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ש כ דיני סחיטה בשבת • ובו כ׳ סעיפים:

יכיכ כ י ״ ף ולאיש א אזיתים )א( וענגיס )א( אסור לסחטן )ב()ע״ל סי׳ רנ״ב ס״ה( בואם יצאו מעצמן )ג( אסורים
אפילו לא היו עומדים )ד( ג אלא לאכילה יוחותים ורמונים )ה( אפור לסחטן ואם יצאו מעצמן
יהלמניס נסי?
י נ ר ^ י ד ^ מ " יאס עומרים )ו( לאכילה מותר ואם עומדים למשקים אסור ושאר כל הפירות ״)ז( מוהר )ב( לסחטן.
לה שש נגמי קמיל

באר היטב

)א( ועננים  .ולנר תורה אינו חייג אלא על לרינת זיתים וענבים
נ ל נ ל רמנ״ם זעה״ז ) :נ ( לסחען .עיין ע״ז שהעלה הא לשאר
סירות מיתר לסחען דהיינו נסתמא לאמרי׳ מסתמא הוי מטין
למתק יאע״ס שהוא נהנה ממה שיוצא משקה מ״מ מיקר כיונתי

־י

נשעת סחיטה לא היחה אלא בשניל מיתוק הנעשה ע״י הסחיטה
שזה לרך הסחיטה בשאר הסירות שאין סומלים למשקים אנל
נמכוין להוציא מהן משקה לצורך המשקה וגילה לעתי שישניל
המשקין היוצא היא סוחט ולאי אסור לל״ה אף בשאר סירות מכ״ל:

משנה ברורה

באור הלבה

י פ י ׳  .ר״ל אע״ס שמיתר ל י ח ! ) :סו( לא יחבצם ב י ל ו  .ר״ל לא
יקנצס נילי להפריל אותם מן הלנש  .ולע מ ת ו ס פ ת א איתא אנל
מחנן הוא מעשה קלירה ואוכל)סא( ור״ל להפריל בכף מאנל ענה
מן הרוטב למותר משוס ללרך אכילה היא ב כ ך  .נהגו שלא ליתן
שמרים במשקה בשבת כלי להטמילס אע״פ שראוי לשתותו בשבת
והמ״א נ ת ב לזהו תולדת בורר לעי״! יורלין גס שמרי המשקה
מצמו בשולי הכלי והוא דומיא למחכץ שע״י הקיבה שנותנים בו
מתפרד הקים יק החלב ) :סז( מפזר הרוק  .ולא ראינו מי
שחושש לזה ניון דאינו מתנוין לבך וכ״ש דאין זה דרך זירה
]חידושי רמ״א[ ימיין ננה׳׳ל • ־ ) ס ח ( זורה .וזורה את החטאה

]שהיבא נמיא[ דאיתא שם מתנים מיס לתוך קמח קלי ובלבד שלא ינבל
ניתנים שימשמין יאנחיס ללבש יבלבל שלא יגנל ימיין נמיא שהאריך ניס
והנטן היא נמו שכתט להא• ברייתא אתיא נר׳ יוסי גר׳ יהילס ומשיג שלא
יגבל היינו שלא יגבל הלבה כיא מעט מעט כלאיתא בגמלא שם קניו לללני
סנתינת מיס לתוך הקמח אטל ולפיו גס מם שטים הברייתא מתנים
שומשנדן ינו׳ גיב אתית נל׳ ייס• נר׳ יטלס ולס* 1סלמביס שהעתיק לק
זס אזיל צשיטתי לפסק נ ר ייט נ ר •סולם לנותנץ מיס למולסן יעיב לעל
לנתינת מיס אין איסור משוס לש נלאיתא נגמלא שס אנל ללפת הפוסקים
לפיסק•^נוב׳ גס סנתינת שומשמין ואגוזים ללבב אסיר משים לש יא'נ ללעת
ה״א המינא לקמן נטמן שניא ס״ו ובסימן שכיל סיג גס בהנתינס יש
איטר נ:לפ;יל  » :מוזר ו מ י  .נתשי׳ ר׳ עקיבא איגר ס" נ׳ נסתפק נשיפך
מיס מועטים מצליתית לרך חלין וסרוח מפזר סטיפית א׳ פינס לנו •/יא׳ שינס
ברחת לרוח היא אחד מל׳ י ס אבית מלאכות :
לנאן א׳ ח״ב משים זירה .והעלה לצדד הלנה להקל מלהשמיטיהי הפוסקים
) א ( אסור לסחטן .והסיחטן)א( חייב משוס מפרק דהיא תולדה
הירושלמי שימ ללא סיל כן אלא למלאכת זולה טא כעץ בירל לממד פסילת
דדש), :כ( יע״ל סי׳ ר נ ״ ב  .דשם נתבאר לענין מעינת הקורה
מתון אוכל אנל בנולי פסילת אינו ת״ב משוס זולה .ואף ללעת הרמיא יש לצלל
להוא לוקא בלוק לכמי לאץ לישה ומעמר אלא בגילול׳ קרקע  pאץ זורה מבעוד יוס על זיתים וענבים וע״ש מה שכתבנו במ״ב ס״ק מ״ב :
)ג( אסירים .נזירה )ב( שמא יבוא לסחטו לכתחלה ) :ד ( אלא
אלא בגידולי קרקע ואלס נקרא גיק אנל לא במים ללא הוי גיק יעיל ללא
לאכילה  .דהיינו שקכצס לאכילה )ג( והטעם דכיון דחבן 1סחיטה
ונספל אלפי מנשם
רחא ליס יפסיק רישא ללא
מנשס
ליס יש מתירים עיש ונספר
דלא ניחא ליה
קיימא ניחא ליה כהמשקה שזכו)ד( ושמא ימלך עליהן לסתימה:
פירש לכינת הירישלמי לסיא כמעניר ארנע אמית נלשית סרנים עיי סלוח
והוא עיל לוגמא ס״ לכמי נזילס אף להריח סוא מטיעתו אפילי הני ח״נ
) ה ( אסור לסחטן .אף שסתמייהו מומדין לאכילה הואיל ומקצת כני
 pבריקק להעברת! ע" סרות ג'נ חייג וסוא נטן:
אדם סיחמק אותם כזיתים וענבים )ה( אסרוה רבנן אמו זיתיס
* מותר לסחטן .עיין כמיכ שכתכ לאפילי כשסחטן לשם משקה ואף שהטיז
ומלבים ) :ו( לאכילה ו כ ו ׳  .דלא ניחא ליה במת שזבו וליכא למגזר
ססכיס לשיטת רשיי ללוקא אם סחטן סתמא ונוכל לומר לכינתו
שמא יסחוס ואס לא נתכיין בעת קבוצי לא לאכילה ולא למשקה
כלי למתק ספר ילא לשם משקה ופירש ש pסיא לעת כל הפוסקים שהובאו
וי( רק סתמא אסור דכעימדין למשקה דמי כ״ז שלא קבצן לאכילה:
בניי סמתילץ לסחטן נאמת לעת השויע אינו  pמלהתיר נסיו לסחיס
זז( מותר לסחטן  .משום דמימדין לאכילה .וליבא דבעי להו
לימינ״ס יכנר הקשה  pהפמיג וגס סמעיץ בחיליש׳ הרמנין יהרשביא
למשקין אין שם משקה על היוצא מ ק והוי כמפריד אוכל מאוכל
יהריטביא ילאה להליא ללפת הרייף והגאונים המתיח לסחטן היא אפילו
ואף דהוא חשב טליהן)ז( בסחיטתו למשקה בטלה דמתו אצל כל א ד ם :
כשסחט] לשם משקס ונפשטיס לגמרא וממילא גם ססמיג והסמיק והראיש
והשיר שהעתיקו כלשץ הר״ף ג'כ כוונתם הכי ועיש בידלישי סרמבץ
זהרשביא שהסכימו  pלהלכה יכתבו שכן סוא ג'כ לעת רטנו • יונס ]והקושיא שנזכרה נלנרי לשיי והתוספות ללפי מם לאמר הגמרא טין י לאחשבינהו
הייל משקה איב אפילי נשאר פילות נמי נ נ ל חילצו נחילישיהס סניל חיל סרמבין בתילישי! תללין שסחטן וט׳ אלא מאי אית לך למימר וכי׳ פירש״
וזיל והט מפרש ר*נ וכו׳ ולא מחוור וט׳ והייני לאמדנן אלא כלרית כלומר סיס לח״שינן לנית מנשיא נר סנחס מפר שזה נהג כמנהגו ואחשכינסו
וכללית לצמל תללץ שסחטן סוסלין את סמקיה נשיטי מלאה יסא לאו בני שחיסם גילהו ללונא לעלמא לא סחט להי אלא ביון לאיכא מיטמא לסחסי
לסו חה נהג כמנהג איתי מיעוט וסחט] למשקץ וחשב! הויל משקין ואלו נשאר סירות באץ שיס אלם סיחטן למשקי) אעיפ שזה סחטן נטלה לעתי אצל כל
אלם ונכין ט א י pנלאה מלנלי רטט הגליל זיל עניל ־ וכן נתנו גיכ סלשביא וסדטניא וביז נעלם מעיני הבי• והבית בלחקו עצמן ל״שנ קישית
רש״ לשיטת המחיר״) והמיא בכקיא טון מלעת עצמי לסנלא זו והקושיא שהניא הניח מהגסות סמיק יש ל״שנ נפשיסית וכמי שננתיג לקמים[ וגס
ננלני משמע למיתר נשאר פילות אפילו לסחטן לשם משקס וגס לביני ילוחס אעיג שכתב בעצמו נתתלה שתי סלעית מימ להלכה משמע לסינר
כלעת סמתירין מלפסק נעצמו לנסיף שמיתר לסחוט לימי.־"ס ולא נשאר לט לעת המתמירין רק רש״ וחים׳ והגהות סמיק .סייצא מכל אלה מיון
ללסת סרייף וסרמניס יהסמיג והלאיש וסטר ורבים יונה והרמנץ יסרבניא והדסגיא והכלני טלם תפט להתיר נשאיי עירית אפילי נששחטן
לשם

שער הציון

)סא( פ ת נמנחת נ נ ו ר ס שס נסילישי והאמת היא כמי שכתבתי) :א( רש״ והלמנים) :נ( רש") :ג( גמרא •י )ל( ט ל ) :ס( נפנים ) :י( טיש
?בס הגמלא וק הוא נמאיד 1ללא ?קלק נתנאל) :י( טץ נהיל 5
ית

