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שמי־חין למעלה כדי שיוכל להגיע להמין שלמשה יליטלו לא הוי
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הכפילה ימני) לכעידה האחרת אף שהיא מדיין ומן מושלג לס מ׳מ ב ילל
לאלתר היא .ויש ליזהר* גוה לנוגע באיסיל לאורייתא *:הבורר פהילת
יכו׳ .זהי לשין הרמנים והייני אפילי לאלתר לאי לאחר זמן אפילי אינל מתוך ההילת חייג יכן איתא נ כ י ׳  .ויש להסתפק אם פס נירר מיגח לוקא נכנירר
מקולס ומכין לאכול לאלתר אנל אס נעת האכילה גופא שאוחז נילי ירוצה לאכול מוציא הפסולת ומשליכו לא שייך נירר אף שעושה לנר זה קידש
האכילה לזהי ללך מאכל או דילמא לא שגא אלא צריך להשליכו אחר שיאכל ליקא או שישליך מן האוכל עמו ומצאתי נספר נרכי יוסף שכתב שנחלקו נ ד נ ד
מהליי אנולעפיא ומסלייט צהלון שמהרייא מיקל ומהריטין איסר ומטפס זה אוסר להשליך הונוג מן הכיה אא"כ ישפין ג ' נ קצת משקה ממס ]יהונא נכהיע[ והתיר
לק מטעם אתל ועיק לקמן כסטיז בכסיל וכתב הבלט יוסף למכתימת הפוסקים שלא חילקו נוס משמע לפסולת מתיך אוכל אפילו כאופן זה חייג .
יביגיתי בספרים ומצאתי שהראשירס פליגי בסברא יו להגה בחילושי הרמבץ מוכח כלבר׳ מהלי׳ אנולעפיא הניל לזיל סלמבין בליקוטי! על שבת דף מיל
בדיה ובי מיתר ונו׳ פי׳ מהברא קהבר רנה יני׳ שאין דרך ברירה בכך אלא כאוכל ומצא פסילת בחתיכה שהוא אוכל ומפריש פהולת מתוך איכל סוא
שמזתר הרי להלמבין נקט זה למילתא לפשיטא לזהי לאו לרך בלירה ירנ יוסף לפליג שס על רנה סיא רק מטעם אתר כמי שכתב שה בהליא ולשון
זה של הרמבין העתיק ג׳כ הליטניא .בחילישיי .אמגס מ ל ב ד הלאיש בתשונה והועתק ד :דיו בשי״ע לקמן בכעיז משמע לסיל כמהליטין ללא
כתיל שם נמים שיש נסם תולעים לסנן לתיך סיו עיי מפה לק מטעס למס שמעכב בשעת שתיס את הפסולת שלא יכנס לתוך פיו אין זה מעין מלאכה
ומיתר ]יריל ללא שייך שם נלילה נמה שמעכב עיי פיו( ימללא קאמר סתס לגשעת שתיס גופא אין שייך בירר אלא ולאי לפיל כמהדטין ללא שנא:
* סתוך איכל יני׳ .יכיכ הרץ נפרק כלל גליל בשס ריח וכתב הרהימ שכן הככיס הימני! ישכן נלאה מן ההלנית ]לא ׳לעת׳ מנין לו דילמא הא להניא
הל״ף להא לתורמים הייני שהוא ח״ב לאחר זמן ואוכל מתוך פסולת אף לאת״ז שרי ולכאורה משמע לתיספית מפרשי הכי לנליה 1לא ילעגא וט׳
מפרשי מה לקאמר שם אי משוס לסבר אוכל מתוך פסילת אסיר ה״ט לאחר זמן וממילא מה לקאמר גמרא אח'כ לימא ק מ ר חזקיה אוכל מתוך פסילת
יסיר היינו ג י נ נלאחר זמן ועיז דחי הגמלא לתירמיס כפסולת מתוך אובל למיא ומימרא לאב״ למחייב לאחר זמן קאי אפסולת מתיך אוכל יכן נראה
מקושית אב״ שם עיש ואילי בינת הרסימ היא מלקאמר ה ד י ף סתס לסבירל תירמיס ח״ב ולא פירש שימ לנכל גווני מ״ל׳ וציע[ וכ'נ בסמיג יסמיק
כיז סניא בבי׳ שם ! pנלאה ג'כ מ ל ב ד הלאיש 1כ*כ הריטביא !המאיר׳ וראיתי בספר מאמר מרלכי שכתב על סעיף זה וזיל מכאן נראה ברול למה
כניהגק נכעולות גלילות וכיוצא לקליע הלג מגנו ולההיל השלרס שבאמצע ליש לי!הר נשנת מלעשות כן להייל בירר פהילת מתיך איכל לחייב אפיל!
נלאלתר אלא ־ירח השלרס שם ולא ישליכגה לחץ ! pייהר כל אלס שלא להשליך עצמית הכשר לתין אלא בלרך אכילה לס״נו עצם שיש עליו קצת נשר
יאחז ני לאכול ממט ולהשליט אח'נ מילי 1מלשין זה משמע לאף נעת האכילה גופא צדך ליזהר שלא להפדש העצמית מן הכשל ולהשליכו לחון לק
אחר שבנר קלף הנשל ואכל יכיל להשליט אבל לא בדלא לכר זה וכמו שכתבנו למעלה[ ואיתי שאין עליו בפר אל יגע בי אלא יאכל הבשר והעצמות
ישארו נקעלס זאחינ ישליכם אס ירצה עכיל והנה אץ העולם נזהדן כלל לדקדק נזה להיינו לא מינעיא נעת האכילה גופא לנזה אפשר שלא נינל
למחית בידס ליש להם על מ׳ לסמוך וכניל אלא אף קולס סאכילס וכגון סאגשיס יגשים שמכיגין המאכל להניא להשלתן ג'כ אץ נזהרץ כלל וקילפין העצמות
ויעל הנשל מקולס יא*כ נבשלץ באיסור חיוב חמאת .ואמרתי לחפש עליהם זכית דהיינו לא מיבעיא אס העצמות רכיט ולאי״ס גיכ לאכילה למצוי סוא
דאף לאתר שמפריד ס חיזר ואוכלם לטלאי אין שס פסולת עלייסו כלל אלא אפילו אס סס קשים והוא מכים כיין להפצמות והבשר סס נחנור אחל שייך
בעניגנו מה שהניא המיא בסימן תקיי בשם הישיש לענץ ליזיס יבטניס שגבתנרי יעד״ן הס בקליפת! לאף לענץ גורל מין אתד הוא יאץ שם פסולת
עליי ובאיזה הפגין שמתקן האוכל מתוך השומר תקק אוכל בעלמא היא ואין שס מלאכה מליו מכיל ]ואף שלחה המיא לבר זה מהא לכתב הני׳ בסיף
סימן שכיא בשם הירושלמי לסקילף שימים ובצלים ח״ב משיס בירר לחיית! סיס לק מה שסתם הישיש 1נתנ לאין שם מלאכה מליו ומשמע אפילי שכינתי
היה נזה אלאחר זמן וליה השיג מהא לסקולף שומיס יכי׳ אנל לאלתר גס סמיא מילס לאין שס בירל עלי! ׳נלאיתא שס בניי גיפא דלאכלן לאלתר
מותר לקלוף שימים ובצלים ונזה  p u wג י נ ל נ ד המיא מהשגת האיר[ ואף הכא נמי תיקון אוכל בעלמא סיא ואץ שם מלאכה עליו אפילו כשקילף זתולן
העצמות מעל הכשר ובלבד שיהיה לאלתר וכמי שס לעני! קולף שומיס ובצלים אף לגס שס הקליפה היא פסולת אפיה קייל בסיף סימן שכיא להיכא לקילף
כ ד לאכול לאלתר למיתר ופיכ משוס דלאלתר אין שיס פסילת על הקליפה אלא תיקון אוכלא בעלמא ואין לומה לפהילת לעלמח שהיא פסילת גמור
כהוא נפיל מן האוכל משאיכ זס שהוא מחובר ביתל עם סאיכל יס'נ בעגיננו היכא לטנתו לאטל לאלתר אמליק לתיקון אוכל בעלמא היא ואץ שס פסילת
על״הי כיון לעדין לא נפרלו ומחינדס ניחל וזס ליחק לומר לליקא שם סיבר הישיש כן משים שקליפת אגוזים הוא שימר לפרי  piקליפת השוס
לזיא לישיש מלמס איסור בדרה לאיסור סלסול סמיזכר שם בראיש יסיר יבא־סיר סלטיל מחלק שם הראיש והישיר בהליא נין עצמית לוס משים
שהעצמות נבל נפרלו משמע דבלא נשרלו ליס במי אגחים ואין להקשית טל לבדנו מהא לאיתא בסימן שיכ סיס לרית איסר בבוסר לסתיט בתוך
כקירה של מאכל משים דביסר בעצמו איס ראוי לאטלס יאיב סייל בגורל אוכל מתיך פסילת אלמא לאף שהביסל בעצמו לכתחלס סוא עצם אחל שמחובר
בו אוכל ופסילת ביחד אפיס שם בירר עליו משום לבסוף נברר אתד מתבירי והינ לטותיס ייש ללחות מכמה טעמי אחל להא כתב שס באיל בשם שכנהיג
דהמקיל בדמה הדאשיגס דמתיר אף בביפר לא ספסיל ואפילו ללעת רית משמע בתוספות לף קמיל עיב ליס חולב לאיסורו סיא משים לש ולא משים
נודר ועיש ננהיל משיכ בזה וע״ן באבן העוזר שכתב לאף הלץ שהעתיק לסיל ב ט י ל אוכל מתוך פסולת ג'כ טנתו להיל כלש ולבל יה גילאי לא שייך
בפמנמ .מיוצא מכל מ י ל לנעת האטלה גיפא המקיל וקילף העצמית מן הכשר טדא׳ לא נוכל למחית נידו ואפילו לתקן קידם אכילה גאיפן זה ג'כ
לדעת הרמיא והמהרשיל לרך איכלא סיא אס כינתי לאכול הנשר לאלתר ייש לצרף לוה גיב לעת איזה מן הראשונים שהינאו ננרכי ׳יסף שסינרין
דלאלתר מיתר אף פסילת מתיך אוכל ואף לרביס המס האוסרים ומיל ילק לא פהק בשייע כייתייהו מימ נעגץ זה לנלאיה יש סרנה סברות להקל ונדל לא
>ינל לסתות ניד הנוהגין להקל אנל לתקן ל נ י  .זה אלאחר ומן כמי שגיהגץ נסעילית גלילית יש ליזהר מאל וכמי שהגאלי לעיל גשש המאמר מרדכי
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