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rח ־ 6ישם ־« א גלולים מתיו)צד( קליפמן פירוקם )מהרייל( ושוב להחמיר מאחר ליטל לאכלן ע 3לא מירוק ז ז "היו ׳
״
לו)כה( מלילות מע״ש לא יגעה )בו( בקנון)ופייש״י כלי שראשו אחל רחב והשני משוי כמין מרזב ונותח £
בשירי. _. c
הקטניות גראשו הרחב ומנענע האוכל ומתגלגל דרך המרזב והפסולת נשאר בכלי( ותמחוי)שי׳ קערה
י!ל*> נמשנס S
שם גמלם( )בז( ולא בשתי ידיו אלא טנפה ביח אחת בכל כהו :ח )כה( "אץ ) p w (pאת •
כמשנה
קליט
:
ונפדשיי שססשס )בט( הכרשינץ )שי׳ הערוך ויצ״ס בלעז( 'דהיינו שמציף מיס עליהם בכלי כ ד להסיר• הפסולת ולא
סיסוא דועיד שפץ אותן ביד כדי להסיר הפסולת * דהוה ליה כבורר אבל גיתנן בכברה ״)ל( אע״ 6שנופל הפסולת
דרך נקבי הכברה יי ט ״)לא( 3משמרת ״ אפילו תלויה מע״ש )לב( אסור ״ ליתן בה שמרים לאבל י
אס נתן בה שמרים .מערב שבת מותר ליתן עליהם מיס כ ח שיחזרו)לג( צלולים לזוב ן י °יץ
או כיס שהם צלולים י)לד( מותר-לסננן במשטרת  .הגם ואע״ש שיש בו• )י( ״)לה( קסמין לקן
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ונן נתב הס״ז לאיסור וסיים ואפילו אם בבר נתקן מע״ש אין ליקח
הקטניית מן הקליטה אלא מה שרוצה לאטל מיד ועיין סי׳ של״ו
ס״ח ) :ט( שורץ .צ״ל שילין מ״ז .ונתב המ״א דה״ה אם יש
הסולת ואוכל מעורנק אסור ליתנס כמיס בלי שיפיל הפסולת למטה
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נגק מסר אי שיציף למעלה כנין תגן מ״ש) :י( קסמין .והיה
אם יש נו קמחיס נמי מיתר לסננו רש״י .והייט לרוב חינשי לא
קפלי נהני מיז נשם הריין .ילסי זה נמי מותר לנסח קש א!
קסמין לצל א׳ בלי שיוכל לשתותן המים או היין לטון לנלא״ה

•

מענה ברורה •

אחר וציע והאיר זק החיא לא העתיקו לדינא ניא ד נ ד כמיא ונ״נ האיל שינוי לכי״ע אסור) :כד( קליפתן הירוקה .מה למי כמתון השכלי!
נשס מדויט  • :דהייל ככיור .ולשין לש״ מ ס דהייל ט ר י יטץ נפמיג אנל לט״ע מותר לשנר הקליפה הקשה )יח( ילקלוף גס הקליפה
שמסתפק אס יש בוס חייב חטאת ולעניד ס להניא ממה לאיתא ניצה ייג הדקה שפל האגוז גופא וכדלקמן נסיף סימן שנ״ת; לוזיס ונמנים
עיב וביה אומדה טרר מ ר ט וט׳ ריג אומר אף מדח ושילה ע״ש נגמרא שנשתנה ועדיין הם בקליפת! משמע מלנרי הסמ״ג נסימן זה שיש
דסיא ממש כענינני וסנה מלקאמד נ י ס כייר כלרט וט׳ מיכח להתירו ניייט
לעגיל ליזהר לנחר האוכל מתון הקליפות ולא להיפוך ואפי׳ נשדעתו
מלאכת נ ד ר ה גמורה ילא אסרי ננפה וכנרה אלא משים למחזי נמאן
כרנה לצורך חול וכמי שנתט הראשיים ומלריג הוסיף ואמל אף מליח עיכ לאכול מיד ומשוס בורר אבל לקמן בסימן תק״י הביא המ״א נשם
לגס זה מלאנם גמירם היא מלאודיתא וכן ניחשלמי שם בביצה משמע היס של שלמה לדכר זה שקילף הקליפה מק בכלל תיקינא אוכלא
כדנריני« *:ע'פ שטפל י ט ׳  p .סיא לשין הרץ עיש ילשין ישי׳ נזם הוא ילא שיין ברירה בזה ואף שהקשה עליו המ״א ככר יישכו
נספר אליה רנה והניאו השמ״ג שם לטין שלסתו לאכול מיל
אשיש דלפשנדס ספל יט׳ ימשמש דסילדאלים אשיר משים לטי פסיק דשא :
•  . m o r aעיק נמ*נ ו ק פסק הלמניס נסיח מהיש סלכס "א ונלאה שרי) :כה( מלילות מט״ש .ה״ה לאפי׳ אס מלל מטע בשנת
זהים ספק לו כמתן סלכתא כרנס אי מ״ זירא ו ט נ ר לרנה יליז פליג׳ אהלל• ונגיל ג״ב מותר לנפח בילו אחת ונללקמיה והאי מחנו מע״ש
וללא בפירש*• יק היא לעת התוספות נלף עיג ע'נ ליס משים פיש ינ״ל לאשממיגן לאסילו היו לי הרנה מלילות ג״ב מותר לנפח בילו
דהתוספית וסלמביס מפלשק מעמיס לרנה דלא למי למרקל למלקל עישם אחת ]רמב״ן במלחמות() :כי( בקטן זתמחזי * גזירה)יס( משום
נל ימן הלקלתו שעולה כפסולת ואוכל ניתל שמנענס הכברה וע״ו ננרר
סין אחל מחנירו משאיכ נזם בנעת הטרור אין נעשה סעילה בצל נהשמדס נפה ונברה ליש בזה חיוב חטאת) :כז( ולא בשתי יליז« -להייני
האוכל לדכי! שתי יליו כאחת וליקח בשניהם ולנפח והיה למיל ליל חנרתה
שמונחים כמקימס יה״ן זב״ מהן ע'כ דמי ייתל לנילל שססל את .... .
דננה״ג הוי נמי דרכי של טיל ולס דנלנדם )כ( אק גכק ללעת הרמכ״ס) :כד 0אין שורק ונו׳.׳ ה״ה אם יש
במקומו לבב
מונח במקומו
שאר מונח
יהפטלת שאר
והסמלת
, 1
1
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ולפיכך
״ טרד
משום
מלקלי גס
לאי ח״נ
־״* אמאי
מיושב היטב
— פסולת ואובל מעורבק אסור ליתנס נמים נדי שיפיל הפסולת
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יי׳ י
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סרמב׳ם מפי׳ רשיי יע״ן נביי משיב בלעת הרמניס והנלעיל נתנתי אחיכ למטה כגון מפר אי שיציף למעלה בגין תבן ]מיא[):כמ(הכרשינין.
מצאתי נירישלמ• ערק בלל גדול ובפרק תיגין דמיכח ־ שם נהדא הוא )נא( מאנל בהמה וה״ה תפוחי אדמה וכל נה״ג לא יחן סליהם
למאן לטיל מ ט ס טרר לא סיל משים מרקל וללא נפירשיי וננר הקלימני מיס נדי להסיר האנק והספר ממליהס י )ל( אע״פ שנופל וכו׳.
הקרנן עדה בזו הקושיא על סילשיי מיש • :אפילו תלייס • הייס מס שמתוחם׳
פיפ חלל איזס כלי שמסתק נם ללתלותה בשבת טלאי אסיר ימלעיל בסימן ביון שאינו מחניק לכך) :לא( משמרת  .כלי שמסננק בה השמרים
שמיו  0י ס  • :ליתן נ ס שמרים .בשנת אנל מיתר לתת מפיש לתיך והיין יורד ין יצליל) :לב( אסיר ליחן ונו׳ י .וחייב חמאת גמי יש
המשמרת וכיין זנ ממני נשנת ]איר זלוע[ * :קיססין לקץ .סיק נמיב בזה )בב( משוס בורר שנברר האונל מהפסולת עי״ו או משים
שכתב והים אס יש ט קמחץ כיב סמיא נ ס ק  -בשס התיא ונתב מיז וניב מרקל עי״ש בגמרא ) :לג( צלולים .ד״ל שיהיו השמרים צלולים
לשיי 1הנה המעין גני״ יראה לסובר למפני סקמחין אינו מיתר ניא נ ט ל ד ן )בג( והמיס יזוכו מהם סם מקצת ק היק שנשאר בלוע בו
)נל( והטמס שאץ בנתינת מיס.משוס בורר שהמיס שהוא גוחן
־
,
.צלולים הם ואץ בהס לנר שצריך לברר מהם .מיתר ליתן בשבת מיס"ע״ג שמרים שנשארו בחנית יקולעץ המיס סטס היץ ומוציאי! אותן
גשכת ישיתץ איתי ]אחרוני) :|6לד( מותר .כיין לבלאי הסינון ג״ב הס צלולים יראויס לשתות לכן אץ בזה משוס בירר וצלולים מקרי
נל שראוי לשתות כך בלי פעין )כה( לריב בני אדם )כי( ויש מחמירין דדיקא כשכולם יכולים לשתות בך ואין מסגנן אלא בלי
שיהיו צלולין ביותר .וכן משקה שקדים הכתושין מע״ש מותר לסנן בשנת הואיל דיניליס לשתותו כך בלי סינון ואחרונים() :לה( קסמץ
ד ח ק  ,איתא נסמ״ג קצת קסמי! והנוגה לאלי היו הרנה אץ ראזי לשתזת כן לריב נ י אלם כלי הינץ )כז( והיה אם יש נהיין
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שער הציון •
j׳ (nא י ר ) :יי!( לש״י ו י מ נ י ם ) :כ( יסטיר מיקל נוס ימלשין הגמרא משמע ייתר נלעת הימנים ועיין בניי שנלחק נזה) :נא( רמניס נפי׳ המשגה
ולפלא שלא העתיק הרמבים המשנה בהלטתיי ילפי הנראה שם שהיא מפרש המשנה בעת אחר לה״ני שע -השדה הוא משים איכלא אי סטית נאינלא לכל
סיינה ינמו
אמילא מאית לים בשבת קניי ®'א עיש ונכלל ״הלץ הוה נמס שנאמר שם ) :כב(  pפסק סימנים ישיץ נניי ינמשינ נ נ ה י ל ) :נג(
י ח שכתנת׳ מינת »»י 5יהדעיג ישיא; )נל( לטש ! )נס( » p׳׳ ?לץ יטנא נכ״י יגכמן אחרוני®) :ני( ניח•י )״( ״׳ץ גה־ל—:
-

