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 דיני סחיטה בשבת –ימן שכ  סהמשך






)איסור פירוש  

נמשך  בהכרח  מדבר  מה  כמו  המות  הנמשך 

)  בהכרח  מהתזת  הראש





) פירש

הערוך  ספוג  הוא  על  ראש  דג  אחד  גדול  שבים 

ובשעה  שמרים  ראשו  להסתכל  בעולם  יורד  אותו 

הספוג  על  עיניו  ואינו  רואה  כלום  ולולי  זה  לא 

)  היתה  ספינה  נצולת  מפניו



)א "ועיין  לעיל  סימן  ש

 ):עוד מדיני סחיטה


 






 

–


 
)מין  עשבפירוש   (




 






 





 



 


 

     
 


 




ודוקא  מלח  הגס  אבל  מלח  שהיה  דק :  הגה

מתחלה  ונתבשל  ונעשה  פתיתין  מותר  לחתכו 

 :)כל בו(בסכין כמו שחותך הפת 


אבל  אסור  לחתוך  דק  דק  בשר  חי :  הגה

לפני  העופות  דהואיל  ואינן  יכולין  לאכלו  בלא 

ז  ועיין "תרומת  הדשן  סימן  כ(חתוך  קמשוי  ליה  אוכל  

 :)ד"לקמן סימן שכ


 
 
הגה :

והוא  הדין  דאסור  לחתוך  גרוגרות  וחרובים  לפני 

  ודוקא  פירות  וכדומה )בית  יוסף  בשם  תוספתא(זקנים  

לזה  אסור  אבל  מותר  לפרר  לחם  לפני  התרנגולים 

דהואיל  וכבר  נטחן  אין  לחוש  דאין  טוחן  אחר 

רק  כלל ן  פ"א  ומרדכי  ור"הגהות  מיימוני  פרק  כ(טוחן  

  וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בחותך  ומניח )ג"גדול  וסמ

אבל  אם  לאכלו  מיד  הכל  שרי  מידי  דהוי  אבורר 

ן  פרק  כלל "א  והר"תשובת  הרשב(לאכול  מיד  דשרי  

 :ט" כדלעיל סימן שי)גדול

)הקן פירוש  

)  שהדבורים  עושים  בו  הדבש
המגיד (וקין  בכוורת  ודוקא  אם  דב:  הגה

  אבל  אם  נתלשו  מבעוד  יום  או  שנתרסקו )א"פרק  כ

מבעוד  יום  והדבש  צף  בכוורת  מותר  לרדותו 

 :)בית יוסף(בשבת 
)נתינת  מים  בקמח  נקרא פירוש  

)  גיבול






  

)ואפילו  ברך  (
 




)בכך  (
 

)ר"א  לשא"  שחלים  בערבי  תכפירוש ,

)  ן"ז  קרישי"ובלע



ויש :  הגה

אור  זרוע  ומרדכי (אומרים  דלא  יערב  בכף  אלא  ביד  

.  )סוף  פרק  תולין



ואם  נותן  האוכל :  הגה

תחלה  ואחר  כך  החומץ  או  היין  ומערבו  באצבעו 

תא  דלעיל  וכן  נוהגין שרי  דהוי  שינוי  כמו  בשתי

להתיר  על  ידי  שינוי  ומקום  שדרכו  לעשות  כך 

 :בחול יתן בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל
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