
  כש' ס
  

  'א �סעי
: יהודה אומר' ר. )גזרה שמא יסחט לכתחילה( וא
 יצאו מעצמ
 אסורי
, )מפרק תולדה דדש( אי� סוחטי
 את הפרות להוציא מה
 משקי
" – משנה

  ".וא
 למשקי
 היוצא מה
 אסור, )כי לא נוח לו במה שזב ואי� צור! לגזור( א
 לאוכלי
 היוצא מה
 מותר
כיו� ? ט"מ). פ שהכניס
 לאוכלי
 אסור לסחוט אות
 בשבת"אע(יהודה לחכמי
 בזיתי
 וענבי
 ' מודה היה ר: מר שמואלאמר רב יהודה א" – גמרא

  )ונוח לו במשקה ועבר על דש בשבת(. יהיב דעתיה, )רוב� לסחיטה(שלסחיטה נינהו 
  )כלי
 נכנסו לאו, כי סו� סו�. (יהודה א� בזיתי
 וענבי
' חלוק היה ר: ועולא אמר רב
  .יהודה בזיתי
 וענבי
' ואי� הלכה כר, יהודה בשאר פרות' הלכה כר: ורבי יוחנ� אמר

שמותר לסחוט אות
 ( יהודה בשאר פרות' חכמי� לרומודי� , יהודה לחכמי
 בזיתי
 וענבי
' מודה היה ר: אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל

  .לכי תשכח: ל"א? יאלא במאי פליג, ל רבי ירמיה לרבי אבא"א. )כשהכניס� לאוכלי

, בי� לאוכל בי� למשקי�, נבי� שמש! מה� יי� והכניס�עזיתי� שמש! מה� שמ� ו: דתניא, מסתברא בתותי� ורימוני� פליגי, אמר רב נחמ� בר יצחק
דברי , מה� אסור היוצא, למשקי� ולסת�, היוצא מה� מותר, והכניס� לאוכלי�, תותי� שמש! מה� מי� ורימוני� שמש! מה� יי�. היוצא מה� אסור

  ...בי� לאוכלי� ובי� למשקי� היוצא מה� אסור: וחכמי� אומרי�. יהודה' ר
אבל לא , דתניא סוחטי� בפגעי� ובפרישי� ובעוזרדי� ?דמודי ליה לרבי יהודה בשאר פרות מנל� רבנ�, יהודה דמודה לרבנ� בזיתי
 ובענבי
' אשכח� ר

, יהודה' ותהוי נמי ר? יהודה היא' דילמא ר, וממאי דרבנ� היא )ולכ� בשבת אסור, בחול( .
 ברימוני
ושל בית מנשיא בר מנח
 היו סוחטי, ברימוני

כיו� דלאו  ,אפילו תימא רבנ�, אפילו לכתחילה, כיו� דלאו בני סחיטה נינהו, אלא מאי אית ל! למימר? יצאו מעצמ
 סוחטי
 לכתחילה מי שמעת ליה
  .מ"רבנ� היא ש מ"ש. בני סחיטה נינהו אפילו לכתחילה

�אמר רב נחמ� הלכה כשל ). כי רגילות הרימוני
 לסחיטה כמו זיתי
 וענבי
, ולכ� בשבת אסור, בחול( של בית מנשיא ב� מנח� היו סוחטי� ברימוני
�  ?מנשיא בר מנח
 הוי רובא דעלמא...?מנשיא בר מנח
 תנא הוא, ל רבא לרב נחמ�"א .בית מנשיא בר מנח

אלא מאי ? והא לאו בני סחיטה נינהו. תרדי� שסחט� ונתנ� במקוה פוסלי
 את המקוה בשינוי מראה, דאמר רב חסדא, חסדא אלא היינו טעמא כדרב
  .נ כיו� דאחשבינהו הוה להו משקה"ה, אית ל! למימר כיו� דאחשבינהו הוה להו משקה

שבת ". (פוסל את המקוה בשינוי מראה, ממנו מקוה לכתחילה וכל דבר שאי� עושי
, מקוה לכתחילהממנו  משו
 דהוי דבר שאי� עושי
: פא אמררב פ
  :)קמד, :קמג

  
כי , בי� תותי
 ורימוני
 ובי� שאר פרות, בי� זיתי
 וענבי
, "אחשביה"כי , שו� פרי אי� לסחוט למשקהש, כתבו כרב חסדא – ק"סמ, תוספות, י"רש


מ למתק כמו בזיתי
 וענבי
 "וברימוני
 אסור אפילו לסחוט ע, הפרי ומה שמותר בשאר פרות לסחוט זה רק למתק את, הלכה כמנשיא בר מנח
ואי� , מ למתק"אבל בשאר פרות מותר לסחוט ע, )שא
 נתיר למתק רימוני
 יבוא לסחוט לש
 משקה(כי יש אחד שסוחט לש
 משקה , שאסור לגמרי

  .חשש שיבוא לסחוט לש
 משקה
וא
 יצאו מעצמ
 , אסור לסחוט בשבת זיתי� וענבי�: ל"היוצא מכל הנ – טור, כלבו, רבנו יונה ,ג"סמ, א"ריטב, א"רשב, �"רמב, ש"רא, �"רמב, #"רי

א
 זה לאוכל מותר וא
 זה למשקה אסור כרבי יהודה , וא
 יצאו מעצמ
, אסור לסחוט בשבת תותי� ורימוני�. אסורי
 גזרה שמא יסחט לכתחילה
  .ות
 בשבת לכתחילה לדברי הכלסוחטי
 א ושאר פרות, )שיא ב� מנח
נכי הלכה כבי מ(

  ?"אחשביה"שמשמע שאסור לסחוט שו
 פרי למימיו משו
 ד, � את דברי רב חסדא בגמרא"אי! יתר% הרי, ויש להקשות
לא מספיק כדי להגדירו כמשקה שרגילותו לסחיטה " אחשביה"ולכ� , � סובר כתרוצו של רב פפא ולא כרב חסדא"הרי – בית יוס#פ ה"# ע"הסבר הרי

סוחטי� "י ותוספות ש"שמה שפרשו רש, וכתב עוד .פ הבית יוס# להלכה"וכ. לכ� אי� הלכה כמנשיא בר מנח
. למימיו לסחוט אותו בשבת � מותרולכ
�אלא  .ששאר פרות מותר לסחוט אפילו למימיה�, אבל להלכה ג� ה� יסכימו כרב פפא, היינו לפי התרו$ של רב חסדא, הכוונה למתק הפרי" בפגעי
שעוד היו , י"ומתר$ הב? וכי מנשיא בר מנח
 ה
 רוב העול
 שסוברי
 כמות
 לא לסחוט תותי
 ורימוני
, הדרא קושית הגמרא לדוכתא, השלפי ז


  .ונקט את מנשיא בר מנח
 כדוגמא בלבד, סוחטי
 תותי
 ורימוני
� אי� לפסוק כרב נחמ� שאמר שהלכה "לפי הרי ,כ"או! ואמר שאי� לנו כח לתר% תרוצי
 שלא נאמרו בגמרא, ז דחה את תרוצו של הבית יוס#"הט


  .כמנשיא בר מנח
� "כ! ג
 לרי, גזרה משו
 שאר פרות, י רימוני
 חמורי
 משאר פרות שאסור לסוחט
 ג
 כשרוצה למתק בלבד"כמו שלרש – ז"# לפי הט"הסבר הרי

וזיתי� , מ עיקר כוונתו ליהנות מהמיתוק"מ, שנהנה מהמשקה פ"ואע, אלא שבשאר פרות מ� הסת� הוא מתכוו� למתק, רימוני
 חמורי
 משאר פרות
א� , אבל באמת. הכרע בדבר ולכ� לסחוט לכתחילה אסור וא� יצאו מעצמ� מותר וענבי� סתמ� למשקי� ולכ� אסור לסוחט� ובתותי� ורימוני� אי�

והיינו שנתנ� בכוונה לש
 משקה ', ונפלו למקוה'ולא " נ� במקוהונת: "וזוהי כוונתו כשאמר, וזהו כרב חסדא, יסחט שאר פרות ויכוו� למשקה יהיה אסור

"� והרמב"ק לרי"י והסמ"כ אי� חילוק כלל בי� רש"וא. ולכ� זה פסול כי אחשבינהו.  

ואת , � כמו שבאר בבית יוס�"וקיי
 את שיטת הרי, ו"שהמחבר התיר לסחוט לימוני
 בס, והוכחה לכ!, ז"הארי! לדחות את דברי הט – באור הלכה
  .בטלה דעתו אצל כל אד
, ג
 א
 אחד החשיב אותו וסחט אותו למימיו, א שבשאר פירות"א והריטב"הרשב, �"פ הרמב"י על הגמרא תר% ע"קושית הב

  

  ?אלו פירות סחיטתם אסורה מהתורה ואלו מדרבנן
  .)שבת קמה". (בדדבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתי
 וענבי
 בל: אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

  .אבל שאר פרות אי� דרכ
 בדריסה כ! ולכ� פטור אבל אסור, כי רק זה מלאכה – י"רש
  .רק שמ� ויי� נקראי
 משקי
 – �"ר

  .כי פרות שאי� דרכ
 בדריסה אינ� מוגדרי
 כמשקה, �"י לר"אי� מחלוקת בי� רש –) ק טז"ס( אגלי טל
  

  הלכה
  :פסק כמשנה וכגמרא – מחבר

1. �ומכיו� שקיימי
 לסחיטה נוח  גזרה שמא יסחט לכתחילה וא
 יצאו מעצמ
 אסורי
 אפילו היו עומדי
 לאכילה ,אסור לסחט
 זיתי� וענבי
 )יהודה מודה בזה' כשמואל שרבגמרא ו. (לו במשקה שזב ושמא ימל! עליה
 לסחיטה

2. �' כר( יצאו מעצמ
 ועומדי
 לאכילה מותרי
 וא
, כמו בני מנשיא בר מנח
 שהיו סוחטי
 לצור! המשקה, אסור לסחט
 תותי� ורימוני
  .שאי� לגזור שמא יסחט, )יהודה וחכמי
 שמודי
 לו

 .שכעומדי
 למשקה ה
 כל עוד שלא נתכוו� לאכילה, אסור, א
 לא התכוו� בעת קבוצו לא לאכילה ולא למשקה – ב"מ
  .בה
 למשקי
 ונחשב כמפריד אוכל מאוכלכי עומדי
 לאכילה וא� אחד לא רוצה להשתמש , מותר לסחוט אות� שאר כל הפירות .3

  .אסור, אבל במכוו� להוציא מה
 משקה לצור! המשקה, שמ� הסת
 זה למתק, מה שמותר לסחוט שאר פרות זה בסתמא – ז"ט, ח"ב
ה מ, הוכיח שרוב המוחלט של הראשוני� התירו לסחוט בשאר פירות אפילו כשסוחט� למשקה ואי� לחוש לדעת המחמירי� – באור הלכה

  .וכ! הלכה, י ותוספות מודי� בזה"ג� שלפי תרו$ רב פפא ג� רש
  

  פרות אחרים כדי לשתות את המיץ שלהםולימונים סחיטת 
  .כי דומי
 לרימוני
, אסור לסחוט לימוני
 או תפוחי
 שמוציאי
 מה
 יי� – ר יאשיה"שבלי הלקט בש� הר
  .ילו בקערה ללא אוכלפומותר א, כי אי� דרכ
 בסחיטה, י
מותר לסחוט לימונ – ר בנימי�"ר יהודה ב"שבלי הלקט בש� הר

ולכ� זה לא דומה לתותי
 ואסר ברימוני
 אפילו לצור!  ,התיר לסחוט לימוני
 כי אי� דר! לסחוט לימוני
 לצור! משקה אלא לצור! אוכל – ש"רא
ולכ� ששותי
 את המי% בפני , כי ישר בסחיטת
 זה מתערבב ,זה מותר, ומה שבמצרי
 נהגו לסחוט לימוני
 למי
 ע
 סוכר( .כ יש בו סכנה"אא, חולה
  )זה אסור, כ"או שמערבבי
 אותו אח, עצמו

, ולא עוד. כמו שבזמ� התלמוד היו עושי
 יי� מתפוחי
, דינו כתותי� ורימוני�, כל פרי שנוהגי� לסחוט אותו לצור! משקה, באופ� כללי – בית יוס#
 �אסור לסוחטו כמו תותי� , א� ידוע לנו שבאיזשהו מקו� סוחטי� אותו למימיו, לסחוט אותו פרי למימיואלא אפילו א� רוב העול� אי� נוהגי

�  )זה מחייב את כול
, אבל א
 מקו
 מסוי
 נוהג כ!, זה כי הוא היה אד
 אחד, ומה שהקשו שמנשיא בר מנח
 הוא יחידי( .ורימוני
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  .בל א� זה לרפואה מותר לסוחטוא, וכל זה כשסוחטי� אותו למימיו להסיר צמא או לתענוג

  
אבל , )כמו מנשיא בר מנח
 שהיה סוחט ברימוני
( דינו כתותי
 ורימוני
, מחמת צמא או תענוג כדי לשתותוא
 נהגו באיזה מקו
 לסחוט פרי  – א"רמ

  .כדעת הבית יוס�, כל העול
 לסחוטמקו
 אסור במוליכי
 את הפרי ממקו
 ל א
, ב שלפי זה"והדגיש המ. )י"ב(אי� לחוש , א
 נסחט לרפואה בלבד
�אסור מחמת זה , שא
 נודע לנו באיזה מקו
 שנהגו לסוחטו למשקה ואפילו נוהגי
 בזה מקצת בני אד
 ולא עיר שלמה, א"הוסי� על הרמ – מג� אברה


כי , לכ� אסור לסחוט אגסי�, כל אד� בטלה דעתו אצל, ה"אבל בלא, רות כאלו לכל העול
 היו סוחטי
 אות
יא
 היו פ וכל זה רק. לסחוט בכל מקו
�  .היו סוחטי� אות�, א� היו אות� לכול

  .כי רגילי
 לעשות מה
 משקה, תפוחי
 כיו
 אסור לסחוט – ל"באה, ב"מ
  .ונחשבי
 כשאר פרות, כיו� שאי� דר! כלל לסחוט אות
 לצור! משקה, שמותר לסחוט לימוני
) א"לעיל הובא בס(ש "פסק כרא –) ו"ס( מחבר

  

  ציצת פירותמ
ומי שנות� בשר במרק או שורה פתו ביי� ומחזירו לפיו ומוצ% המשקי
 , אסור לסחוט בשר הנבלע בו מרק – אליעזר ממי$' בש� ר הגהות מיימוניות

  .ולכ� אסור ג
 למצות קני סוכר .ש שאסור למצו% ענבי
 בפיו"אסור ויש כא� חשש קרב� חטאת וכ
זה לא חמור מסת
 פירות שאי� , וג
 א
 כ�, במציצת בשר ופת או מוצ$ בפיו משקה מפירות דר! סחיטה כללאי�  – ר בנימי�"שבלי הלקט בש� הר


ובטלה דעתו אצל  הרי הוא נידו� כאוכל, וג
 א
 מתכוו� למשקה .אי� בו חשיבות המשקה שנמצא בפיו, וג
 בזיתי
 וענבי
, חשיבות למשקה היוצא מה

  .בשבת ולכ� מותר למצו% קני סוכר .כל אד

  .שאוסר בזה מ"א את הגה"והביא כי, פסק כשבלי הלקט שמותר למצו% כל פרי בשבת – א"רמ
כי דר! כל בעל חי , מ ש
 יניקה מ� הבהמה אינה שינוי גמור"מ, ג"שכח סל' פ שאסור לינוק מ� הבהמה בשבת אפילו בפיו כדלקמ� בס"שאע, ב"וכתב המ

  .ות בפיו ולכ� לא גזרו באופ� זהכ כא� שאי� דר! סחיטה כלל בפיר"משא, לינוק
ומה שיש להחמיר בזיתי
 . ובשאר דברי
 אי� להחמיר, שבזיתי
 וענבי
 יש להחמיר כדעה השניה כי סחיטת
 מהתורה אסורה האליה רבה כתב – ב"מ

פרי לפיו ומוצ% המשקה ומשלי! א
 מכניס את האבל , וענבי
 זה רק כשזה דר! יניקה בלבד כלומר שמוצ% ומשלי! החרצני
 ואינו משימ
 בתו! פיו
  .ע מותר"לכו, שא
 בורר בפיו תו! כדי אכילה, ואי� הבדל בי� זה לבורר, אפילו בזיתי
 וענבי
 מותר, רצני
הח
  

א! יזהר מלסוחטה וג
 לא יכוו� דוקא , מותר לחתו! אשכולית לארכה ולרחבה ולאוכלה בכפית –) יב' ה סע"פ( כ"שש: אכילת אשכולית בעזרת כפית
. ג שזהו פסיק רישיה"ומותר אע, זוהי סחיטה כלאחר יד, כי כשהפרי נסחט בשעת האכילה, ואפילו יסחט זהו איסור דרבנ�. למי% בשעה שהוא אוכל
  .והוא שהמי% נשאר מעורב בפרי ולא מופרש בנפרד ואי� זה משו
 סחיטה, והביא טע
 נוס� להתיר

  

  'סעי� ב
אי� זה , גיגית מלאה ענבי
 שבועטי
 אות
 במקלות. התרסקו מערב שבת מותרי
 המשקי
 היוצאי
 מה�א
  – מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

  .שכל יי� ויי� שיוצא בשבת מ� הענבי
 מתבטל ביי� שיצא מערב שבת, מותר, וא
 היה בגיגית יי� צלול מערב שבת. נקרא התרסקו ואסור היי� היוצא מה�
וכא� האיסור נופל מיד , כי זה שיי! רק כשהאיסור ניכר קוד
 בעי�, שלא בטל אפילו באל�" ש"ש לו מתירי
 למוצדבר שי"אי� כא� בעיה של  – בית יוס#

  .ואינו ניכר, ש"לתו! היי� שבגיגית מער
יסור מ על א"ולכ� לא יעבור בכ[ כי יזוב המשקה מאליו, משקי� היוצאי
 מה
 מותרי
, ש"פסק כראשוני
 שזיתי
 וענבי
 שהתרסקו מער – מחבר

כי היי� היוצא מ� , מותר, א
 יש יי� בגיגית שהענבי
 בתוכה, ואפילו א
 לא התרסקו .]ולכ� לא גזרו על משקי
 היוצאי
, ויתחייב חטאת )י"רש(סחיטה 
  .הענבי
 מתבטל ביי� שבגיגית

כ מותרי
 המשקי
 "ובר שבמחוסר דיכה גכי הוא ס', יפה'אבל המחבר השמיט מילת , ומשמע שנדו! היטב' התרסקו יפה'בטור כתב ש – באור הלכה

  .תנב' ל שצרי! שיהיה נידו! היטב כשיטת הטור וספר התרומה בס"והלכה פסק הבאה. היוצאי

ט שמותר לתת אותו בתו! כוס והוא מפשיר מאליו ואי� "מותר לתת ענבי
 בתו! היי� שיתבקעו מאליה
 ויוציאו יינ
 כמו בשלג בס – ב"פ המ"וכ ח"ב
  .זה נולד

  .דמותו כלל לדי� שלג וברד כדלקמ�ואי� ל, חלק עליו ואסר זאת – ז"ט
  

  'סעי� ג
כיו� שרסק� מבעוד , מותר למשו! מה
 ולשתות, ענבי
 שדרכ
 והוציא היי� מה
 ונת� עליה
 מי
 לעשות תמד – מרדכי, ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

�  .והיי� תכ# מתבטל במי�, יו
  .פסק כראשוני
 – מחבר

  


  'ז,'ו, 'ה, 'ד סעיפי
חולב אד
 , מדברי רבנו נלמד: אמר רב חסדא. לתו! הקדרה אבל לא לתו! הקערה אשכול של ענבי�סוחט אד
 : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

  :)שבת קמד". (אוכל הוא, א קסבר משקה הבא לאוכלאלמ. עז לתו! הקדרה אבל לא לתו! הקערה
לא מוכח שזה לאוכל , אבל בקערה .ונחשב כמפריד אוכל מאוכל, ואי� זה דר! מפרק, לתיקו� המאכלכי מוכח שזה , לתו! הקדרה מותר – #"רי, י"רש

  .ולכ� נחשב כמפרק תולדה דדש
שו
 זיתי
 מגזרה ( למימיה� פטור אבל אסור, )כי לא צרי! למשקה( מותר) לאכולמ "ע(לגופ� : אמר רב, שסחט�) וחומ% �ירק כבוש ביי( כבשי�" – גמרא


אחד : רבי יוחנ� אמר. למימיה� פטור אבל אסור ,אחד זה ואחד זה לגופ� מותר :ושמואל אמר. בי� לגופ� ובי� למימיה� מותר) כול� אוכל(שלקות ו, )וענבי
  .למימיה� חייב חטאת, כבשי
 ואחד שלקות לגופ� מותר

  

  ?ט לשבת"האם יש חילוק בין יו
ומדובר בזיתי
 וענבי
 שבי� " אי� סוחטי
 את הפרות להוציא מה� משקי�"ת כתוב שכי בשב, ט ולא בשבת"כל ההלכה הזו נאמרה רק ביו – ג"בה

  .ט מותר לסחוט את הזיתי
 והענבי
 לקדרת מאכל בלבד"ורק ביו, למשקי� ובי� לאוכלי
 אסור
ומה שדייק רב חסדא . כל ומותרכי אשכול ענבי
 ראוי לאכילה בשבת והוי כמפרק אוכל מאו, דברי שמואל עוסקי� ג� בשבת –  תוספות, �"רמב, #"רי

, אבל בשבת שאסור לשחוט את הבהמה, כילה ונחשב כמפרק אוכל מתו! אוכלט הבהמה חזיא לא"שביו, ט"לגבי חולב אד
 עז לתו! הקדרה מדברי
 ביו
  .נחשב כבורר אוכל מתו! פסולת ואסור

ולקערה פטור אבל אסור , ולמימיה� לקדרה מותר, ערה ובי� לקדרהשלגופ� מותר בי� לק# כרב ושמואל שה� רבי� "פסק הרי, ולגבי כבשי� ושלקות
  .מדרבנ�

יוחנ� ' אי� הלכה כלל כשמואל מהגמרא בהמש! כדיוק ראבל הארי! להוכיח ש, ט"� את דברי שמואל שמדברי
 ג
 בשבת וג
 ביו"פרש כרי – רבנו חננאל
נחשב כסוחט זיתי� וענבי� וחייב יוחנ� ש' פסק כרוא� סחט למימיה� , קערהשאסור לסחוט כבשי
 ושלקות למימיה� ואי� חילוק בי� לקדרה ובי� ל

  .ש לחלוב אותה"ט לינק בפיו מהבהמה וכ"שאסור ביו, ט הדבר אסור"ואפילו ביו .וזה נכו� אפילו א� סוחט לתו! האוכל, חטאת
מה , ולא מדבר כלל על סחיטת כבשי
 לתו! אוכל ל ורב חסדאיוחנ� לא חולק על שמוא' והוכיח שר, אוד לדחות את כל דברי רבנו חננאל# הארי! מ"הרי

  .ואי� דבריו של יחיד במקו� שני�, יוחנ� ואמרו שלא חייב חטאת' ג� שרב ושמואל ש� חלקו על ר
  .המחמיר תבוא עליו ברכהוסיכ� ש ,כתב את כל הדעות – ש"רא
  

  ולימונים לתוך אוכל רימונים, )ענבים לא בשלים( סחיטת בוסר
י שלימוני
 מותר לסחוט "פ הב"וכ .ר לסחוט אשכול ענבי
 לתו! הקדרהכמו שמות, התיר לסחוט בוסר ולימוני
 לתו! האוכל – ר יוס#"ש� הרג ב"סמ

  .לתבשיל
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  .והוי כבורר פסולת מתו! אוכל, אבל בוסר לא ראוי לאכילה, כי אשכול ענבי
 ראוי לאכילה, אסר בבוסר – ת"ר

  ]ח שאסור לסחוט כלל אפילו לתו! אוכלי
"חשש לשיטת הר[ .א עליו ברכהשהמחמיר בבוסר תבוכתב  – ש"רא
  

  מחבר

כי , שמותר לסחוט בשבת אשכול ענבי
 לתו! הקדרה שיש בה תבשיל כדי לתק� את האוכל ,
 וכתוספות"וכרמב, פסק את הגמרא וכשמואל .1
שיהיה , כי צרי! שיתנו ממש לאוכל, כ לאוכל אסור"ואפילו דעתו ליתנו אח, אסור ,א
 אי� בה אוכלאבל , זה נחשב כמשקה הבא לאוכל

  )ב"מ. (ז פטור אבל אסור"אמנ
 לרדב, ג יש חיוב חטאת בזה"ולסמ, כמפריד אוכל מאוכל
  .ולכ� כא� אסור, שאוסר לסחוט כל דבר לצור! מימיו אפילו נותנו לאוכל, ז את רבנו חננאל"א הביא בסו# ס"רמע "שוה

  .ש"ה תבוא עליו הברכה כדברי הראאבל המחמיר בז, ע וכרוב הפוסקי
"ל כשומצד הדי� יש להק – משנה ברורה
כ "שאסור לסחוט אותו לקדרה אפילו א
 דעתו לית� ש
 אח, ה תותי
 ורימוני
 וכל דבר שרגילי
 לסחוט אותו למשקה"ה – שער הציו�

 .תרשאסור לסחוט תפוזי� לקדרה אבל לתו! אוכל מו) ד"ה ס"פ(כ "לפי זה פסק השש. אוכל
  .ונחשב כבורר פסולת מתו! אוכל, כי אינו ראוי למאכל, ה בוסר שמותר לסוחטו לתו! אוכל ורבנו ת
 אוסר"ר יוס� שה"א את הר"הביא כי .2

  .ה שאר פרות שאינ
 ראויי
 לאכילה שאסור לסחוט אות
 למימיה�"ה – א"מג
  :הדי� כשרוצה לאכול לאלתר את המאכל שאליו סוחט את הבוסר

, ביד, כי מדובר כא� בבורר אוכל מפסולת, מותר, את המאכל שסוחט לתוכו את הבוסר א
 רוצה לאכול לאלתר – אליה רבה, עלת שבת, ז"ט
  .מ לאכול לאלתר"ע

זה  ולכ�, א בעני� אחר"כ בסוחט שדר! ברירתו הוא וא"משא, זה מפני שאי� דר! ברירה באוכל מתו! פסולת, מה שמותר בבורר רגיל – א"מג
  .כי לא התירו לעשות מלאכה כדי לאכול לאלתר, אסור

לכתחילה נכו� להחמיר לכ� . ובזה לא מתירי
 אפילו לאלתר, כי כשנוטל האוכל נחשב כדש, עוד אפשר לסתור את המתירי
 – ל"באה, ב"מ
 .לי
אי� למחות ביד המק, י הדחק"א! א
 הבוסר ראוי להיאכל ע, ]ה לכל פרי שאינו ראוי למאכל"וה[ א"כדעת המג

  .ונחשבי
 כשאר פרות, כיו� שאי� דר! כלל לסחוט אות
 לצור! משקה, חוט לימוני
שמותר לס) ש באריכות"ע א"לעיל הובא בס( ש"פסק כרא .3
  .כי אי� דר! לסחט
 למשקה אלא לתק� את האוכל, ואפילו סחט
 למשקה – ב"מ
כי עכשיו ה
 דומי
 לתותי
 ורימוני
 שדר! לסחט
 , משקהע א
 מותר לסחט
 ל"צ, בימינו שידוע שממלאי
 חביות במי% לימו� – ב"מ


 ג סוכר"לכ� צרי! להיזהר לסחוט כיו
 לימוני
 דוקא ע. לכלי
 בפני עצמ

 פסקו כמותו"� והרמב"אל שהרימופסק כגמרא וכש .4 , 
לגופ
 , ושלקות) פרות וירקות המונחי
 בחומ% ומלח שלא ירקבו(שלסחוט כבשי

) משו� מפריד אוכל מאוכל(לקדרה מותר , ולמימיה�. )ואי� זה נחשב מפרק א
 לא צרי! למימיה�( י� בה אוכלאפילו לתו! הקערה שא מותר
  .ולקערה אסור

  .בי� לקערה ובי� לקדרה כשצרי! למימיה�שאסור לסחוט כלל כבשי
 ושלקות א את רבנו חננאל "הביא כיו
אבל זיתי
 , אלא להכי� את החסה לאכילה, א זקוק למי
 היוצאי
 מה
כי ל, מותר לסחוט חסה ששטפו אותה לאכילה, לכ� – משנה ברורה

אלא לתקנה , כי לא סוחט את החסה למימיה, זה מותר ג
 לרבנו חננאל( .כי רוב העול
 סוחטי
 אות
 למשקה, וענבי
 אסור בכל גווני
  )לאכילה

, בשאר פרות לא היה ש
 משקה עליו קוד
 – ל,באה, ב"מ, מג� אברה� ?אבל שאר פרות מותר, למה אסור לסחוט כבשי� ושלקות למימיה�
ובשאר פרות מותר ג
 לשיטת . ושיי! בו ש
 סחיטה, אבל בשלקות וכבשי
 כבר היה ש
 משקה עליו קוד
, ונחשב כמפריד אוכל מאוכל

 .כ בשאר פרות"משא, כי כבשי
 ושלקות דר! לסחט
, ח"הר
  .ש"עושה כ� תבוא עליו ברכה כמו שכתב הראומי ש, טוב להחמיר כדעת רבנו חננאל – משנה ברורה

  

  'סעי� ח
יתיב רב דימי  .אפילו לתו! הקערה ודג לצירו ,סוחט אד
 אשכול של ענבי
 לתו! הקדרה אבל לא לתו! הקערה :אמר רב חייא בר אשי אמר רב" – גמרא

מי אמר שמואל דג  :וקשיא ל� � משמיה דשמואל מתנינ� להאנ ,אתו� משמיה דרב מתניתו� ולא קשיא לכו :ל אביי לרב דימי"א .וקאמר לה להא שמעתא
ושמואל אמר  ,למימיה� מותר ושלקות בי� לגופ� בי� ,למימיה� פטור אבל אסור ,אמר רב לגופ� מותר ,והאיתמר כבשי
 שסחט� ,לתו! הקערה' לצירו אפי

' ור ,ירמיה שמיע לי' דר מפומיה) 'כלו כליותי בחקי וגו(או ולא זר ל האלהי
 עיני ר"א ?למימיה� פטור אבל אסור ,אחד כבשי� ואחד שלקות לגופ� מותר
  .)שבת קמה". (ורב חייא בר אשי מרב ,זירא מרב חייא בר אשי' ור ,זירא' ירמיה מר

פטור  ולכ� א
 זה לקדרה מותר ולקערה ,מ היה עליה� ש� משקה קוד�"מ, אינ� משקה אלא אוכלפ ש"אעש, שלקות דומי
 לסוחט דג לצירו – י"רש
  .אבל אסור מדרבנ�

  .י ממשמעות הגמרא"פסק כרש – מחבר
�אבל צירו של הדג ממש דינו כשאר משקי
 שמותר , שדינו כשלקות למימיה�, כל זה מדבר בחומ% שנתנו בו את הדג ובא לסחוט את החומ% – פרי מגדי

  )דלא כרבנו חננאל(א "ל בס"לסחוט אות
 וכנ
  

  'יד,'יג,'יא,י,'סעי� ט
אבל נות� הוא לתו! הכוס או לתו! , )משו
 מוליד(לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו ) מרסקי
(ואי� מרקזי� :...ר"ת" – גמרא

  :)שבת נא". (הקערה ואינו חושש
וכל הזהיר בכ! תבוא , בידיוא שלא ירסק את הברד "כי א, לא ליטול בשלג ובברד, לכ� יש להיזהר בחור� כשנוטלי
 ידיי
 – רבנו ירוח�, ש"רא, תוספות

  .עליו ברכה
  ?לרסק ברד ושלג למה אסור

ומה שמותר ליתנו לתו! הכוס או הקערה . לפי זה אסור להניח� בחמה או א� זבו מאליה� אסור לשתות� .משו
 מוליד – ספר התרומה, י"רש
  .זה מפני שמתבטל ביי� או במי� שבכוס ואינו ניכר, שמותר

להניח� בחמה או ליהנות מהמשקי� שזבו  ולכ� מותר .�"וכ� נראה מהרמב, פרות העומדי
 למשקי
גזרה שמא יסחט  .2. המשו
 סר! מלאכ .1 – �"ר
�כי מתערבבי
 מיד , שמותר ג
 לרסק
 ממש לתו! קערה שיש בה מי
 או יי�, בש� התוספתא �"� כתב בש� הרמב"והר .שלא נולד הוא, מה� מאליה

  .ואינו ניכר
  .ומתירי
 א
 נפשר מעצמו, פוסקי
 חולקי
 על ספר התרומה בזהרוב ה – בית יוס#

  
אבל לשבר קרח כדי ליטול , כל מה שאסור לרסק שלג וברד סת
 זה לחתיכות קטנות שאז יוצאי
 המשקי
 – ה"ראבי :חיתו! ברד לחתיכות גדולות

  :מכמה סיבות, פ שניתזות חתיכות קטנות"המי
 מתחתיו מותר וכ� לשבר חתיכה ממנו אע

 .כי לא מרסקו כא� כדי שיזובו מימיו ומה שזב ה� מי
 מועטי
 ולא חשיבי .1
 .לא מתכוו� לכ! .2
 .המי
 המועטי
 הולכי
 לאיבוד .3

  
  מחבר

אבל מותר לתת אות
 לתו! הכוס של יי� או מי
 והוא נימוח , כדי שיזובו מימיה
 לג והברד לא מרסקי
 לחתיכות דקותפסק כגמרא שאת הש .1
  .מאליו ואינו חושש

  .� בש
 התוספתא שמותר אפילו לרסק
 לתו! הקערה שיש בה מי
 או יי�"א את הרמב"הביא כי – ב"מ
 )והסיבות לעיל ה"י בש
 ראבי"ב. (אבל לשבור חתיכה שלמה מותר, דוקא לחתיכות קטנות אסור – ב"מ, ז"ט
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ולא אסרו בריסוק אלא א
 הוא עושה כדי  ,שזו לא מלאכה כלל, א"הגרובאר . שמותר לשבר את הקרח כדי ליטול מי
 שתחתיו, ה"כראבי .2
  .כ בזה"משא, שיזובו מימיו

  .כתב שבנהר או בבאר אסור משו
 חשש בני� וסתירה כי הוא מחובר לקרקע – א"מג
 .ולצור! שבת יש להקל, הרבה אחרוני
 חולקי
 עליו וסוברי
 שש
 מי
 עליה
 ואי� שיי! בו בני� וסתירה – ב"מ

  )א"רעק –לכתחילה מותר לעשות כ! ( .חמה או כנגד המדורה ויפשרו מאליה
שמותר להניח
 ב, �"פסק כר .3
�ה כא� יש להחמיר מצד "ה, �"ז שהחמיר לכתחילה מלהניח פשטידה ע
 רוטב ליד המדורה כשיטת הר"שיח סט' א בס"פ הרמ"ע – מג� אברה

 ובדיעבד .ש באריכות"ע. בישול המי

  .כדי שלא ירסק, � שלא יטול ידיו בשלג או ברדצרי! להיזהר בחורש, ש"כתב את התוספות והרא .4
  

  בחישת סוכר במשקה
כי המסת הסוכר לא הופכת אותו , וא� לאוסרי
 יש להתיר, פשוט שמותר) תוספתא(למתירי
 לרסק שלג במי
  –) יד' ג סע"ח ח"או( ת רב פעלי�"שו


  רכה%והמחמיר תבוא עליו ב. ולכ� אי� כא� מעי� בריאת מי
 כמו בשלג וברד, למי
�והרי זה דומה למניח קרח בתו! . ע"מותר לכו, אלא רק מנענעו כדי שימחה במהרה, א
 אינו מרסק בכ�, א� לשיטת הרב פעלי
 –) ק ס"ס( כ# החיי

  .ע"שמותר לכו, שנימוח מאליו ומתערבב מיד, כוס ע
 משקה
דובב . כ יש צור! גדול בכ!"אא, ת כדי שיהפכו לקוביות קרחטוב להימנע מלעשות זא –) ד"י ס"פ( כ"שש: נתינת מי� למקפיא כדי שיהפכו לקרח

�וכתב שאי� כא� משו
 , התיר לכתחילה –) מד' ג סע"פכ( מנוחת אהבה. א חלק על זה"א! הגרשז, כתב שכא� כשהופ! מי
 לקרח זה ודאי נולד מישרי

  .בידיי
 ולא דומה לריסוק השלג כי לא עושה מעשה, וג
 אי� בזה משו
 נולד, וגרע מגרמא, בונה משו
 שאינו בידיי

  

  ג שלג"הטלת מי רגלים והילוך ע
  .חשב כאילו מהל! על השלג שזה מותרכי זה נ, מותר להטיל מי רגלי
 בשלג – � מרוטנבורג"מהר
  .ובהליכה זה ספק, י השת� השלג וודאי נימוח"כי ע, היה נזהר בזה – ש"רא

וכ� פסק כמותו ) א להיזהר בזה בימות החור� ולא ללכת כלל"א – ז"ט( .ג ברגליו ואינו חושש
 מרוטנבורג שמותר לדרוס על של"פסק כמהר – מחבר
  ).כי ש
 זה בלא מעשה, ט שמניח ברד בחמה"ולא דמי לס(י מעשה "כי ודאי נימוח ע, ש היה נזהר בזה"אוהר, שמותר להטיל מי רגלי
 בשלג

  .א לא גזרו"יו� שהוא דבר שאכ – ז"ט. כי לא מתכוו� – א"גר ?למה מותר לדרוס על השלג
  .טוב להחמיר, א� אפשר בלא טורח, ז והאליה רבה פסקו להקל"פ שהט"אע – משנה ברורה

  

  'סעי� יב
  .לפי שהוא נימוח והוי נולד, אסור לשפש� הידיי
 במלח בשבת – ספר התרומה

  .פסק כספר התרומה – מחבר
  .כמו שלג וברד, וליטול ידיו מה
, אבל מותר להשלי! מלח לכוס מי
 – ז"ט
  

  :שטיפת ידיי� בסבו� מוצק בשבת
  .והוי נולד, ש בסבו� או בשאר חלב שנימוח על ידיו"פסק שאסור לרחו% ידיו במלח וכ –) י"שכו ס' ס( א"רמ

�בו� וחלב לא ל לרסק שלג וברד זה משו
 גזרה שמא יסחט פירות למשקי
 אבל ס"כי מה שאסרו חז, יש מתירי
 בזה – מג� אברה� בש� שלטי גבורי
  .עומדי
 למשקי
 ואי� טע
 לגזור בזה

  .ב"פ המ"וכ. ע אסור משו
 ממחק וממרח ויש לאסור"לכו, סבו� שלנו שהוא ר! – תפארת ישראל
  .וטוב להכינו מבעוד יו
, סבו� נוזלי לחלוטי� מותר לרחו% בו – ש"ערוה, ע"קצוש

  

  '� טוסעי
מאי שנא : זירא' ל ר"א. רבה) גער בו(נזהיה . זיוה לההוא עבדא דאנח כוזא דמיא אפומא דקומקומאח. זירא איקלעו לבי ריש גלותא' רבה ור" – גמרא


דפרס דסתודר , הדר חזייה. הכא אולודי קא מוליד, )התחתו� מעמיד את חו
 העליו� שלא יתקרר(ל הת
 אוקומי קא מוקי
 "א? ממיח
 על גבי מיח
סוחטו (לסו� חזייה דקא מעצר ליה . אמר ליה השתא חזית? אמאי, זירא' ל ר"א. נזהיה רבה. ויהאפומיה דכובא� ואנח נטלא עיל) סודר של ראש(


הכא קפיד , )ולא יסחט אותו, בבגד על חבית א
 הוא שרוי או לא(הת
 לא קפיד עילויה : ל"א? )בגד שפורסי
 על גיגית(ל מאי שנא מפרונקא "א). מהמי
  .)שבת מח". (עילויה

כ בסת
 בגד "משא, ולכ� האד
 לא מקפיד א
 הוא יהיה רטוב או לא ואי� חשש שיבוא לסחוט אותו, שפרוס על חבית מיועד לכ!בגד  – �"רמב, י"רש
  .רטוב ולכ� אסור להרטיבו שמא יסחט ויתחייב משו
 מלב�שאד
 מקפיד שלא יהיה 

  .סימ� אחדובכל זאת נכתבו ב, סחיטת בגדי
 אסורה משו
 מכבס וסחיטת פרות משו
 דש – בית יוס#
שאינו , אבל בגד העשוי לפרוס מותר, שמא יבוא לידי סחיטה, ולית� על גביו הכלי שדולי
 בו, פ החבית"שאסור לפרוס סודר ע, פסק כגמרא – מחבר
  .מ שלא יעבור על חשש אוהל"ג לגבי איזו דר! מותר להניח את הבגד ע"שטו סי' ע בס"וע .חושש

  

  'סעי� טז
  .)אשבת קמ". (דילמא אתי לידי סחיטה, בפומא דשישא) מוכי� שסותמי
 בה
 פי הפ!(דוק איניש אודרא לא ליה: אמר רבא" – גמרא
  .משו
 סחיטה, בפי פ! שיש בו משקי
] ה כל דבר לח כגו� צמר גפ� או מטלית"וה(שאסור להדק מוכי� , כגמרא – מחבר

זהו פסיק , פ שלא מתכוו� לכ!"ואע, יש כא� תולדת דש כמו סוחט זיתי
 וענבי
 ,וג
 מי שסובר שאי� ליבו� במי
, האיסור כא� הוא תולדת ליבו� – ב"מ
  .רישיה

  

  'סעי� יז
  .)שבת קמג". (אי� מקנחי
 בו, וא
 לא, א
 יש לו עור בית אחיזה מקנחי
 בו, ספוג" – משנה

  .לא יסחט בי� אצבעותיווא
 יש לו בית אחיזה , כי כשאוחזו נסחט בי� אצבעותיו – �"רמב, י"רש
  .נחשב כאילו זה צלוחית מלאה מי
 שמריק ממנה, כיו� שיש לו בית אחיזה – ד"ראב

ט גזרה שמא יסח, כ יש לו בית אחיזה"אא, אי� מקנחי
 בו) ובטבעו ששואב המי
 והמשקי
 לתוכו, כמי� צמר הנעשה לחו� הי
(שספוג , כמשנה – מחבר
  כ].א שלא יסחט וזו טעות סופר"כי א, א גרס משו
 סחיטה"הגר[

�שבגמרא כתוב שהטע
 הוא , ועוד? ו"ונחשב כבגד המיועד לסתו
 פי חבית בסט, הרי הספוג עשוי לכ!, למה יש לגזור שמא יסחט, קשה – מג� אברה
  .ע"וצ ?משו
 פסיק רישיה ולא גזרה

  

  'סעי� יח
אפילו רבי , בההיא? אסור להדוקה ביומא טבא) החביתבגד שכורכי
 בברז (האי מסוכרייא דנזייתא : והאמר רב שימי בר חייא משמיה דרב..." – גמרא

  :)קיא,.שבת קיא". (מודה רבי שמעו� בפסיק רישיה ולא ימות: דאביי ורבא דאמרי תרוייהו, מודה) שסובר דבר שאי� מתכוו� מותר(שמעו� 
כי הוא לא נהנה , א שלא יסחט"פ שא"אע, תמותר לפתוח אותו בשב, בדופ� פקק של פשת� שפקקו בו את ברז החבית – � בש� רבי נת� בעל הערו!"ר

כי בזה לא מודה רבי , ומותר לכתחילה, והרי הדבר הוא פסיק רישיה דלא ניחא ליה, והוא הול! לאיבוד, בסחיטה זו שאי� כלי תחתיה לקבל את היי�
וניחא  ,נסחט לתו! הכלי ונהנה סחיטתו כי המשקה, שאז זהו פסיק רישיה בראש החביתומה שאסרה הגמרא זה כאשר הפקק הוא סות
 נקב . שמעו�

א! הראשוני
 האריכו בכמה מקומות לדחות את , רבנו ירוח� הכריע כערו!. פ שלא מתכוו�"שזהו פסיק רישיה ואסור אע ליה ובזה מודה רבי שמעו�
  .דברי הערו!
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מ איסור "מ, איסור תורה כי זהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה פ שאי� בזה"שאע, וכתב שאסור בכל עני� אפילו א
 נופל היי� לאיבוד, חלק על הערו! – י"ר

  .ג וספר התרומה"פ הסמ"וכ. דרבנ� יש כא�
  .כמו ספוג שיש לו בית אחיזה, מותר, א
 הברז ארו! חו% לנעורת ואי� היד מגעת אל הנעורת, אפילו לדברי האוסרי
 – כלבו

אי� זה דר! , וג
 מלב� אי� כא� שג
 א
 הפקק מתלב�? כאשר צרי! למשקי
 הנסחטי
 וכא� לא צרי! למשקי
, ולדה דדשהרי סחיטה היא ת, מדוע מחייב כא� � עדי� הארי! להקשות"הר
  ?ליבו� ומשו
 מה יתחייב

  .אבל איסור מדרבנ� יש כיו� שסוחט במשקי
 שדר! סחיטה בה
, שאכ� אי� כא� איסור מדאורייתא לפתוח את הפקק, �"ומתר$ הר

  
  מחבר

, א בלא סחיטה"פ שא"אע הביא את הערו! כיש מי שמתיר, שמוציאי
 בו את היי� ק של פשת� לסתו
 הנקב שבדופ� שלהחבית שפקקו בפק .1
, ג שלא ניחא ליה"שאע, והביא את הראשוני� שחולקי�. שזהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומותר, והוא שלא יהיה תחתיו כלי לקבל את היי�

 .מ איסור דרבנ� יש כא�"מ
  .ומותר כמו בספוג שיש לו בית אחיזה, כאשר הברז ארו! חו% לנעורת ואי� היד מגעת לנעורת, רי הכלבו שהעול
 נוהגי
 התר בזההביא את דב .2

  .ה מותרואז ודאי יהי, אמנ
 טענה זו אפשר לגמג
 בה ולכ� יש להנהיג שלא יהיה כלי תחת החבית בשעה שפוקקי
 הנקב
א! , מעיקר הדי� פסק שלא כערו!, כלומר. ר דלא ניחא ליה"ברז ארו! וג
 פ: רתי לטיבותאכוונת המחבר להתיר פקיקת החבית בת – ז"ט

  .א ועוד אחרוני
"פ רעק"א! בשער הציו� דחה דבריו ע, ז להוכיח שמנהגינו כשיטת הערו!"ורצה הט. הקל, בצרו� סברה נוספת של הכלבו
  

  'כ, 'סעי� יט
וכ� א
 יצא ד
 מ� , כי זו תולדת צובע, פרות הצובעי
 לא יגע בידיו הצבועות בבגדיו או במפהא
 אוכל תותי
 או שאר  – בש� היראי� שבלי הלקט

  .כי אי� צביעה באוכלי
, אבל א
 צובע פתו במשקה הבא מהפרות מותר, המכה אסור לתת עליה בגד
  מחבר

  .משו
 צובע כי אי� צביעה באוכלי
ואי� לחוש , מותר לתת כרכו
 בתבשיל .1
תחילה לעשות מראה במאכל או אפילו א
 מכוו� לכשאי� להחמיר בזה , ג"כתב הפמו ,מותר לית� יי� אדו
 ביי� לב� ולהיפ! וכ� – משנה ברורה

מ אסור לעשות כ� כדי שיקנו ממנו או לצבוע שלא בשביל אכילה כגו� "שמ, ג"והוסי# הפמ .משמע שטוב להימנע אול� מהנשמת אד�, במשקה
  .ובזה יש חשש חיוב חטאת, שוטשלא להניח צבע בצלוחית מי
 לקי

אבל צובע פתו במשקי
 , שהאוכל תותי
 או שאר פרות הצבועי
 צרי! להיזהר שלא יגע בבגדיו או במפה משו
 צובע, א את היראי�"הביא כי .2
  .כי אי� צביעה באוכלי
, מותר

  .סורא מיהא איכאאי, ג שמקלקל הוא"ואע, יח פסיק רישיה דלא ניחא ליה אסור' וכל זה לפוסקי
 בסע – א"גר
�שיש , בש� חכ� צבי א הביא"אמנ� רעק .א כתב שאי� להקל בזה"אבל המג, כי זה דר! לכלו!, ז כתב שזו חומרא יתירה"הרדב – מג� אברה

  .פשר בלא זהי אשיש לסמו! עליה
 איפה שא, ב"והכריע המ, ז"דעות שהסכימו לרדב
כה שאשה לא תעביר סרק על ' שג סע' ואי� להקשות מס, עה קיי
 בדבר שדרכו בכ!יכי איסור צב, בפניו ובידיו מותר לגעת – משנה ברורה

  .כי אשה דרכה בכ! להתיפות, פניה משו
 שצובעת
  

  חליבה בשבת: נספח

 אחד וחכמי
 אומרי, דברי רבי אליעזר... שגג בשבת חייב חטאת, והמכבד והמרב% והרודה חלות דבש, החולב והמחב% והמגב� כגרוגרת: ר"ת" – גמרא

  .)שבת צה". (זה ואחד זה אינ� אלא משו
 שבות
  .ולכ� ג
 חולב זהו שבות, חכמי
 חלקו על  הכל – �"רמב, רב האי גאו�

. חיה ועו� בכלל גידולי קרקע ה
, כי בהמה, מפרק תולדה דדש – �"רמב ?משו� מה חייב. חולב חייב מהתורה – תוספות, י"רש, �"רמב, #"רי, ח"ר
ויש דישה , משו
 דש – י"תוספות בש� ר. שכשחולב ממחק את הדד, ממחק –) ה מפרק"ד: עג( ת"תוספות בש� ר, �"ר. )ק קז"ח סשכ' ס( ב"כ המ"וכ

  .קוצר –) ב"ז ה"שבת פ( ירושלמי. גוזז – אברה�' ש בר"ר. טוח� – יראי�. בורר – �"ר. א� בלא גידולי קרקע
א שצרי! לקנותו "וי. והחלב אסור בו ביו
 משו
 משקי
 שזבו, ח"משו
 צער בע, ב את הבהמהפסק שמותר לומר לגוי בשבת לחלו –) כ"שה ס' ס(מחבר 

  .מהגוי בדבר מועט שלא יהיה כחולב למע� הישראל
�  .טוב שיחלוב לתו! אוכל כדי שיהיה שבות דשבות – משנה ברורה, מג� אברה

יש סוברי
 שחלב שהול! לאיבוד או על : ! כלי מאוס בצרו� כמה שיטות להקליכול הישראל לחלוב לתו, א
 אינו מוצא גוי לחלוב לו –) ד, נו( א"חזו
יש את שיטת רב האי , ועוד. הוי כמלאכה שאינה צריכה לגופה והוי שבות דשבות, ג
 כשחולב לאיבוד שאסור מדרבנ�, ועוד. האר% אי� עליו ש
 מפרק

  .הוי שבות שלישי, יבודוא
 יאמר לגוי וישלי! לא, � שחולב כדרכו נחשב שבות"גאו� והרמב
  

  ג אוכל"האם מותר לחלוב ע
כי בשבת הבהמה לא ראויה לשחיטה , ולא בשבת, ט"ג אוכלי
 שמותר נאמר רק ביו"די� חליבה ע – א בש� הגאוני�"ש ורשב"רא, �"רמב, #"רי, ת"ר

  .והחלב הוא מוקצה
  .את הבהמה מתורת אוכל כי ראויה לגויי
 ולחולה וכ� ראויה למחר ג מאכל ואי� שחיטה מוציאה"א� בשבת מותר לחלוב ע – א"רשב, �"רמב, ה"רז
ולא יהיה מעט מאוד אוכל ושופ! את כל החלב של , וצרי! שיתק� החלב את האוכל. תקה' ט בס"ג אוכל רק לגבי יו"פסק את התר חליבה ע – ע"שו


  .הבהמה לש
  .בשבת פטור אבל אסור –) ק עא"שה ס' ס( ב"מ


