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 hm-i.שנת סימן שינ*• ,

)יז( בידו אחו! * חייב ,כיה ואשילי האוכל מרינה )יח( ויש יותר ט י א גגיירת האוכל אפ״ה ו שנת מימרא
ז«י׳
לא ינרר הססילת אפי׳ כדי לאכול לאלתר)ל׳י( :ה יהבירר הורמוסץ מתיך פ ם ו ל ת ש  1,הס ליקי,׳ס
חייב מפני ש־פסולת שלהם )יט( מטתקת איחס כשישלקו אותו עטהם ונמצא י כבורר פסולת ״ י®
מתוך אוכל וחייב  :ך )כ( זאין מוללץ מלילות אלא מולל * )בא( בשינוי מעט בראשי ר;-ת זנת;מל6
אצבעותיו .הגה ואע״פ שמפרק האוכל מתוך הפנלים הואיל ואיני מפרק רק כלאחר יל• צלי לאטל פדי
)כב( ויש )ח( מחמירין )מרדט ור״ן ס״ק דיו״מ( )בג( ולק אסיר לפרק האגוזים לוזיס או אגוזים

באר היטב
לאין ב ד ר ה ניי״ט וכ״כ נ״י מ״א מ״ש יכ״כ היש״ש פ״ק לביצה
סי׳ מ״ב) :ח( מחמירין .לס״ל לליקא לרכך שרי אנל לפריו
ה מ ן מתוך השבלים הוי חיללה ללש ואסיר .אבל כשנתפרקי ה מ ן מן
השבלים מפ״ש מותר לקלפי לכ״ע פיק ססי׳ שכ״א .ושרבישין של

קטניות משמע לאסיר ל פ י ק ולהוציא
גוהגין ה י ת ר  .וצ״ל כיין שעוק לחים
הוי מפרק רק כמפריל אוכל מאוכל
רשאין לאכול קסניית מתיך השרניטין

משנה ברורה

הקטניות  .וצ״מ לכל הפילם
ואף השרביס איכלין איתז לא
מ״א  .זנמהרי״ל חמה איך
שלהם שקירין שושי״ן מ ״ ש .

באור הרבה

היה זמן מופלג מסעולת בין הערבים) :יז( בילו אחת  .אף
דלקמן בס״ו איתא ללנפח בילו אחת מיתר התם לאי לרך ברירה
הוא בזה משא״כ בשתה ברירה לא מיקרי שוס שינוי ע״י מה
שבירר בילו אחת ויש ללא גרסי בלל תיבת אתת ועיקר רביחא
הוא דאפילי בילו לבאיבל מתיך פשולת מקילינן בזה היכא שכונתו
לאכול לאלתר הבא חייב ) :יח( ויש יותר ו כ ו ׳  .ר״ל לביו״ם בנה״ג
צריך לברור הפסולת קמ״ל לשאני החס למשוס שמחת יו״ט הוא כלי
למעט נערחא אבל הכא דרך ברירה הוא ) :יט( ממחקת א ו ת ם .
ומנלעדי זה התורמוס מר מאד יחשיכ כפסולת והפסולת אינו מר
נ ״ כ ע״כ משיג התורמוס כפסולת מתוךאוכל ) :כ ( אין מוללקוני׳.
מלילה הוא שמולל השבלים כדי לפרק הדגן מתוכן ואסור)יא( מפני
שנראה כדש  ) :ב א ( בשינוי מענו וטי  .ע מ ר א איתא שס ומולל
בראשי אצבעותיו וזהו השינוי שאינו מולל בידו .־ ומה לקאמר מעט
היינו שלא ימליל בהם רק מעט ] ט מוכח בגמרא שם .עולת שבת[
יה״ה בשרביטין של קטניות שאין להוציא מהן הקטניות )יב( רק
»עפ יע״י שינוי)יג( וצ״ע דכל העולם נוהגין היתר וצ״ל כיון שעודן
לחין ואף השרביט אוכלין אותי לא מ י מפרק רק כמפרידאוכל מאוכל
אבל יבשין )יד( אי שאר מיני קטניות שאין השרבישין ראוק לאכילה
כגון פולין שלנו וכן השומשמין מקליפתו אסור לט״ע בלי שנוי
)פי( אף שלעתו לאכול מיל ועיין בבהי׳ל ) :ב ב ( ויש מחמירין.
דס״ל דדיקא לרכך השבלים מותר ע״י שינוי אבל לפרה הדגן מתוך
השבלים אף ע״י שינוי • אסור אף שדעתו לאכול לאלתר מפני
שנראה כדש אבל נשנתפרק  .הדגן מן השבלים לזע״ש )פז( מותר
לקלפו לנו״ע דאין זה נכלל מפרק כלל ואפי׳ לקלוף הרבה מיתר
)יז( כראיתא כגמרא וכ״ז כשדעתו לאטל לאלתר כדאיתא לקמן
בסוף סימן שכ״א עי״ש.׳ ולרכך חפות קשת אפשר דמותר אפי׳ נלי
שינוי ]פמ״ג[) :בג( ולכן אסור וכו׳ .היינו אפי׳ ע״י שינוי דבלי
ומינצ מינייסו טייס ואיל מילק מציצות ו מ פ י ח קסדית טייס יליקא ביייס
הגמרא השיה אותם להדדי ירק פיי שינוי יהיה מיתר ליעה הראשונה ונמו

יייייא ללקליף שימים ינצליס לאסיר אלאחר ימן ובדאיתא בסיף סימן שניא
עיש .וביי בעצמות שיש עליהם בעל אבל איתם העצמית שאין עליהם נשר
כלל יש ליזהר שלא לנררס ולהשליכם מעל הקערה קילס האכילה להויל
סהילת מתון אוכל לש״ן ט כרירה אפילי כלאלתר אלא יטיל הכשר והעצמית
ישארז כקערה וכמו שכתבמ למעלה בשם מאמר מרלט .ואס קשה לו ללקלק
ביס ימצין גפיי מעט כל עצם קילס שמשליט לתין לשיב אין שם פסילת
עליו כניל » :חייב .עיין נמיג לאפילו לאלתר לאלו לאחר זמן אפילו אוכל
מתוך פסולת חייב וכיב הפוסקים .וסנה מה שניהגין הלכה אנשים שמטין
מאכל נש״ק נכחדת ]הנעשה מלגלי נהמה[ להניחו על העילה ג׳ יש מהם
שנכשלים ככמה איסורם עייז עינ מיכלח אנט לגאלם כלי שידעו לעשות
גללך היתל .א( שללכן לקליף שומיס יכצלים ילחחק לק לק ילסניח נתוק
ויש כיס כ׳ איסידם אחל על הקילוף כיין להיא אלאחי ומן חייג משום גילר
כלאיתא בירושלמי והובא ככיי סיף סימן שכיא והגיאו הרמיא שם נ « י ם
וע'כ המצה ליתן שימים ובצלים אלאחר זמן לא יקלעני יאיסיר ב( על החיתון
שמחתכי לק לק ליש בזה משוס טוחן וכדלקמן כסימן שכ׳א פייב עיש ללאחל ומן
לנויע חייג משים מייזן ]רש הרנה שמחמיח ניס אפילי נלאלתר עיייש
נמשנה גרירה ילפיז אפילו האשים 8-מטק איתי המאכל לאכלי לאלתר גינ
צדטן ליזהר שלא יחתכי1הבצליס לק ל ק [  .נ( אס הלומב תס שהיל היללת
ט נשעה שנותן סנצליס והשימיס לתיק יש ניס גס משוס מכשל אס הוא
נגלי לאשין ואפילו אס היא נכל׳ שמישמחנדרין בזה ונפלט אם היל נטית
ני לבודאי יש ליזהר בזה מאל וכמי שכתבט לעיל נסיק ש״יז סעיף ס׳ ע״ש
במיכ שקמיח ולגל זה מצוי מאל אצל סאשיס האיכלץ את המאכל הזה כשהיא חם
בבקר יגס מפרנץ נתיט חמן ופיחד פת יבש יעיב צליח ליזהר מזה מאד
אפילי ככלי שי כשהריטג חה שהד נכרת בו ומהנכץ לייהל אפילי אס סיא
יל סוללת נו שלא ליתן אז שים י נ ר לתיק .ג( שכורח המצמית מן הנשר
זמשציטן איתן לחון רש ציון מם משים בילר למיע טון להוא אלאחל זמן
אס לא שימצוץ כל עצם קצת נפה קיים שיזרקט ואז אין פס בירי עליו ואולי
יש לומר לעצם שיש נו מוח נחשנ כמץ אחו' פס הנשר ואץ ט משים נדרם
אנל לא מסתנרא ללא טליף מכשל צל׳ ומנהל לנתנני לעיל ומקרי שני
מיניס ועיכ הנטן לעשית נמי שכתנס *:בעיניי י®'• ®״ן במיג ולפ
לנטצה ייג איתא לנשאל לקמיה ירכא פל איסודיתא לחילצא מסי לפרוט
אנל נשנת אסור למלול נלאיתא נסיגיא שה יהיה לענין פרנת קטניות להרי
שהוטחו ליס מסיגיא דמס:ץ עיין גניי והמיא שתמה על מם שניסגין הפילם
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ודע עול ל מ מ ד הטיז משמע לחם נתקו הקשיות סן סשרניסין גפיה מותר ליקח הקטניות » Pא °י* ה לאייל מיל יריל גיכ ע״י שימי וכו
^  J"sl ,P"5מ פ י ג שפירש ט תיר
שהונחמ מן הגמרא יתר ניאוי ל נ ר הטין עיין נתי׳ש ומסתימת הגמרא הניל משמע לאי} לחל? P
אחר

שעד הציון

)יא( לש׳י ניצה יף "ב מיג ל״ה מיללץ לפיל להוא רק מדרבנן ומסתנרא להוכחתו לאלים לא היו מתיח ניייט ולפי »ה למפיק בסוף הסוגיא מוקא עיי
שימי שוב אץ לאיה ועיין שכת לף עיג עיג נגמלא תנא היש יהמנפן והמנפט וכי׳ .ופירש ריח יק נערוך להוא מלילות שנליס ומשמפ דסיל להוא מלאיריתא:
)׳נ( פיק בנסיל) :יג( מיא ) :יל( פשיש) :עו( דלעין מפלק אין ג'מ גק ניל ללאתר '  Pיא' אק לעתו לאכול מיל אפי׳ עיי •שימי אהיר כשאר נירי
איכל מתוך פסילתי שאסיר גלאחל ומן ודש ומולל אין נו משים נילי שפליץ יש לי מסילת משאי? גי?) :ט!( מיא » פ הגמלא  ( r ) :ניצן ייג p׳ pדענדא
,
ליה נקי נ ה ׳ ;
ךן

