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  א,  קנו–ב , שבת קנה
רבי יוסי ברבי יהודה אומר ,  דברי רבי, האחרון חייב,תיא אחד ותן את הקמח ואחד ותן לתוכו מים

רבי יוסי ברבי יהודה אומר ותין מים , אין ותין מים למורסן דברי רבי... איו חייב עד שיגבל 
  .למורסן

 אמר רב חסדא רבי יוסי ברבי ,מאן יש אומרים,  ויש אומרים גובלין,גובלין את הקליתו רבו אין 
  .היכי משי אמר רב חסדא על יד על יד, והי מילי דמשי. יהודה היא

והי מילי הוא . לא קשיא הא בעבה הא ברכה,והאמרת אין גובלין... ושוין שבוחשין את השתית בשבת 
 בשבת ותן את , ותן את השתיתר כך בחול ותן את החומץ ואחהיכי משי אמר רב יוסף, דמשי

  . ותן את החומץר כךהשתית ואח

 אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי שתי , היכי משי,והי מילי הוא דמשי) ... י"רש, מורסן(גובלין 
  . אמר רב יהודה מערו לכלי, והא לא מערב שפיר.וערב

  )ב, סז(ף שם "רי
  .אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה שמע מיה דהלכתא כוותיהומדקמתרצין 

  כ- ריט' ספר התרומה סי
... והוא דמשי , ואפילו לרבי יוסי, לרבי יגבלהו בשבת, פירוש היכא שתן מים מאתמול במורסן, גובלין

ובחרוסת בשבת ...  דהלכה כרבי מחברו, הילכך לצורך פרתו או תרגולין אסור לתת מים במורסן בשבת
  . ובליל שבת יערבו אפילו בכלי, צריך ליתן המשקה בעוד יום,חל בליל ראשון של פסחש

  ק יב"שכא ס' ז סי"ט
 ושופכין אחר זה חומץ ,ס דק דק"במה שוהגים לעשות בשבת צון דק דק עם קשואין שקורין אוגרק

י בר "ל כר"דקייכיון דעיקר עשייתו בשבת שבקוהו אעיקר הלכתא ...  ואין עושין שום שיוי ,לתוכו
 .ד בדברים אלו"כלע,  ומן המובחר שישים תחלה החומץ בכלי ...יהודה

  שכא' ר סי"שוע
 . ואיו חייב בתית המים לתוך הקמח בלבד אלא עד שיגבל כדרכו בחול. הלש הוא מאבות מלאכותטז

אפר וחול הגס  אבל , כגון קמח או עפר לטיט של בין,ואין המגבל חייב אלא בדברים שהם בי גיבול
 שמא , לגבל קמח קלי הרבהס" אבל אסור מד. לאו בי גיבול הן והמגבלן פטורב"ומורסן וקמח קלי וכיו

  . אבל מותר לגבל את הקלי מעט מעט שזהו שיוי מדרך החול.יבא לגבל קמח שאיו קלי ויתחייב

 . ..וא שיהיה הגיבול רך וה. מותר לגבל ממה בחומץ וכיוצא בו אפילו הרבה בבת אחת,שתיתא... אבל 
 ותן את ר כך כיצד ותן את השתיתא ואח,ואפילו ברך צריך לשות מעט אם עושה הרבה בבת אחת

 ובמקום שרגילין בחול ליתן השתיתא , אם הוא מקום שרגילין בו בחול ליתן החומץ תחלה,החומץ
  .תחלה יתו בשבת החומץ תחלה

 ובכולן ,ויש חולקין על כל זה ואומרים שאין חילוק בין דברים שהם בי גיבול לדברים שאין בי גיבול
 שאז אין כאן לישה , אלא אם כן הגיבול הוא רך. כי תית המים זהו גיבולו...חייב בתית מים לבד 

יו ליתן השתיתא תחלה  דהי...י שיוי "כלל ואין איסורו אלא מדברי סופרים והתירוהו לצורך השבת ע
אבל גיבול עב אסור בכל   ... או להפך במקום שההפך הוא שיוי, במקום שזהו שיוי, החומץר כךואח

  .)מעט מעט(בת  אזי מותר לגבל בש, אלא אם כן תן המשקה כבר מבעוד יום.עין משום לש

  שכד' ר סי"שוע
 ואם גבלו בשבת יש אומרים שהוא ,בולא שהמורסן הוא מדברים שאין בי גי"שכ'  כבר תבאר בסיג

 ל ידיה או לתרגולים כדרכו בחול אלא ע אבל אסור מדברי סופרים לגבול מורסן לבהמ,פטור מן התורה
 או אפילו הרבה בבת אחת אלא שלא ימרס בידו אחר ,שיוי כגון לגבלו מעט מעט כמו שתבאר שם

 מקל שתי וערב אפילו כמה פעמים עד שיתערב שתן המים לתוכו כדרכו בחול אלא מעביר בו תרווד או
 שכיון שאיו ממרס בידו ולא יסבב התרווד או המקל בסביב כדרכו בחול אלא מעבירו שתי וערב ,יפה

ולדברי האומרים שהמגבל  ...  ומותר גם כן לערו מכלי אל כלי עד שיתערב יפה,הרי זה שיוי גמור



 כי תית המים זהו גיבולו כמו , בלבד בלא גיבול חייב ואפילו בתית מים,המורסן חייב מן התורה
 אלא אם תן בו המים מערב שבת אזי . שיויל ידי אסור ליתן מים למורסן בשבת אפילו ע,שתבאר שם

 . שיוי בדרך זו שתבארל ידי והתירוהו ע,אין בגיבולו בשבת איסור מן התורה אלא מדברי סופרים
  . וכן והגין,רא זווכבר תבאר שם שיש להחמיר כסב

  תעג' ר סי"שוע
 ואם שכח לרככו מערב שבת . אם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת במשקה מערב שבתלד

 ויכול , יתן לתוכו החרוסתר כך דהייו שמתחלה יתן המשקה לתוך הכלי ואח,ירככו בשבת על ידי שיוי
  .א"ן שכ עיין סימ.לערבו באצבעו או אוחז בכלי ומעע עד שיתערב

  כג, שמירת שבת כהלכתה ח
ומערבבים בלי , ואין חוששין, והגים להוסיף לתערובת זו שמן... תבשיל עשוי מביצים ובצלים קצוצים 

ראה שאין לערער על ... אך טוב יעשה אם ישה מן הסדר בתית השמן ובאופן הבחישה ... השיויים 
  .דמהגן של ישראל תורה... יראה המהג שהיה הוג גם אצל הרבה מגדולי התורה וה


