4

הלכו׳ת שבת סימן עזבו

קבי

באר הגולה

* מ ו ת ר להתירן בדי שהאבל מהן ה ב ה מ ה  .הגם )יב( וי״א דלא שרי להמיר • י ק גקשי שאינו של
קימא )הגהות מלפסי( אבל אפור לשפשף בהם בידים כדרך שעושים באוכלי בהמה בדי שיהיו
בדבר
נוחים לאכלם דשוד אוכל בדבר שאינו אוכל מותר )יג( לעשותו אוכל אבל מימרת באוכלא
 0שנת קנ״ו נלה:׳
הרי״ף
שהוא ראוי לאכילה לא טרחינן ביה להכשירו ולתקנו יותר  :ה יעצים שקצצן מן האילן ויש מאכלים ינת״ק
כ
אותם לבהמה * בעודם לחים מתירין ומפספסין )לשון שפשוף( בהם להאבילם )יד( שאינם ראויים והרא״ש וכפירוש
נפכ״א
בלא שפשוף  :ן )ל( יטחתכין )טו( דלועץ לפגי בהמה ו ת א )טז( שנתלשו מאתמול • ז  0מחתכין הרמכ״ס
שס נ שס כגמרא
נבלה לפני הכלבים אפילו נתנבלה היום בין שהיחה מסוכנת )יז( בין שהיחד! בריאה * נ וה״ם
אלינא דדי׳  0שם
בנבלה )יה( הקשה )ה( )יט( שא״א להם לאבלה בלא חתיכה אבל אס היתה ראויה להם בלא במשנה ע שש כגמי
חתיכה לא דמיטרח במה שהוא ראוי לא טרהינן י)וע״ל סי׳ שכ׳׳א אס מומר לתמכו )כ( לק לק• אליבא ד ר ״  Bשש
)ו( )כא( לפני עוסוס( י ח )בב( סאין חותבין שחת )פי׳ ירק של מכואה שנקצר סרס נתבשלה התגואה( קניה במשנה ובגמ׳
וחרובין לפני הבהמה בין דקה בין גסה ״משוט )בג( דבלא חיתוך נטי חזי לאכילה :
ט )כד( םאץ אובסין את הגמל * דהיינו שמאכילה ביח כל כך עד שטרחיבץ בני מעיה באבוס
י שה בגגו׳ נ ו נ
׳הילה ב שם קניי
ל לש״ שם והלאיש

באר היטב •
להנץ יותר מהצורך ליום ע״ש) :ד( מחתכיז .ידוקא נדלועיס קשים
נמ״ש ס ״ ז ) :ה( שאי אפשר  .ואפילו נאכלים ע״י הדחק נלא חתיכה

שרי ב״י מ״א ע״ש :

)ו( לפני עופות .

הט״ז הניח דברי רמ״א

באור הלבה

משנה ברורה

שמיר למי כיין שאינו ממרס נידו ולא מ ס נ ג נהמקל • :מ ו ת ר להתירןp .
הנושרת נעת הדישה לא נזכר פה נשו״ע ועיין ננה״ל שנאתו דלמנין
היא גירהת רש״ יהראיש דאף נתלתא מיתר להתיר וגירשת הרייף ולא
מ ק נודאי יש ליזהר שלא ליתן המים נעצמו נשנת דלהרנה גדולי
להתיר ונהגהות הגליא נ ת ב שלנריו מיניה מאל י ק בפיריח שנידיט משמע
הראשונים תייג נזה משוס לש) :יב( ויש אומרים וכו׳ .כתג
שגרס כ ה ר י ף אנל ביאורו הוא נ ל ר ך אחר ואילי ל ג ס נינת הגריא : p
נתי״ש וכן נספר נית מאיר דכו״ע ס״ל הני ומפני שלא
* ר ק בקשר ו ט ׳  .עיין לקמן בשימן תלגיא כסיל והוא טבע מכונה ליג
יעיין
מצא לין זה מפורש רק במקום אחד נתב יש מי שאומר
מ י ג לאש הוא אגוד נאגילות של ירק לא היי קשר של קיימא  » :בעוהש
בחידושי רע״א בשם מהריק״ש לרעתו להרמב״ס חולק ע״ז1 .מ״מ
לחים .עיין נשיג שנתנ לאי סתמייהי עימליס לאכילת נ ה מ ה לאליה הם
לדינא אין להקל .דדעת רש״י יהרמ״ך ג״כ דיש קושר ומתיר אף
מוקצים יאפיל בטלטול ונגיל נסימן שיח ה נ י ח ולעי מה שפירש״ נשנת
באוכלי בהמה וכמו שכתבתי לעיל בסימן שי״ז ס״ה בבאור הלכה
קניה ל י ה וירן לארוי לנעולן לחי! ראייין לנהמה ורוב כני אלס מרחיש
חותם לעציה אין תירוצו שלה יפה כ י נ יעייש ג נ י י סימן שיח מס שנר״•:
יבח״א כתב דנם הרמב״ס מודה דבקש ותבן יש קושר ומתיר :
אודות חטלי זללין למשמע שם לאף' שראיייה לאטלת נהמם מ י מ כעיגן
)יג( לעשותו אוכל .משוס )י( צערא דבהמה) :יד( שאינם ראויס .והוי
הזמנה דיקא מ נ ע " ועיש נ נ י ח ופרשה אמנם מצאתי לאחד מהראשיים
בכלל שווי אוכלא דמותר) :טו( דלועין .ודוקא )יא( כשהם קשים
שלנר נזה והוא כחילישי רשכיא וזיל קסכר שור אוכלא משיינן וט׳ וקשה
שאינם ראויים לאכול בלא חיתוך אבל כשהם רכים הר בכלל מסרח
לי להא ת ס נפרק מפנין חניצי קש יחנילי עצים וחנילי זרדין אש התקינן
באוכלים זאסור .זאפילז קשים )יב( לא יחתכס דק דק משוס סוחן
למאכל נהמה מטלטלין אותו ואס לאי אין ממלטלין איתן אצמא נל שאינו
כדלעיל בשימן שכ״א םי״כ לענין חתיכת ירק דק דק)יג( וע״ש עוד
מתהנו למאנל נ ס מ ס מעיש אפילי במלעיל חסירץ וכיש לנא מטלטלינן ומשוינן
לאישור סחינה לא שייך רק אס דעתו להאכילם לאחר זמן אבל מה
אוכנא וייל לסתם נללא געי לסו למאכל נהמה אלא לצורך מקומן יאיג לצורך
שדעתו להאכיל הדלועים והירקות וכה״ג לפני הבהמה והסופית • עצמן לישב ע נ י ק ע ג י ל  » :ו ה י ם נננלה הקשה  .יהיט משנחת לה נ נ כ ר
סילי ]גמרא[ :״ ועילי סימן שניא אס מוחל וטי .עיץ נ מ ׳ א ונשיא לאישורו
נס״א )יד( זה לא נחשב טחינה) :טז( שנתלשו מאתמול .דאלו
סוא משוס טחינה והנה אף ללכאירה משמע מלשין סרמיא לקאי אנכלה
נתלשו היום אסור אפילו לטלטלן )סו( לכו״ע משוס מוקצה) :יז( בין
לאייר נ ה לעיל אנל המעיין נתהיד שממנו הועתק הדין לכיל והעתיקו המיא
שהיתה בריאה .ובספר א״ר מסתפק )טז( בבריאה דלא היתה דעתו
גיכ נ ס ק " יראה לרק אנשר תי גשר האי למפני חשיניתו אינו עימל לחיות
כלל מבע״י שתמות ויאכיל ממנה לכלבים דיהיה אשור בטלטול לכו״ע
ילכלכיס כיא לעופות ולהם אינו לאיי כיא כשמחתק לק לק אבל בשר נבלה
משוס מוקצה וכן בבאור הנר״א לא ברירא ליה בזה) :יה( הקשה.
ליכי עימל לאכילת כלייס ולהש איי צרך לק לק ותילינן בתל לוכא וצא שייי
ואפילו אם איננה קשה לנמרי שראוי להם לאכילה ע״י הדחק )יז( ג״כ
טחינה ועיכ ב ח ר להלמיא רק אבשר חי סניל בשכיא קא• וקיצר בלשוט:
בכלל שווי אוכלא הוא ושרי) :יט( שא״א להם וכו׳ .וה׳יה כשהיא
* יחייגו שמאטלה ט ו ו כיכ ו ט ׳  .הגה מרש" משמע דגי• מ״ר  ,שתוחב

רכה אך שהכלבים הס קטנים דכל נבלה קשה להם ]גמרא[:
)?( לק ל ק  .דאע״ג לעופות אין יכולין לאכול ״
כ״א כשתתיך דק דק )יח( מ״מ אסור משוס חשש טחינה יעיין בבה״ל לו
לזה ^אי דוקא
:שר חי כשר אבל לא על בשר נבלה דזה מותר אפילו דק ד ק ) :בא( לפני עיסות .ודוקא כשחותך להאכיל לאת״ז
מל בשר
שלעתו להאכיל בס״א שרי ]סמ״ג[•* ) ב ב ( אין חותכין שחתי וכוי .אסיצי)יס( חתיכית" גדולות ללית בהי משוס טחינה) :בג( לכלא
היתוך וכו׳ .ומוכח מזה )כ( למיירי ברכין אבל בחרובין קשין שאינס ראויים בלתי חיתוך מותר דככלל שווי אוכלא היא )כא( וכ״ז
בחתיכות גלולות קצת אבל לקית אסור משוס חשש שחינה )כב( אס מחתך להאכילם לאחר זמן ) :כ ד ( אי! אינסין ו ט ׳  .כ״ז משוס
הרתא
י
י
י
.

נסימן

-שער הציון

שכיא נבהיל מ י ש ) :י( ר ש " ) :יא( מיא ) :יב( פ מ י ג ) :יג( מיא יפמיג העתיקי ב כ א ן :
לאורייתא אפילי לשיטה זי וכמו שניארתי לעיל
)יד( יסיכא לאסריע איזה לכר משוס מטרת כאוכלא אסיר אף אם לעתי להאכיל לאלתר ) :טי( הייני אפילי לליש דמדלא לקסינהי מאתמול אקצינהו ו מ ד מ ו
גילים ואפילו אס ל ק » א " נשנת לא פלוג ] פ מ י ג [ ) :טי( אנל בחולה קצת מ נ ע ״ מיתל לליש יקייל כיותיס ) :יי( כיי ושיא) :יח( מיא ואיל  .והמין
)כן( גניל נסימן *כיא ס ״ ב ;
יכ*מ
)כא(
)כ( עי
)יט(
והגליא מקילין נ ו ס אגל הלנה אחייניה העתיקו

לנד המיא;

גית יתייש ;

יש ;

נית

ננ״;

