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 דיני סחיטה בשבת –המשך סימן שכ 
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)מין פירוש  

)  עשב

 



     


 


    


     
 

     


 
   

 


 


 




ודוקא  מלח  הגס  אבל :  הגה

מלח  שהיה  דק  מתחלה  ונתבשל  ונעשה 
פתיתין  מותר  לחתכו  בסכין  כמו  שחותך  הפת 

 :)כל בו(


אבל  אסור  לחתוך  דק  דק  בשר :  הגה

חי  לפני  העופות  דהואיל  ואינן  יכולין  לאכלו 
תרומת  הדשן  סימן (בלא  חתוך  קמשוי  ליה  אוכל  

 :)ד"ז ועיין לקמן סימן שכ"כ


 


 


והוא  הדין  דאסור  לחתוך  גרוגרות :  הגה
 )בית  יוסף  בשם  תוספתא(וחרובים  לפני  זקנים  

ודוקא  פירות  וכדומה  לזה  אסור  אבל  מותר 
לפרר  לחם  לפני  התרנגולים  דהואיל  וכבר 

הגהות (נטחן  אין  לחוש  דאין  טוחן  אחר  טוחן  

 )ג"ן פרק כלל גדול וסמ"י ורא  ומרדכ"מיימוני  פרק  כ

וכל  זה  לא  מיירי  אלא  בחותך  ומניח  אבל  אם 
לאכלו  מיד  הכל  שרי  מידי  דהוי  אבורר  לאכול 

 )ן  פרק  כלל  גדול"א  והר"תשובת  הרשב(מיד  דשרי  
 :ט"כדלעיל סימן שי

)פירוש 
)  הקן  שהדבורים  עושים  בו  הדבש

קא  אם  דבוקין ודו:  הגה
  אבל  אם  נתלשו )א"המגיד  פרק  כ(בכוורת  

מבעוד  יום  או  שנתרסקו  מבעוד  יום  והדבש 
 :)בית יוסף(צף בכוורת מותר לרדותו בשבת 

)נתינת  מים  בקמח  נקרא פירוש  

)  גיבול





     
    



)ואפילו  ברך  (
 




   )בכך  ( 
 

 )א "  שחלים  בערבי  תכפירוש

)  ן"ז  קרישי"ובלע,  ר"לשא 




ויש  אומרים  דלא  יערב  בכף :  גהה
.  )אור  זרוע  ומרדכי  סוף  פרק  תולין(אלא  ביד  



     

   ואם  נותן :  הגה

האוכל  תחלה  ואחר  כך  החומץ  או  היין 
כמו ומערבו  באצבעו  שרי  דהוי  שינוי  

בשתיתא  דלעיל  וכן  נוהגין  להתיר  על  ידי 
שינוי  ומקום  שדרכו  לעשות  כך  בחול  יתן 

 :בשבת החומץ תחלה ואחר כך האוכל
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ומותר  להחליק  האוכל  בשבת  ולא  הוי :  הגה

בזה  משום  ממחק  הואיל  ואפשר  לאכלו  בלא 
זה  ומכל  מקום  המחמיר  במאכל  של  תפוחים 

מרדכי (וכדומה  שדרכו  בכך  תבוא  עליו  ברכה  

אסור  לקלוף  שומים .  )ריש  פרק  כלל  גדול

ובצלים  כשקולף  להניח  אבל  לאכול  לאלתר 
ג  והגהות "סמ()  ט"ועיין  לעיל  סימן  שי(שרי  

ק  ותרומת "ב  ובית  יוסף  בשם  סמ"מיימוני  פרק  כ

 :)הדשן ורבינו ירוחם
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ואסור  להטיל  גורל :  הגה

 :)ל"מהרי(בשבת אפילו על ידי אינו יהודי 
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ויש :  הגה
מקילין  לומר  דכל  שאינו  מכוין  למדה  לגמרי 

הגהות  אשירי (שממעט  או  מוסיף  מעט  שרי  

  וכן  המנהג  פשוט  למדוד )ומרדכי  פרק  אין  צדין

בכלי  המיוחד  למדה  ולשפוך  לכליו  של  לוקח 
דין .  ועוד  יתבאר  לך  בסמוך  טעם  המקילין

מן הלואת  שבת  דינו  כמו  ביום  טוב  ועיין  לק
 :א"ז סעיף י"ה ולעיל סימן ש"סימן תקל


) אבל  לא  יאמר  תן  לי

 :)טור() מדה פלוני


 








וכן  בסכום  דמים  אינו  אסור  אלא  בכהאי :  הגה
גוונא  שאומר  תן  לי  בכך  וכך  דמים  ויהיה  לך 

בידי  כך  וכך  אבל  בלאו  הכי  שרי  וכן  בסכום 

מדה  דוקא  בכהאי  גוונא  אסור  אבל  בלאו  הכי 

סור  להזכיר  דמים  כלל שרי  ואף  על  גב  דא
היינו  בדבר  שאין  מקחו  ידוע  אבל  בדבר 

שידוע  רק  שאומר  לו  כמה  צריך  שרי  אם  לא 
אור  זרוע  והגהות  אשירי  פרק (שמזכיר  לו  סכום  

  ואף  על  גב  שיש  מחמירין  בדבר  זה )אין  צדין
כבר פשט המנהג במדינות אלו להקל וכסברא 

 :הנזכרת




     

    
    



 


     

     

 





הגה :

ואם  הוא  כלי  שראוי  למלאות  בו  מים  ימלאנו 
המגיד  פרק (מים  מן  המקום  ועלתה  לו  טבילה  

ג "  מהלכות  יום  טוב  והגהות  מיימוני  פרק  כ'ד

 :)מהלכות שבת
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