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י שם וממלא) ,טח( בבפי&ה טצרית )פי׳ קופה שעושין מן הגומא וממיני ערבה(»יחהר שלא יגביה * הכפיפה משולי
ש שם ת BC
שם הכלי טפח )מט( משום שינוי י• ע ״בלי שטערץ )פי׳ שמריקין( בו יין מהחבית )ג( לא יחן בפיו קשץ
יי
י א שם במשגה
וכס״ וקסמץ * )נא( בחזקה )גב( שאין לך )פז( מסננת גדולה מזה! י ד "מותר לערות בנחת מכלי לחבית
י הראשון שנרשיי
ובלבד שמהר שכשיפסוק הקילוח ומתחילים לירד )נג( נצוצות קטנות הגשופות באחרונה מתוך
הפסולת יפס־ק דגיחם עם השמרים שאם לא יעשה כן הני ניצוצות )יז()נד( מוכחי )גה( שהוא
בורר .מומר להגביה החבית על איזה לבר )נו( כלי שיקלח ממני היין הימב )רוקח הל׳ יו״מ וג׳׳י(:
ט ו "טסגגת )גז( שנתן כה חרדל לסננו מותר ליתן בה ביצה אע״פ שהחלמון יורד למטה עס החרדל

באר היטב
רחבב  .וכתב הס״ז כאם
כיון שאינו ר ח
ליכא ביון
ר״ן אבל משוס אהל לינא
מכסה בסולר את כל הבלי יזהר שלא יהיה גובה ספח ומיין סי׳שנו״ו סי״ג ונתב המ״א נ״ל לנאוחו נלי המשויה ננסה שמסננין
בו דינו במשמרת הואיל ומיוחל לכן עס״י ועיין -נגינת ורליס
חא״ח כלל ג׳ סי׳ י״ב וביל אהרן ) :עז( מסננת  .ובצליל שרי עיין
ס ״ י  .נהגי שלא ליתן שמרים במשקה בשבת כלי להעמיק אע״ס

שראוי לשתותו בשנת ונ׳׳ל להוי תוללת נורר לעכ״ס יורלין שמרים
מהמשקהנשוליהנלי לומיא למחכץ מ ״ א  ) :י ז ( מונחי ..ותחלת
שפייתן כשאין הפסולת גינר לאו בירר הוא ר״ן .ילפ״ז אסיר לערות.
שימן מהמאכל להא נ׳ מיני אונלין הס ואסור .לנרור א' מחנירו
• אלא בילו בלי לאכלו מיל והכא בשמערה מהכלי אסיר כמו בשכר
יאפשר ללא שייך ברירה אלא בלנריס המעורנים אנל הנא לחולא

משנה ברורה

באור הלכה

לאפי׳ יין שהוא עכור קצת לאסור לסננו במשמרת וננ״ל אפייה
סשמדס מן היין יפה יפה יכל היין גוף אתד הוא עיכ לא שיין שם נ ד ר ם
אפילו אס יסנט יעיב התירי נסולר .נ ת נ הסיז להיה תומן אף שהיא עב ומכיר מיתר לסננו בכפיפה מצרית שאינה עשויה לשמר בה בימות החול
ל ר ן בני אלס לשתותו בלי סינון יעיב ד ט טין מגתי ומיתר לסנם אנל אס וכן מים בין צלולים בין מכורים במקצת .מותר לסנן על י ל ה :
היא פב סרבס שאין ראוי לשתותו כלל אסיר לסנט ,אפילי בסולר משוס בירר ) .מ ח ( בנסיסה מצרית  .ואותו כלי העשוי כנסת שמסננק בה
יוסי נסתם חומן אבל מימן שהתליע ]יגינדס ט התולעים נגל סשמש[ אסיר )לח( לינו במשמרת הואיל ומייחל לכך :ואין לסנן גה אלא יין
לסנט אפילו כחול ] כ י נ נחכמת אלס סימן ל*ח[ • :ויזהו שלא יגניס ו ט ׳ .
צלול ומיס צלולים ונג״ל בריש סטיף יי״ל ) :מט( משום שינוי.
לטעם סשויע למסיים משוס שינוי אפילו אם הגניס מעיש גיכ אסור לשמר
איל לרשיי דתר ספיסקיס שננתינ לקמים להטעס היא מ ט ס אסל אם שלא יהיה כעובלין לחול)לט( ולס״ז מיס ויין צלולין לגס במשמרת
י התקץ זס ®עיש מיתר לשמר נשכת * :חכפימת משולי סכלי וכו׳ משוס מותר וננ״ל ממילא מיתר להגביה הכפיפה מסח ויוחר ועיין
ב י נ י ׳  .סעס זה נ ת נ הרין כשם רכים יונה וללא כלש״ לס״ל משים אסל בנה״ל שניארנו דהרנה ראשונים סוברין להטעם שצריך שלא יהיה
ונאמת קשה מאל ללחות טעם זס לסרנס ראשונים כתט גיכ ס ט סלא המס הכפיפה גבוה טפח הוא משוס חשש אהל ־ דשיעורו בטפח ילפ״ו
כריח ]שיטנו »קרונ לאורו[ וסרמנים והסיר יסמאיד .ולערן סולר לעת גס כשמסנן יין ומים צלילים דינא ה נ י  .ודע דטנין משיית אהל
הרץ והביאי המיא לשם לא בעיק שיהיס פחית מטפח משיל׳ הכלי שתחתיה לא שייך כיה )מ( אלא כשמנסה כהכפיפה בל חלל הכלי שתחתיה
ד ד משיני• שזהיר ט שלא יעשם ט גומא קולס הסיגו! ומשים חשש אהל אנל אס אוחזה בידו אחת על הנלי שלא ע״פ טלה זשיסך נידו
אץ בזה לאץ סכלי שתחתיס רחב הלבס יכשיסתי לעיל בסיף סימן שטיי השניה מותר אפי׳ טותר מספח וגס לטעם השו״מ דס״ל משום .
0כ*א וססיז מולק עליי יסיל דגם נ ט ל י ציץ שלא יגטהמ משולי הכלי
בתחתיה ספח משום׳ חשש אסל אי שלא יכסה בהטלר על פני כל הכלי שינוי אפשר דגם זה שינוי מקרי ונפרט אם.היה צלול.דאין צריך
לאז אץ בזס מ ט ס חשש אהל לטיע ועיץ מה שכתבנו לעיל בסיף טמן זה השינוי כלל לטעם הראשון ונמו שבתבנו) :ג( לא,יתן י נ י ׳ .
שירי * :ב ח ז ק ה  .מלבדי הראב״ל המובא כ ל ץ משמע לאס אינו מסלק ר״ל)מא( אפי׳ מע״ש כדי לסנן דרך בו בשבת ומיירי השי״ע
כיין מכור קצת )מב( דאס היא יין צלול ומסנני רק מפני קסמין
כחוזק ויוכלו קצת קסמץ וקשץ לעניי ל ר ן שם לח א ס ד נזה ללא מיחז׳
כמשמלת ילק קאמר הגמרא לא נסלק אירש וט׳ ונטיל סתם ה ל כ ד ס ולא דקין שבו אף במשמרת ממש מותר וכנ״ל בסעיף יו״ד •־)גא( בחזקת.
ללרך הוא"לתחוב פיו כחוזק כלי שיעכני'הקיסמין יהטייניסות מלעבור
וע״כ היא כעין משמרת ) :גב( שאין לך  .בגמרת איתא למחזי נמשמרת ופי׳ הר״ן ללאו משמרת ממש היא שהרי סוברין בת שמרים אלא
כיון דאיתא קסמין וטינופת ללא עברי בהו למי למשמרת עכ״ל ומש״ב השו״ע שאק לך )מג( הייני לענין למעכב היענ ענ״פ
הקסמק  .והטינופות מלעטר) :נג( ניציצית  .י״ל טיפות קטנות המטפטפות כשנפסק ה ק י ל ו ח  ) :ג ד ( מונחי ו נ י ׳  .ר״ל דמיכח שהוא
בוררס מתוך הפסולת שבשולי הכלי אבל תחלת שפייתן כשעדיין אין הפסולת ניכר לאי נירר הוא ) :נד (,שהוא בורר  .ימיירי שרוצה
לשתות לאחר זמן )מד( לאס נדעתו לשתיתי לאלתר הלא קי״ל דאוכל מתוך פסולת כשבוררם שלא ע״י כלי מ ו ת ר  .א ם בדעתו
לאכול מיד וכאן חף שמערה מכלי לכלי מ״מ סיקר הברירה נסשה טל ידי ידיו ואס גתן קיסמין נסי הנלי שמטרה נתיני נדי שיסתנן
היסב כזה אפילו לאלתר אסור אס אינו מפסיק נשמתחילין הניצוצות לירד משם דחשיב כבורר ע״י 'כלי .ואסור לשפוך השומן מן
הרוטב יאסי׳ אס לא יסירם בנף אלא ישפוך בהכלי עצמה להוה כבורר כיל ולא ככלי וננ״ל מ״מ אסור להשומן מקרי פסולת לגבי
הריטנ אס אינו.רוצה לאכול השומן-לאלתר ופסילת מתיך האוכל אסור אף אם רוצה לאכול האוכל לאלתר כמש״כ בריש הסימן• ואם
שפך ביחד עם השומן גס מקצת מן הרוטנ שרי!אחרונים[) :ני( כלי שיקלח ונו׳'  .זאע״ס שעי״ז יורד יין גם מתוך השמרים
אינו חשונ כבורר נ״ז שאין הניצוצות מתחילין לירד מן השמרים נמו שנתנאר ) :גז( שנתן כה ו נ ו ׳  .היינו מע״ש דנשנת אסור
לסנן .חרלל ע״י מסננת משום להפסולת שבחרדל נשאר למעלה )מה( ומיחזי בבורר ביון' שאינו אוכלן וכמבואר לקמן נסימן תק״י ס״ג
לאפילו
•

י

שער הציון

)לח( מיא) :לט( פשיס) :מ( ס י ז ) :מא( י1לוש• הלץ ) :מג( מיא בשם ש י ג ) :מג( אחרורס ) :מל( ינח׳א כלל סיז סיס מתמיר אפילי כשרוצה
לשתות לאלתר ונמיא לפי משקמו ואיל ותייש ישיא לא משמע כ ן  :׳)מה( שבת קליל ועיש בתוליה הכא והובא זה במיא לקמן בסימן תק׳׳י סק״ה
ואישתמיס ד נ ד ה ס מניה לסרב כעל הכית הנא לכתנ דח״כ חמאת .גם ל נ ד הפמיג נמיז ס י ק ״ נ מיקשס מאל למשמע מניה דלהלעה לאנונה נסעין מיל
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