הלבות שנת סימן של

נ א י הנוי

 tפול נשם במל מ ו ת ח ואפי׳ אם לא נתרסקו טע״ש ז אט יש ץ בגיגית שהענבים בהונה אע״& שהענב״ט מתבקעים בשבא
כתרומות
וכ'כ בגיגית סותר לשתותו בשבת שכל יין היוצא מהענבים )ו()יד( מתבטל ביץ שבגיגית יי ג ״חרצנים וזנים
ומזיק
ססמיג
שאיסור שלא היה שנתן עליהם מים לעשות תטד )טו( מותר למשוך מהם ולשתותס ואפי׳ לא נתן מים והיין מתמצה וזב
0
רכל מעילם נמו מאליו)טז( מותר )ז( לשתותו  5ד מותר לסחוט אשכול ענבים * לתוך קדידה שיש בה תבשיל )יז( כדי
סכא מהנטל אפילו לתקן האוכל * דהוה ליה משקה ״ הבא לאוכל ובאוכל דמי)יח( אבל אם אין בה תבשיל ״ אסור! ה ' י ש טי
נ ל נ ר שיש לי  r o׳ p
ח שם • ש נ ת קמים שאומר )יט( דהיה לבוסר שמותר לסחטו לתוך האוכל ,3ירית אוסר בבוסר * )כ()הואיל ואינו ראוי
נ ר נ ה ד י ף ולמניס נפית והתיש׳ שם י טור נשם ו׳ יוסף כ שם והמללג׳ ופמיג לא מניאו אלא ל נ ד ל״וו

באר היטב
זב׳׳ח כ׳ בשם רש״ל לנמשקה מבלע בפת אי בנשר כיון שהיה שם בשר הנבלע בו מרק לצורך משקה במש״ל בענק סחיטה נשאר סירות
משקה מליו מקולס קרוב הוא לחטאת ולכן אסור למצוץ איתי אבל עס״ק נ׳ טנ״ל ]ונספר אליה רנה חילק על מ״ז והעלה להלנה
למצוץ הסנביס בפיו ולהשליך החרצנים אק זה מסרק אלא כך הוא לאסיר נענניס ולהחמיר לירא שמיס אנל נשאר סירות וכן נשר
לרך אנילת ענבים ישרי מלינא מ״מ המחמיר תע״ב עכ״ל .ומ״ת ופת אק להחמיר כמו שנתב בספר יראים מצמו להתיר ע״ש[ :
מלנרי רמ״א משמע לשאר לנריס קילי מסננים נמש׳׳ל יאפשר
)ו( מ ת נ ט ל  .ואע״ג ללשיל״מ לא נטיל שא״ה כיון שלא היה ניכר
כיון שלרך אכילתן נ נ ך שרי מ״א ע״ש  .וט׳׳ז נ ת נ לפסנ״ל נראה ־ קילס שנתערנ ולא היה מליו שם יין מעולם ועיין ניו״ל ססי׳ ק״נ
לנר זה לימה ללק שנתב בסי׳ שי״ט סעיף ט״ז והוא.לעת הרא״ש
ונתנ הנ״ח ונ״ל למיתר לתת עננים נתיך היק בשבת שיתנקעו
למותר לשתות ט״י מס? ובו׳ לבשם ששס אין איסור בורר נמה ויוציאו יינס כמו נשלג ונרל נסעיף מ׳ עכ״ל וט״ז חולק עליו
שהיא עושה בפיו נ ך אין כאן איסור לש נמה שמוצץ בפיו למ״ש וכתב לאין היתר אלא בליענל ואינו לימה כלל לשלג ונרל מ״ש.
מלאנת בורר ממלאכת לש יניק שככר פסק נסי׳ שי״ע להקל זנתשונת מהרי״ט צהלו] .סימן ס״ס התיר לינילין לשרות צמוקים
נהרא״ש לא היה לו לרמ״א להניא כאן לעת המחמירץ גס לא
זניוצא נהם לעשות שתיה ולא דמי למ״ש הרמנ״ס ס״ה מה׳ שנת
ראינו מי שנזהר בלנריס אלי רק נזה צריך ליזהר שלא יסחוע לאסור שריית חטים ושעורים ע״ש ) :ז( לשתותו .ביק שנתרסקו

משנה ברורה י

באור הלבה

תלות לנש שריסקן פעיש ויצאו מעצמן ל מ ו ת ח ]גמלא[ * :ניתוך קלרס ו נ ו ׳ .
גזרו על משקין היוצאין) :יד( מתבטל .ואע״ג דלאחר שבת יהיה לו
יהיה תוך קעלס ואף ל מ ל נ ד רש״ משמע לנקערס אף שיש נ ה תנשיל ג'כ היתר וקי״ל ללבר שיש לו מתירין אפילי באלף לא בטיל ה״מ
אסיר משים ללא מוכתא מילתא לזימנין למשקי! קבעי לה ] ס הוא ביאורי
באיסור שהיה ניכר תחלה בסין ואח״כ נתמרב משא״כ בזה נל
של רש״ וכיה נספר מטס ׳סילס י ק מצאתי נמאיד יללא בחיוה אחרונים ממט ומעס שיוצא נתערנ תינף ונתבטל)יח( בששים ביק ההיתר
כלא סבינו לנר• לש״ ק [ מ ל ב ד בל ספיסקים הראשונים והם הנהיג
שהיה נו מננר ואין חל עליו שם איסור ולפ״ז אס העננים מונחק
והדיף יהראיש והרמבים והסמיג והסמיק וסטיר ורבים ירוחם יסמאיד
משמע לאין שיס חילוק נין קלים לשאר בלי אם יש נ ה תבשיל והא לודלק נפני עצמן והיין זנ מהם נמדמן ויורל לתוך יק שהיה שם נ נ ר
הגמרא נין קלרה לקפלם סיא משים לסתם קללה יש בס תנשיל וסתם מע״ש אסור נל היין להסתפק ממנו משוס לנר שיש לו מתירין
קפלה אין נ ם תבשיל S ' v n * :משקה ו ט ׳  .מלסתס המחבר ל ב ד ו משמע שהרי מקודם שנתערכ היה כפין וניכר ]ספר התרומה נסימן רכ״ג[.
לסיל לעיקר נלעת נעל ההשלמה שהיבא נ כ ״ לאפילו באשטל העומל בתנו)יט( האחרונים דמותר לתת עננים נשנת נתיך היין שיתנקעו
למשקה ג'כ מיתל יכן פסק נ מ א י ד  * :ה ב א לאיכל .אנל לתיך כלי 5יש
דוציאו יינס כנמ בשלג נסמיף סי״ת וכן מותר )כ( לשרות צמוקים
כס משקם אסיר ותייבא מוי יש נזה כ ׳ נ האיר ישיא יפשיט » * :סור .
וכיוצא בהם במים לעשות שחיה ) :טו( מותר למשוך .דאף שייצא
וחיובא נמי ס ניס ] ר מ נ י ס [  * :הואילי ואינו ראוי .לכאורה הרי נסימן ר י נ קצת יין מחרצנים כשבת תיכף נתבטל בהמים וכנ״ל) :טז( מותר
פסק ל מ ב ר ק על הבוסר סיא יכל לגר שאץ ראוי לאכול אין מברטן סלמ
גס בעוקצין סיו מ י ג סיל לריס למטמא טימאת איכלין ואפשר ללאו ליקא לשתותו .כיון שכבר נתרסקו ונדרכו הענבים מבטוד יוס ]סה״ת
שס[ .כתב הח״א צמוקים שחתכו ונתן עליהן מיס יסחטן בשבת חייב
לכי״ע לבהו לא היה זב היק מאליו ואינו דומה למגבים שנתרסקו ימ״מ אס נתן הצמוקים והיין לתוך משמרת או סודר מע״ש ומסתנן
והולך בשבת אס״ה מותר לשתות מאותו יין בשבת ילוקא שהסולר או המשמרת מגיע ער היין שבכלי בטנק שתינף כשיצא מן המשמרת
איט ניכר בלל יבטל) :יו( כלי לתקן האוכל .גי השם מסרק בזיתים וענבים איני נ״א בשצריך לסחיטת הפרי למשקה שאז חשוב
סריקה שמפרק המשקה מן האוכל משח״כ בזה אץ זה לרך פריקתו)כא( להוי כמפריל אוכל מאוכל ועיין לקמיה בס״ז בהג״ה לר״ח
איסר גזה אך רוב הפוסקים חולקים עליו ולכך סתס השו״ע להקל מצד הדין ומ״מ המחמיר תנא עליו ברכה כמ״ש בתשו׳ הרא״ש :
)יח( אנל אם אק נ ה  .ואפילו )בב( דעתו ליתנו־ אח״כ לתנשיל ג״ב אסור י דבעינן שיסחטנו לתוך התנשיל)נג( זעיק בדרישה
שנתב דחייבא נמי יש בזה ) :יט( דה״ה ל נ ו ס ר  .הם מנניס שלא נתנשלו כל צרכן) :כ( הואיל ואינו י נ י ׳  .היינו דמשוס זה הד
כבורר אוכל מתוך פסולת כי אותן בני אדס האוכלק אותו כסלה דעתן אצל כל אדם  .ואם רוצה לאכול לאלתר אותי דנר שסוחט
לתוט הביסר מיתר כדלעיל נ ס י ק שי״ס לטנק בורר דמותר באוכל מחוך פסולת אס הוא לצורך אותה סמודה דהא משוס סחיטה ליכא
כאן ט ק שבא לתוך האוכל כ״כ הטו״ש והט״ז והמ״א השיג טל זה דהא דמותר שם משוס שאין דרך ברירה באוכל מתוך פסילת
משא״כ גזה לרך ברירתי הוא לאי אפשר בענק אתר זמיק בא״ר שמצלל להקל כהעו״ש והע״ז ועיין בבה״ל שכתבנו מכון להחמיר
כדעת

שער הציון
) (mפ מ י ג ) :יס( מיא נשם הכיח יאיר .וידא וללא כס׳׳ז) :כ( מהד׳׳ס צהלון ויל אסרן נשם עול פוסקים) :כא( רש׳יי יסרמנ״ם י נ ד י ף כתג-דהיי
?מפרו איכל לחזך אוכל ונלאה שמנה אחת סיא ) :כנ( ק מוכח נ ס מ ״ ג ) :כג( אמנם אח״כ מצאתי בתשונת ללנ״ז סימן ת מ ״ י ליש נזה איטרא ולא
מיונא טין נדעתי ליתן לתוך התבשיל ון״נ הפמ״ג אות 9׳ וכתב ט ל לה״? נתיתיס ולמוניס יש איטר נאיפן ז ק ;
יךן

