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.7],ה1א
סמוךוכשיגיעמלמעלה(שמעמנע)שקוריןהחלב'פעלהצףשומןלקלוסמותרולכן
אםאבל,)ביום7בולאכלוצריך1הששומןוהוא")החלביעםממנהקצתניח'לחלב
מותריתקלקלאושיפסידחוששואםלחולדימשבתלמרוחאסורלהצריךאינו

'מרברשבותהואלחולמשבתוההכנההמורחשאיסורמפני")נכרה'"עלעשותו
כמוכופרים'מדברשבותבכל'לנכראמירהלהתירישהפסדובמקוםן)מופרים7

.71ן"ש'בסישנתבאר

,."מקו"טתלה .ב"מקיסוףא"מקאותשםמימוניותהגהותתלו

.ג".םוכדלעיל.ונמצאה"ד(ב,מ)ן"רתלו מ.שרבקלח
.א"'םע"ישוטור.ב,קלטהיאבר' ,שםע"וכעתירקלט

.מורסם "רשמשמשתקטא

"לפהמאעשה'שלאה"דשם' ם"רמבוראה.שםע"שו.יבלברה"דשםן"ח,'הא

,ב"'םע"ושוטור.ב,קלטמשנהקמב בגמרבאמראשיברחיארבקטג
ע"ישוטור.שם' .שם

,שםע"שו,'"רבשםובלבדה"ר(ב,נו)ן"רקמר .ג"מקיא"מקמה

,עמזףףקטו נלאה"רשם."ירשב,קלטפרארבקטו

ע"שי.הדק' _ג"מי

.יהערהד".פכהלכה.שבתיראה,טור,שםפפארבולנגח

,מקפדא"מ.לאה"ד(ב,נו)ן"רקמט .שםא"מ,דאותשםהגביריםשלמיקנ

,ג.מעיףקנא טור,שפוה"ד."ירשב"מוע,קלטפפארב.רםקנב

,ד"ביע"יש .והאבאה"די"ורששם%גקנג

,שיריראה.שםע"שי ,(ואותשםח"הבכהגהת)צדצית.נה"דשם."רשענד

ר"פםוראה,י"מקטא"מ.(ב"מועגל)שםן"ר צ"להצ

,ביי ,ג"מק'תק"מא"מקנה

,'הערהפרדכהלכהשבתוראה.שםא"מקנו גםיראה.שםא"המבדעתח"מקכשבתתימפתלגז

,נ"יש'"םשב"יל'לע הערהב"'פכהלכהשבתיראה,שםא"מקנח

שם,לי .נתבןה"רבוכאית

,אמורה"רב,-קי'"רשראהקנט

הפסדבמקוםרק(ממשבשבית)ר'התושם,ב"'םקי ,ו"םסיףשכא"מלקמןגםוראה.גדל



תקמזשיטשבתהלכות

משקההמערהוכןהחלבעםכלוםממנהלהניחצריראינולאלתרלאכלורוצהואם

משקהאואוכללברורמותרשהריהניצוצותכשיורדיןלהפכיקצריךאינולהבירומכלי
אלאכליי"עבוררשאינוכל"לאלתרהלשתותואולאכלוכשרוצההפכולתמתוך
נעשההברירהעיקרמקוםמכללכלימכלישמערהאףוכאןז"שנתבאר7כמו]בידוח

:"בהן7ןוכיוצאכפשהאובכודרכשמכננןאלאז"בכלי7בוררחשובואינוידיוי"ע

התבשיללאכולכדיאפילוכולולערותואמורהתבשילגביעלהצףשומןאבליפו
והשניאוכלנקראלאלתרשאוכלהמיןואותואוכליןמינישנישהןמפנילאלתר

:,אוכלהמתוךפכולתבוררה~הרילאכלורוצהשאינוהשומןוכשמערהפכולתנקרא

ידישעלואף"הימעןהיןממנהשיקלחכדידבראינהעלהחביתלהגביהמיתרכ

~
מתחיליןהניצוצותשאיןמן~כלכבוררחשובאינוהשמרים.מתךגםן"יורדה
שיקלסושבחביתשמריםגביעלמיםליחןמותרוכן"שנתבארהכמומהשמריםלירד
:ביום7לבומהםשישתהובלבדבוררכןמשוםבנהואיןהיןמעם

ואיןלאכילהראוייםהםשגםפ"אעשלישימהמינין"החרדלהאתממנגיןין"בא
מדבריאכזרכןפיעלאף7לזהתורהמןבוררמשוםבוואיןכללפכולתהכודוין

לאכולכדיומכנןהואיל"הפכולת7למתוךאוכלכבורר7לזשנראהמפניכופרים
.,המובין7לולהשליךהחרדל
החרדלמראהלתקןט"ביצהבהליתןמותרשבתמערבבמכננתהחרדלנתןאםאבל

נשארקשורשהואוהחלבוןהחרדלעםלסמהיורדשהחלמוןפ"אעזפבתוכההמכתנן
שהאלמוןמפס"ן"הפמולתמתוךאוכלן"כניררנראהאיני"ל"הפמילתעםלמעלה

לאכולחפץשהואמחמתהחלבוןמןהחלמוןמכנןואינו]]ה70אוכליןשניהםוהחלבון
ולאהחרדלמראהלתקןמועילשהחלמוןמחמתאלאז]החלבון7אתולאהחלמוןאת

מקוםמכלהחרדלעםהחלמוןואוכלהפסולתעםהחלבוןשמשליךואףז]החלבון7

אוכלכבוררנראהאינוהמראהתיקוןבשבילאלאהאכלהבשבילאינושהכינוןכיון
:"ן"הםאהדאיכלמיןשניהםשנאמתכייןמפסילת

נפללעפן(לשבתארבתאהלבתא)ר1ר'פואהקמא נראה.נ.1ש,לקערהאולכ1פפפ1לתשאראונוב

.האותם,א1ר'בב.'פכהלכהשבת.קפו'עיר'אלועם .1.פקמא.מקטב

.אף.;פקסז הרלשןממשמעותשםא.מקסד

נראה.(ב.;פ1,מ)ף.' ,ממרה1..פכהלכהשבת

.ו,מ,נ'";פל';כרלקנה :(לשבתארבתאושכתא)פטרראה.1.פקמא.מקטו

רכבעםכי'.;רקה,לאהרכבפ.;השףששן שהר

מהור;וראה)1היבמאוכלפפ1לתכבגררזה' אולכ1פפפ1לתשאראונגבופללקניןשםשכתב

כהלכהשבת.11"';תישמוב.הע1וראה.(נ.ים,לסרה פ

.מהאלאה.כר,האותם'א1ר'בב.' .ר.'פא"רמ.רהצ"פמ'1'הלרוקהקסז
.ב.פקכפוףרנהאליה.מהבכ'פב.;הקמט ,להולמשבתמזרה.הוכ.ראל.שםב.הועמשמעתקע

.ה..פל'כרלע

'.םע"ושיטור.(שלובממגנת)א,קלדבריתאקעא תק
יראה,(שליבממננת)ז"םשםלקמן.ג"מ' ,ד"מקכלדודתהלה

.ה"מק'תק"מא"מ,בממננתה"דשם'"רשקעב תיםנחגג
.שםלקמן.שםא"מ,הכאה"דשם' לקמן,שםא"מ,היץנ"פט"ו'הלם"רמב.שם'גמכלגד

_שם לעגםוראהב.ש."מוםהמירמשמעותקעה

,ב"מל' ,שםא"מ,ג"משםלבוש.שם."רשראהקער

.ינותכןה"דשם."ברש'האריש'יכפב,קלטמשנהקעו מטע"ושוטור

.ו" ם'איר'בב"פיכהלכהשבתוראה,כיר,שםי"רשקעת

.שאות רשקעט

,שםע"ושיסיר.שם'" .א,קלרנכלקפ

.תירספק ושקפא

,מקמץא"כ.טיר.א"רע,קטי" לבוש/.הםסיףח"בקפג

,שםא"מ,מטיי .טיר.שם'"רשקפד

.ב"מךו"ט,במיפושםא"מקפה



שיטשבתהלכותתקמח

ששםאףשהחלבוןכאןאלאאסורהיהלאהאכילהבשבילהסינוןהיהאםשףכב
עםלהשליכורגיליןוגםשהואכמותכךלאכלוראויאינומקוםמכלעליואוכל
ואסורהחרדלעםשהואכמוהנאכלהחלמוןלגביכפסולת17נראההואלכןהפסולת

מיןבברירתמופריםמדבריאפילוכללאיסוראיןאחרבעניןאבלן]7מופריםמדברי
פ"אעקצתכןגדולותחתיכותמתוךקמנותחתיכותבורראפילודהיינו"]אחדןאוכל

לאכילהראוייןוהןהואילכךבשבילכפסולתנראיןאינןארצההקמנותשמשליך
:'לאכלן7הואורגילות

]'לסננן7אסור"ד7ן"פ'סיד"בישנתבארר"עהאמוריםתולעיםבהםשישמיםבג
נ'מהם7אחדיבלעשמאסינוןבלאלשתותןכללאפשראישהריבסודראפילו

קודםהעניןבמתקןאלאומשמרבורראיסורשאיןמפנימפהי"עלשתותןמותראבל
בשעתאםאבלמלאכהדרךשזהולשתיהאולאכילהראוישיהיהשתיהאואכילה
ואיןומותרמימלאכהמעיןזהאיןפיולתוךיכנוסשלאהפסולתאתמעכבשתיה
נגדשריתמשוסלאסור

הי~
שרנרכלן,יסהימ7ןשמאגזרהמשוסולא"כינוסיה

שנתבארכמו"לחושהאיןמועמובדברפיולהנחתכןכדיבמיםהנשרההואמועם

כאןאףכיבוסוזהובגדשריתמשוםמועמבדבראפילושםסרין,ולהאן'ב7"ש'בסי
:שאפשריבמקוםלעצמויחמירנפשבעלשכלשםנתבארוכבראסור

פסולתכבוררזהשהריהכוםמןלבדןהזבוביםיוציאלאלכוםזבוביםנפלואםך:כ
קצתהמשקהמןגםיקחאלאמידלאכולכדיאפלושאסורהאוכלמתוך

:]ילמעלהשנתנארכמוכללכשררנראהאיטשאן"יעמהם

"בוררימשוםחייבלחבצוייכדיקיבהבוונותןחלבשלוקחדהינוהמחבץינכה
החלבומיגמיכליבתוךהקוםנתןאםוכן,החלבימןהקוםהפריששהרי

גאיתם'איר'בפרגכהלכהשבתוראה,שםא"מתפן ד

,יאילךבעיוןוהנהה" לעראהתפן

.מב'עשמשתביאיתיראה,ד"םל' א"ואב"מקז"משם'כעד.פרוראה,שםא"מתפח

.קכד.ומגרהב"'פכהלכהשבתוראה,ה"מק .ו"םלעלגםוראה,ג"מא"רמראהלפט

ב"'פכהלכהשבתיראה.ד"וםשםל'לעגםראהקצ הערה

,קלי שםע"שווראה,נו'ד'להגיעלאר"בשועזה"מקצא

,אע"מע מכיבכללבחשיבהש"הראמשמעותקצב

לנגש.ט" .1"ממ

.שםלביש.ש"הראכתבה"ד'"בקצג שבתוראה.שםלביש.ץ'מטע"שו,שםש"ראקצר

ם'אור'בפרג,א.איתסיףם'איר'בב"'פ-כהלכה בופרד,האית

.האותם'איר' .א"מכ.שב"םל'לעם'האומרלדעתקצה

.(ג"'םל'יכדלע)שםל'לעם'המתןלדעתאףקצן קצ

.'"יבבשםלעילח"וכ,הנחת:ל"איצ' ,שם'"בקנח )א"מכקצט

.(כית'בארמקיאשםא"כקי שלאלעצמור'חמ'ם'שמרא'כלאבל:שםל'ולער

א,מם'פמח'"רש.ראה)תורהשלמור'אלמפקלכנום

,(נפשבעלה"ר יבםג"מךו"טרא
דור'םראהאבל.ג"מקמיףתקו" תר'העללממיךשלא:(לשבתארבתאהלבתא)

לקערהאילכיספסילתשאראוזבובנפלבאםהנהוג "עאו.להיצ

בזהש''כ,'כועמימשקהקצתולשאיבכף' רקתקנהן'יא.ו"חלה'מקואיסורחמאתהעבחשש

עליוינפחילא,מתוכיהפסילתצא.שערמהכיסלשפוך פבריח

לדופןבי'להקרי'עללנפהמותראבל,שתאערי' 'ואזהכום
,מתמיהפמילתשסולעדממנוישפוךמהי בשאוחז'"עהואלחוץהפסולתשנשלתשמון

-
הכוםו שבחיכוהמשקהעם

איכלבוררנקראזה'הרבידיומטהי נפלאםוכן,ד,מלשתית,כדומותר,פמילתמתוך

.נ"הנ,ריטבבהש.שלקערה םרב
כהלכהשבתוראה,(ב,ג'צ"צר"פםראה)ח"' ,רפהומגרהב"פי

.א,צהברייתארג בפהמהנץ.ה"דשםי"רשרד

.היופץם"רמב,הראשין"

'תק"םלקמןיראה.ז".םע"שו,שםם"רמב,שם'גמרה .ם
החלבפ"ע.שצףשימןמן.המאהלועזיתאמיר:ב" ההמאהמןהחלבשמפרירבוררהוא.שהר

יאפילו,שבי ,אמור'ט'"ע

.שםלקמןגםוראה,שםא"מ,שםם"רמברי



תקמטשכ-שיטשבתהלכות

הרי"מתוכונשפים
~

וחייבוכברהנפהי"ע"הפכולתימתוראוכלבוררתולדתה

כןפיעלאףכללפכולתכאןואיןיןאחדאוכלמיןשניהםוהחלבשהקוםפ"ואע
בוררמשוםבנהישמפרידןוהוא"'ייפהמתערביםשהם'לחימידבריםוהםהואיל
:מפכולתאוכלבמפרידכמו

הכלודבקחלקאלחלקהמקבץשכל]'יבונהמשוםחייבגבינהועשאוגבנוואםכך

הריאחדגוףשיעשהעד
~

:נ'בונהיתולדתה

:בידיונייחבצםשלאובלבדלדבשואגחיםשומשמיןנותניןבז

שעלמפנינישנה,ה,לשהשרשיפ"אע,להעמידכדיבמשקהשמריםליהלאמורכח
כמובוררתולדתה~והריהכלילשוליעצמוהמשקהשמריגםיורדיןכןידי
:,יןהמחבץ

משוםחייבהרוקמפזרוהרוחברוחהרוקקככן
ורהבי~

מלאכהשכלולהאומרים

אפילוכופריםמדבריאכזראבלפמורכאןאףעליהפמורלגופהצריכהשאינה
:~'ימותיולארישיהפכיקשהואאלאלכךמחכויןאינו

:סעיפיםח"בובובשבתטחינהדינישכ
]שמפרקמפני"חייבייןמהןלהוציאענביםאושמןמהםלהוציאחים~כוחם"א

ממקוםמשקהאואוכלהמפרקשכלהי"ש'בכינתבארוכברמחפרייהמשקה
הריבושנתככה

~
להוציאהתורהמןלכחמןמותרפירותשאראבל]הדשתולדתה

ומןמ,יה~המןהיוצאאלאמשקהיתורתעליהםאיןפירותמישכלמפס,מימיהם
משוםבושאיןמאוכלאוכלכמפרידה~והרי"עליהםאוכלתורתאלאבלבדהענבים
.שםשנתבארכמוןמפרק
להםשישאדםבנישמקצתמפני'ורמוניםתותיםאפילולכחומאכורכופריםומדברי

_שםא"בסהכא.'השנ"בפשם'"ךשרז .ג"ושא"מלעיליראה.ביררה"דשם."רשראהרח

אלא.ה"דהאותם'ניאורב"'פכהלכהשבתיראה י-שע

.ן' ,ז"מקמסוףא"מראהרט

.ה"מקא"מ.נ"הא"פוכשירתת'שב'הלמ"מרי .אאותביאוריםי"פטכהלכהשבתראהריא

,מקרחא"מ,היוץ'פם"רמב.שם%גריב .שםא"מ.שםם"רמבריג

לגירסת)הצבפרגמתוספתאהיץא"פכם"רמבפיד .יםט"מיע"שו.(ט"מקא"מוראה,ם"הרמב
שם' .א".ם

,מקפדא"מרטו רטז

.נט'סיזרועאיר.(א"מוע,מט)ב"הפיז'רישלמ' לקמןיראה.ץ'מיא"רמ.ב,כסשבת'הלמהרכל

הואשהזורהאמרוולא"הבקבדעה)ה"ססיףתמו"ם כדתבואהבזורהאלאמלאכיתמאבות

ממנהש'להפר' מתיך..פמילת)הפסולתמתוךאוכלבוררשהואהמוץאת

מןאיסורכאןאיןלרוחהאיכלכלכגהירהאבלהאיכלתן התירה
;כהגרעשםוראוה,ג"מקמוףא"קישםגסראה)," לאאבל"ו"לם

ט"ביואפילולרוח41ריתלפרר'לגואמר' מןגמורהמלאכהויבזריהשישם.אימרשהםכיון

קמי'סיכשלחן'בריראה."ש"עמ.ש"בםש"כמ,התירה

התורה'דברן'קיב,עק"ס

-

,כא"םשלוםשערי.נטזך םוכדלקמןריו

.ג"ושא"משלז"

שכסיימן "הח"פם"רמב,שם%ובגא,קמהבריתאא

א"פכ,' .ט"מתצה"םלקמןיראה,'.הםש.רא"מ,ב".ה

.ושםשםם"רמב,ן.אה"דאקמע."רשב שמאה"רא,גמצה.שמועניןה"דא,יהרשייראהג

,ן.ושיה"ד(בג)ן"ר,מהוט.
.מחמעיףד םלקמןוראהה

הואבדשמוחטא"מקף:םא"קו'תק" .מ"רםמ'ש'.מלעילגםיראה,'בכלדרשחילדה

דם'תניכן.א"מוע,קמהרבאמר.אשבריא.הרב1 "הפיחם"רמב.שםמנשה

_שםא"מ.' ה"-סוא,קמהא"רשב.כבשיןה"ד(א,מא)ן"רז

גםוראה.ד'"מיםב"פכש"ראגםיראה,למשיהן םלעיל

שבת.ג,נחצ"נ..הירישיראה,ב".מקא"קורגב" ,באיתם.ביאורפטיוכהלכה

.שםא"רשבח ג,לג"חהלכותחקריראהט

.ב"סב"פכש"רא,הרבא"פכם"רמב.(א,ם)ריףי .א"סע"ושיתיר,(ג,ב')מהת"לג"ממ


