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הלה * )ח( וכמקום שצהגו)ג( לסמוע איזה פימת לשתות מימיו מחמה צמא אי תענוג • )ט( זיט כשמים ורמיניס
אבל אם נהגו לפחמו לרפואה לבלו אין לחוש )ב״י( וכל זס דיקא לסחוס אסור אבל)י( מותר למצוץ ב פ י ן
מן הענבים המשקה שכסן)יא( וכ״ש בשאר )ל( דברים )ב״י נשם פיל( ויס )ה( אוסרין למצוץ בפה מענבים
)יב( וכיוצא בהם )הגהימ פכ״א(-י ב יויתים וענבים )יג( * שנתרסקו מע״ש * משקין היוצאין מהס

באו הגו?
ו ציינתיי לפיל נהי׳

»ינ סעין ה׳

באר היטב
)נ( לסחוש .עמ״א שהעלה ליחא נענין שאס היה לכל העולם פירות
הרבה כאילו היי סוחפין אותן חבל נלא״ה אפי׳ נ ח ל מקום אמרי׳
נטלה לעתן וא״כ הני אגסים שקורין בערני״ס בל״א אסור לסחטן
מפני שנמלינות אשכנז נהגי לסחטן למשקה יאפשר שאס היה לכל
העולם ה ר נ ה היו ג ״ נ סוחטין .והנ״ח כ ת ג שאשור לסחוס אלא

למתק הפרי אנל למימיהם אסיר וכמ״שיש״ז וכ״כ השמ״ק יכן
נוהנין העולם עכ״ל י כ ת נ המ״א ט ל א י ׳ הינא לנהוג נהוג מ״מ
ג״ל הינא דאינו סוחפו י אלא לסבל בו המאכל שרי ללא מיקרי משקה
נמ״ש ב״י ע ״ ש  ) :ד ( ל ב ר י ם  .מ ו ן הניתן בשר במרק אי פ ת ביין
ומוצץ א ו ת ו ) :ה( איסרק  .אפי׳ בשאר דברים ב״י הג״מ רא״ם י

באור הלבה

משנה ברורה
) ח ( ונמקוס שנהגו י ט ׳  .משמע לנאותו מקום אסור ונשאר מקומות
ש ר י ) ח ( אך אם ל ר ך להוליך המשקה של השירות ממקום למקים
אסור בכל העולם וכ״ז הוא לדעת הרמ״א אנל המ״א האריך
בענק זה ומסקנתו לאם נודע לנו שבאיזה מקום נהגי לסחטו למשקה
זאפי׳ הנוהגים בזה הוא רק מקצת בני אדם מחמת שיש להם טירות
הרבה ולא עיר שלמה אסור מחמת זה לסחוט בכל מקום וכן נ ת ב ו
כ מ ה אחרונים .עוד כ ת ב המ״א דדוקא בענין שאם היה לכל העולם
פירות הרבה כאלי היי סוחטין אותם אבל בלא״ה אמרינן דבטלה
ד ע ת ם ועיק בבה״ל מה שכחבט בזה ) ס ( זהני אגסים שקורין בערנע״ס
בלשון אשכנז אסור לסחטן מפני שבמדינות אשכנז,נהנו לסחטן למשקה
יאפשר שאס היה לכל העילס הרבה היו ג״כ סוחסק אבל השירות
שאין הדרך כלל לסחטן בשום מקים מותר לסחטן אפילו למשקה
וכנ״ל ידעת הב״ח שאסור לסחוט שוס פרי אלא א ס כונתו ר ת
למתק הכרי אבל למימיו אסור וכתב שכן המנהג ועיין בבה״ל
שביארנו דמדינא אק להחמיר בזה אס לא במקום שנהגו להחמיר
אין להקל וכן ד ע ת המ״א וכמה אחרונים )י( ואפילו במקום שנהגו
להחמיר .בשאר פ י ח ת היינו דוקא כשסוחטו לשם משקה אבל
.כשסוחטו בקערה לטבל בו המאכל שרי דלא מקרי משקה בזה
)יא( ובזיתים וטנביס אסור אף באופן ז ה  ) :ט ( דינו כתותיס
ורמוניס .ותפוחים  .כהיום )יב( ג״כ דינו בתותים ורמוניס דיש
מקומות שנהגו לסחוט מהם הרבה )יג( אך אם התפוח מבושל
.וסוחט שיצא ממנו שרי דהא סוחס כל האוכל מ מ נ י ) :י( מותר
למצין ו צ ו ׳  .מטעם לאין ל ר ך סחיטה בפיו וכל דבר שאין דרכי בכך לא
גזרו בו )יל( ואע״ג לאסיר לינוק מהבהמה אפילו בפיו כמי שמוכח
ל ה ק סימן שכ״ח סל״ג התם יניקה מן הבהמה אינו שינוי גמור ] ד ל ר ך
נ ל בע״ח לינוק[ אכל הכא לאין ל ר ך סחיטה כלל באופן זה לא גזרו :
) י א ( וכ״ש בשאר לברים  .כגון שנתן בשר במרק או פ ת ביין ומוצץ
אותס לבלא״ה אק בסחיטתן משוס חיוב חטאת ל ה ם כמו כבשים
^״,״״
ורמוניס
ושלקות לקמן ב ס ״ ז ) ס ו ( וכן מותר לדעה זו
תותים י " ״ ״ ־
למצוןז י ד ת °
>
ס
כפיו או קני צותער ) :י ב ( וכיוצא בהם  .היינו אנו י
חסינו שחר ל כ י
נריע ל ב ר זה מיייק
המבוארים למעלה ו ס פ ס דעה זו דס״ל דלא יע
ר
בא״ר
חרמיח יעיין
מן הבהמה דגס שס הוא שינוי ואעפ״כ אסרו חכמים
יטייז ר א ״
שכתב דבזיתיס וענבים שסחיטת! מדאורייתא הנכון להחמיר מלמצוץ
אפילו בפיו כסברא ראשונה ובשארי דברים אין להחמיר ומסתברא דאפילו
בזיתים וענבים אין להחמיר ר ק כשהוא דרך יניקה לבד דהיינו שמוצץ
אותם ואינו משימס לתוך פיו א ב ל א ס מ ש י מ ס לתוך פיו ומוצץ המשקה
ומשליך החרצנים לחוץ לכו״ע דרך מאכל הוא וכן משמע )סז( מ פ מ ״ ג :
)יג( שנתרסקו מ ע ״ ש  .לכיק שנתרסקו יזוב המשקה מאליו
)יז( ישיב אי! נזה חייב חמאת אפילו אם יסחונן בילים ולכן לא

לפס משקה איו לנו לתיש ללפת המחמילין מצל הלין דיחידא׳ סס לגנייהו
וגס לאפשל דלפי תימצא ללב שפא גס לשיי וסתיספית מיליה ונמו שנתנו
הפוסקים אם לא נמקיס שנהגו להחמיר כשיטת רשיי וסייעתו אץ לסקל
כיס ונמיש המיא נסיף סק״א *:וכמקום שנהגו וכו׳ .עיץ נ מ ׳ נ שכתנגו
גשם המיא ללוקא כענין שאם היה לכל סעילם ולי׳ אכל כלאיה אמרינן
לכעלה לעתה יה״» אפילו כיה המקוה גופא לפי מם שסוגר כהתיספות וט
משמע כמחהיש אכן עיקר לינא להמיא איני כליל לאפשר ללפי המסק:א
לאחשכינהו תו לא צריטנן לניז גם להתיהפות שוב מצאתי כמחצית השקל
שהקשה זה ואף שיישכו קצת מ'מ אין מיכלח כלל ללינא וכפרט שכל מקורו
של המיא היא מדגלי סתיהפות והמעיץ בחילושי הרשניא יהליעכיא על
הא לעלטא אתלא מוכח ללא שיל כלכל• התיסשית ילכד כ״ז מ מ ר י
הלמנים שנתב לטעמא לתיתיס ולמוניס הואיל ומקצת כני אלם סוחסיס
אותם כזיתים ועננים משמע למטעס זה גלחיל יש לאסור ננל מקים יה״ט
טון שהיא חשבן וסחט! לשס משקה ומניע נזה סמקיס שנהגו לסתיט טלאי
אץ לסקל בכל גווני יק משמע מסתימת סרמיא כנלעיד * :דינו נתיתים
ולמונים .ילענץ תשיחיס משמע מכיי לג'כ ליט כרמוניס משוס ליש מקימות
שסיחטין אותם למשקה אנל מטאור הגליא משמפ לסיל לתפוחים למי לשאר -
סירות )או לנליו שס קצת מקושי הנצה והראיה שמניא סניי למריו מפיג
לף מ׳ לאיתא שס לרני חש נמעיו והגיאו לו יץ תפוחים של איי של ע׳
שנה ישתה ונתרפא מיל איתא שם בא׳׳י אחל שהיי לי ג׳ מאות גלגי יין
של יץ תפוחים לאלמא למנסגן היה להחיט תפיחיה סרנה ונקט רמיניס
יביש תשוחיה עיש בניי אותה ראיה גופא הניא הגריא להיפך שהביא לאיה
ללרפואה לא נקרא משקה מללא הזניח תפוחים ]לאיסור פחיסה[ אעיש
שהיה בימיהם יין תפוחים לרפואה נמיש נעיג עכיל משמע לסיל ליה היץ
היה נעשה לק ללפיאה ומניל לומר ק ל ט משוה שהיא סוג לרפואה ההנרת
צימר שפשה רק לרפואה מ ו ח ק גלול היא לג׳ מאות 'גלבי יין יהיו נעשים
רק לרפואה יציע[ י ק הנרי גסקיה פיל ללמי־ לשאר עירית יטעמו משים
לכמלינתגו אין נשמע שיסו עושץ יין תפוחים ]וכונתי לאץ נשמע כלל
בזמנינו ביהי עושין ק תפיתיס כשיס מקוס לאלו היי עישץ במלינה אחרת
סלי מנואל בניי למשוס יס אסיל בכל העולם יהיויו נסתייע לדבדיי מן
הניי מיש ו ק מצלל במאמר מרלט נשדיש לנרי העיז ועץ נפמיג( אנל
החיא כתג לכהיוס שהמנהג כאנץ  r.xbלמלאות מהם חניית לאלפים
למשקה ואלו היו בשאל מלינית תפוחים לריב כמי התה היי גיב עישיי מהו
משקה ולק אסיר לסתען מכיל ו ק נראה לאין להקל נזה בזמטני כיי! שהמנהג
לסחטן וכמו שהחמיר המיא לע:ץ אגסים וגס השיז היה מידה אס היש
מאה ק בזמני * :שנתרסקו .נטור כתכ י שנתרסקו יפה יכינתי לנעיט
 ,שיהיה נדיך היטב וכמו שכתב בעצמו לעיל כסימן רניב והמחבר נבונה
השמיט תיכת יפה לאייל לשיטתי שם לסיל דאתילו נמתיסר דיכה מותר
ה מ ש ק היוצאין וכמו שכתב הנליא והמאימ שס ]ובחנם התפלא הכיח על ־
השויע[ ומפני זה השמיט גיכ בשייע מס שהביא השיר כשם כהית לענץ
גיגית שניעעין אותה במקלות לנעהית כתג פס זס לשיטתו לאוסר בדסוק
לגל כיז שמחוסר לינה עיש ג מ ד י משאי; להמחגר .ולעת לינא כגר
בתבנו לעיל בסימן רניב ננהיל נשם האיר דאץ להתיר נדהיק לגל כיו
שמחיפר ויכה וכשיטת הטיל ו ה ס י ת  * :משקין הייצאץ מ ק מותרים .וכיש
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