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אוכל )בט( יאסור )יא( * )ל( ולד׳׳ח ״( ס כל שהוא צריך לטימיהן חייב חטאת א ^ ו סחט לקדירה
)ולדבריו הסוחט אשכול לקדירם • נמי אסור( )מור(  5ח ?הסוחט י)לא( דג
שיש בה אוכל
לצירו דינו .כסוחט כבשים ושלקות למימיהן יי י ט ®השלג והברד אין מרסקין • אותם דהיינו
לשברם )לב( לחתיכות דקות׳ כדי שיזובו )יב()לג( מימיו אבל נותן הוא לתוך בום של יין או מים
והוא נימוח מאליו )לד( ואינו חושש • יוכן אם הניחם )יג( בחמה או כנגד דמדורה ונפשרו
)לה( מותרים  :י ?מותר )לו( לשבר )יד( הקרח כדי ליטיל מים מתחתיו :י א יצריך ליזהר בחורף
)לז( שלא יטול ידיו בסים שיש בהם שלג או ברד ואם יטול * יזהר שלא ידחקם בץ ידיו שלא יהא
)מו( מרסק • י ב ׳"יש ליזהר שלא ישפשף ידיו)עז( )לח( במלח  :יג יידורס שלג )לט( ברגליו ואינו
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אסיר) :יא( ולר״ח וכוי  .ובסימן תק״ה גני מ״ע הכריע למותר
לחלוב לתוך האוכל יא״כ כאן אשי׳ לכתחלה סוחטים הכבשים והשלקית
להוציא מימיהן לתוך האוכל ס׳׳ז ע״ש ) :יב( מימיו .דקא מוליד
בשבת ודמי למלאכה שבורא המיס הללו .וכתב ב״י דוקא שמרסקו
בחתיכות קטנות אבל לשכור חתיכה ממנו שרי ואפי׳ אס יזוכו קצת
מים ע״י זה דלא נתכוין לזה ועוד שהולך גאיביד ) :יג( בחמה .
זלפי מה שנתב רמ״א בסי׳ שי״ח סעיף ט״ז נס הכא אסור משוס

נולד אא״נ הוא מעורב במים ר״ן מ׳׳א) :יל( הקרח .שהרי אינו
נורא מיס נזה ואי משים שטרח הקרח הא גדולה מזו מצאנו שונר
אדס את החנית נשניל גרוגרות וכו׳ מרדכי ומיין סי׳ שי״ל .ונ״ל
דננהר או נאר אסור מ״א) :סי( מ ר ס ק  .סמ״א דאשי׳ לרסק שרי
מ״ש ס״ק י״ג) :סז( נמלח .לפי שנימוח והיה נולד ועסי׳ שנ״ו
ס ״ י  .ומשמע דמותר להשליך מלח נמים ואחר נ ך נועל ידיי מהם
נמ״ש גני שלג ונרד רק שיזהר שלא יהיה אסור מחמת מי המלח

משנה ברורה
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)בט( א ס ו ר  .זאע״נדשאר סירות מיתר לסחוס א ט ׳ למימיה! וננ״ל
לענק לימימיש «:ו ל ר י ח ז ט ׳  .עיין גמיב שכתנמ דנל הפוסקים פליגי מל
הריח יהיים בדן השני ל מ ק משקה סבא לאיכל• אכל בדין סראכין שלי
נס״א שאני התם שאין שס משקה על מי סירות והוי נמסריד אוכל
דפיסק דכככשיס ושלקות יש חיוכ חטאת כשסחטן למימיהן יש הרבה ראשיים דסיל
מאוכל משא״כ הבא דהיה שם משקה עליו מקודם שנבלע ושייך נו
בייתיה ט י ט סרשביא וסרוקח ואייז ויראים להרחימ וטעמם זפסקי כריי
שס סחימה ומ״מ חייב חמאת ליכא לדעה זו דס״ל דכר תורה אינו
דקייל כותיה ע ד ר נ ושמואל ד ט ב ר דנבשיס ושלקות נשכתטן למיגדק חייב
חייב אלא מל סחיפת• זיתיס וענבים בלבד וכמ״ש בריש הסימן:
ה ד י ף וסייעתי מנואר נ ה ד י ף  .ודע • עוד • דאפילי לשיטת הריח
יטעם
)ל( ולר״ח ו כ ו ׳  .הנה הר״ח בשני דבריס סליג על דעה הראשונה
לשוני כר" מ'מ מודה דשאר פיחת מותר לסחוט למיידי לכתחלה יכניל
א( דס״ל דאס צריך למימיק חייכ אסי׳ בכבשים ושלקות ב( דבל
נסיא ]ולסט לא הזכיר המחבר כלל כ ס י א דעה יי ל ע ק שאר פימת אילו
היכא שצריך למימיק לעילם חייכ אפילו נשסוחס לתוך האוכל ואף
לחומרא נעלמא[ שק איתא בריח שנידנו בהדא דטחשין לכתחלה בפגעין
ופדבן יעיכ טעמו משוס דסיל דכנשיס ושלקות דיך לסחטן משאיב בשאר
דנל הפיסקים פליגי מ״ז דס״ל דמשקה הנא לאוכל כאוכל דמי
פימת• אי מ ט ס דסבלוע נכבשים שם משקה עליו מקודם וכמיש ב מ י נ והנס
וכג״ל נס״ד זהלנה כדבריהם ולכך הזכיר המחבר דעתם בסתמא
בהגטת 0מיק מ ט ח מסא לכבשים ישלקית לאף בסחיטת פימת אסיר
מ״מ הכיא ג״כ דעת ד״ח להורות דעוב להחמיר כדנריז והמחמיר
למימיהן ובאמת מפיחש ריח מוכת איפכא יעיב סטעס כמי שכתנני וכבר
ט א ר ט לטל נ נ ה י ל נאדכית מ״ש * :נ ס י אסיר  .סא• לשון' מיי לאו לוקא תבא עליו ברכה וכמ״ש בתשובת הרא״ש שהובא בב״י) :לא( דג
דכיש נאשניל של עננים וזיתים לקללה לחייב לריח לעיקר סחיטה סוא לצירו  .ד״ל שסחס דג להוציא צירו שצריך לו )לג( ומיירי בציר
נזיתיס ועננים אלא משים לסשויע סתם למיל כסיל ולכך סזכיר סרמיא לגם שנכלעכו ממשקה.דעלמא לכך לומה נסוחט שלקות למימיו לאסור
בס יש פלוגתא ]סיז[ :״יזוזו־ שלא •למקם'וטי :מיץ מיא שכתב ללהמתיח ובנ״ל אבל בציר היוצא מגופי לומהלסוחס שאר נל הפיחא למימיו
לרסק לתוך סכים גם נים שד וטעמו משוס למעירכ כמי סנטילס ילא גולו דמותר וכנ״ל נס״א ) :ייב( לחתינות לקוח • אבל לשבור חתיכה
ממנו שרי ואפי׳ אם יזיבו קצת מיס עי״ז ללא נתבוין לזה ועול
]ב״י) :1לג( מימיו :.לדמי למלאכה) .לד( שנורא המים הללו ואסור מלרבנן א״נ גזירה )לה( שמא יסחוס סירות
..
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)לו( דש מתירין ,אפילי לרסק ביליס
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למשקין) :לד( ואיט חושש  .כיון דלא מ ט ל מעשה נידים j
העומדין למשקין';
העומדק
והעעס לטון שנתמרב נמה שנתוך הכוס  .ואיני נ ס ק לא גזרי ניה נלל ) :ל ה ( מותרים .ליהנות מהס)לז( וה״ה למותר לנתחלה להגיח
כיין שממילא הוא נימוח וכמי לתוך הניס )לח( יללעת רמ״א בסימן שי״ח סמ״ז בהג״ה גס הנא יש להחמיר לאף לגימוח מאליו
אסור משוס׳ גולל ואינו לומה לתוך הכיס להתס הוא מעורב במים ואינו ניכר ) :לו( לשבר ה ק ר ח  .לשנירת הקרח אינה מלאכה כלל
)לס( ולא אסרו בריסוק אלא אס הוא ששה בלי ־שיזובו מימיז משא״כ ב ז ה  .נתב המ״א ל מ ה ר או באר אסיר לטין להוא מחוכר
לקרקע יש בו משים חשש בנין וסתירה )מ( אבל הרבה אחרונים .חילקין עליו יס״ל לשם מיס עליק ואק שייך בו בנקוסתירה.
ולצורך שבת יש ל ה ק ל ) :לז( שלא יסיל יליי  -כליי שלא יבוא לילי ריסוק ישלחן מצי שטיס מיקל ביה אך שיזהר שלא -ירסקם :
) ל ח ( במלח .הטעם :כנ״ל בשלג זברל לגם בזה יתהוה מיס ע״י השפשוף .והייני לוקא במלח לבל )מא( אבל מותר להשליך מלח במים
)מב( אפילי-הרנה ולוטול ידיו מהם אחר שנימוחו .וכמו שהתירו לעיל ליתן שלג יכרל לתוך הכוס אך שלא יעשה מי מלת מזין
להיינו שני שלישי מלח ואחל מים ) :לט( ברגליו .ואף אם השלג נימוח וזב עי״ז לית לן בה )מג( כיק להוא אינו מתכוק לזה והע״ן
כתב
׳׳־־  :י ־ י;

־־.-־•

• •׳•— -1

•

.

ש ע ר הציון

)לנ( פמיג ו ק »שמפ ממ״א) :לל( רש׳׳י) :לה( רמנ״ם והשמטתי טעם לנולל להמחנל לא ס״ל מלהתיר נגד החמה) :לו( פיסקיס נשם התוספתא) :לז 1יע׳׳א •
)לח( מ״א ותויש ושיא ) :לט( נ ״ יהנריא ולא הזכיר הגליא סעס המללט המובא נמ״א משוס לס״ל ללמותא למילתא כחג סמרלט ראיס זי אנל נאמיזעליפא
מיננו מהתם ולא שייך נו נ י ן יסתירס סלל כמ״ש המאמר מ ל ל ט ) :מ( א״ר ותי״ש ימאמר מ ר ל ט ) :מא( ט ״ ז ) :מב( סמ״ג בביאור ל נ ד מ ״ ו :
) » ( תי״ש י ק מיכח בביאור הגר״א שציץ העעם כמו נ ס ע י ן ' י ״ ל :
׳
יט

