מים בער"ש יכול לגבלו בשבת כי היות ואינו בר  ובבאור הלכה

גיבול וכבר נתן מים בער"ש אין עוד משום גיבול, וא"כ מתבאר שאין איסור בגיבול אחר שנתן המים, 
ג. לרבי הסובר שנתינת המים זהו גיבולו העושה כן עובר על איסור תורה של         ויש להתיישב בדבר.

לש, וכן פסק סה"ת וכן הכריע הרמ"א סט"ז לחוש לדעה זו. ולריבר"י בדבר שהוא בר גיבול אין נתינת 
יש איסור מדרבנן לתת מים לתוך הקמח המים אסורה מהתורה אלא רק הגיבול בפועל, ובכל זאת 

הלכה  כמבואר במשנ"ב סק"נ, ויש אופנים שהתירו את נתינת המים כמבואר בשעה"צ אות ס"א ובבאור
סי' שכ"ד ס"ג, שכאשר עושה זאת לצורך מאכל אדם או מאכל בהמה, וכן כאשר הגיבול עצמו אינו 

ובדבר שאינו בר גיבול לדעת התוס' נתינת המים היא   מותר לתת המים לתוך האוכל.  -אסור מהתורה
חשיב בר  איסור תורה, ויהיה אסור בכל האופנים, ומה שמותר לתת מים למורסן משום שלדעתו מורסן

גיבול. ולהרמב"ם אין הבדל בין בר גיבול לאינו בר גיבול.             ד. בגמ' מצאנו היתר של שינוי בעירוב 
שתי וערב לענין מורסן, ואילו לגבי קמח קלי נאמר היתר שיעשה מעט מעט. ולא מצאנו האם יועיל שינוי 

שמסברא אין לחלק ויש להתיר גם בקמח שתי וערב גם לענין קמח קלי. והחזו"א [נח, א. עיי"ש] כתב 
קלי היתר שתי וערב וגם במורסן היתר של מעט מעט, וכן נקטו הפוסקים.     ה. בסי' שכ"א סי"ט מבואר 
שמותר שחיקת הריפות בעץ הפרור בשבת, משום שהמאכל התבשל אין בו איסור. וכתב הט"ז שמותר 

, דהיות והוא מבושל אין בו משום לש, ואלו לערב בכח ולא דומה לדין חרדל שמותר לערבו רק בנחת
המג"א ס"ל שההיתר רק כאשר טורף בנחת וכדין חרדל, ולשיטתו אין היתר מיוחד בלישת דבר מאכל. 

ולפ"ז גם במקרה דידן אין להתיר למעוך ולגבל המאכל אא"כ      והמשנ"ב פסק סקע"ז כדעת המג"א. 
ור הלכה בסעיף י"ד שהתיר לגבל דבר הראוי למאכל עושה זאת בנחת.  אלא עדיין יש להתיר ע"פ הבא

שמלשון תשובות אמנם בחזו"א [נח, ט] כתב    .5משום שתיקוני אוכלא הוא וכפי שכבר כתבנו בתשובה 
הדבר שכמו שאין איסור טוחן בדבר  עיף זה נראה שמותר לטרוף בכח וטעםהרמב"ם שהוא המקור לס

ישול כבר עשה את פעולת הדיבוק והלישה, ולכן פסק מבושל כך אין איסור לש בדבר מבושל כי הב
כט"ז שמותר לעשות כן בכח.  והעולה מכל זה שמותר לטרוף בכח הן למשנ"ב מכח הבאור הלכה סי"ד 

 והן לחזו"א. 
יש להקדים שדעת תרומה"ד שבפס"ר ואין מתכוין באיסור דרבנן מותר ודעת המג"א סי' שי"ד סק"ה  .10

כל האופנים הבאים:  א. מירוח המאכל אסור רק מדרבנן כי אין מירוח שאסור. וכעת נבאר את הדין ב
באוכלין. ובכל זאת מותר למרח במקום הריקן והטעם משום שאין מתכוין למרח אלא למלא את החסר 

ולכן הוסיף הבאור הלכה כמבואר בבאור הלכה ס"ס שכ"א, ולכאורה מוכח שמותר אין מתכוין בדרבנן, 
בלאו הכי אפשר לאכול בלא זה.   ב. הט"ז כתב בסי' שכ"א לאסור משום שמותר בכל אופן משום ש

אולדי ריח בבגד ואף שהוא איסור דרבנן ואין מתכוין יש לאסור משום פס"ר. ואילו המשנ"ב הביא 
שבהלכות יו"ט חזר בו הט"ז והתיר זאת.   ג. מבואר במג"א סי' של"ז ס"א לאסור, משום שפס"ר שיעשה 

וין ונעשה כלאח"י ואין בזה איסור תורה, מ"מ פס"ר אסור באין מתכוין אף בדרבנן.    חריץ ואף שאין מתכ
ואין  ד. פסק השו"ע סי' של"ז ס"ב לאסור, וכתב המשנ"ב סק"ו ושעה"צ שם, שאף שאסור רק מדרבנן 

מתכוין מ"מ פס"ר בדרבנן אסור.     ה.  כתב המשנ"ב סי' שכ"א סקנ"ז בשם המג"א שאין להשתין על 
ועפר ולמרות שנתינת המים אסורה רק מדרבנן ואין מתכוין מ"מ פס"ר הוא ואסור, ועיי"ש שהתיר  טיט

ואר בסי' שט"ז בשם הבית מאיר כאשר לא ניחא ליה.  ו. בזה התיר תרומה"ד והמג"א פליג לאסור כמב
 ס"ג.


