äì÷

ëù

åèçñì åéîéî ìò ãéô÷î åðéàù ãâáá åá àöåéëå ìñôñä çð÷ì øúåî ìáà .âî
.81 ìåçá óà çåðé÷ä øçà
cilen

úåëéúçì íøáùì åðééäã ,íéãéá íúåà ÷ñøì øåñà – [çø÷äå] ãøáäå âìùä .ãî
83 äëàìîì äîåãå [82 úáùá ãéìåîù] íåùî ,ïäéîéî åáåæéù éãë úå÷ã
– íéî åà ïéé ìù ñåë êåúì äçîð àäéù í÷ñøì åìéôàå .84 åììä íéî àøåáù
.85 øåñà
å÷ñøî åìéôà øçà øáãá áøòúî àìà åãáì ïéòá åðéà çåîéðäù ìëù íéøîåà ùéå
àîù äøæâ íåùî àåä íéãéá ÷åñéøä øåñéà íòèù éðôî ,øúåî Y íéãéá åäçîîå
ïåéëå ,86 íéãîåò íä íäéîéîì ãøáäå âìùä óàù ,ïé÷ùîì íéãîåòä úåøéô èåçñé
íéãîåòä úåøéô úèéçñì äîåã åðéàù éôì ,åøæâ àì Y øçà øáãá áøòúî àåäù
.åãáì ïéòá àåä èçñðä ä÷ùîäù ïé÷ùîì
.87 äðåùàøä àøáñë øéîçäì ùéå
eil`n genip

øúåî ïëìå ,88 åøæâ àì ¯ åéìàî çåîéðá ìáà ,íéãéá ÷ñøì àìà åøñà àì .äî
ãò íù íîçúäì íéìåëé ïéàù íå÷îá äøåãîä ãâðë åà ,äîçá íçéðäì
הולכי' לאיבוד אסור )שוע"ר ס"כ
.( וראה ג' תהל"ד סקט"ו.'בסוגריי
 וראה ג' לשו! רבנו. ע"פ שוע"ר סי"ט.85
 ונראה שהאיסור בזה הוא רק.בסט"ז
 אבל בדיעבד מותר כשהמיס,לכתחילה
. מי' או משקה:לתו
–  ולדעה זו א' המי' הולכי' לאיבוד.86
 כיו! שאז אינ! דומי! כלל לסחיטת,מותר
 שאי! המשקה,'פירות העומדי' למשקי
 ולכ! אי! לגזור על זה, לאיבוד:הנסחט הול
 וראה ג' תהל"ד.מפני זה )שוע"ר סי"ז
.('ש
. שוע"ר סי"ט.87
. שוע"ר סי' שיח סכ"ז.88

! אבל איסור סחיטה משו' מלב! אי.סכ"א
בזה במפה שאינו מקפיד על מימיה
 א' סוחטו6 שאז אינו אסור א,לסוחטו
 כמבואר בשוע"ר סי' שב קו"א א,ממש
, אבל בבגד שמקפיד לסוחטו.בסופו
האיסור לנגב מי' בכוס הוא משו' איסור
.(סחיטה שמשו' ליבו! )מ! התורה
.' שוע"ר ש.81
. שוע"ר סי' שיח סכ"ה.82
: וראה הלשו! בשוע"ר סי' תקב ס"א.83
"שהוא מוליד דבר חדש ודומה קצת
 "שמוליד דבר: ובסי' תקיא ס"ז."למלאכה
."חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה
' ואפילו א' המי. שוע"ר סט"ז.84

÷åì

÷úáù úåëàìî øåöé

.89 íäéìàî íù íéøùôð íäå ,åá úãìåñ ãéä àäúù
÷ñøîì äîåã äæ éøäå ,íéçåîéðù éðôî äîçá åìéôà íçéðäì øåñàù íéøîåà ùéå
åìéôàå .úáùá ãéìåîù ìéáùá íéîëç åøñàù åéîéî åáåæéù ìéáùá ãøá úëéúç
úåøéôî úáùá åáæù ïé÷ùî åîë ,áøòì ãò úáùá çåîéðù äî øåñà ãáòéãá
.90 úåøéôä èåçñé àîù äøæâ íåùî íéøåñàù ïé÷ùîì íéãîåòä
ìáà ,äéðùä àøáñë øéîçäì ïéâäåð äìéçúëìù àìà .äðåùàøä àøáñë ø÷éòäå
äìéçúëì åìéôà êåîñì ùé êøåöä íå÷îáå ,äðåùàøä àøáñë ì÷äì ùé ãáòéãá
.91 äðåùàøä àøáñä ìò
äîçä úåîéá íéî åà ïéé ìù ñåë êåúì ãøá úëéúç ïúéì øúåî ìëä éøáãìå .åî
åãáì ïéòá åðéà çåîéðäù 93 éðôî ,92 íù äçîð ãøáäù éô ìò óà åððöì éãë
çìîäù éô ìò óà íéîá çìî êéìùäì øúåîå .94 ñåëáù íéîá åà ïééá áøåòî àìà
.95 åéìàî íù äçîð
 .89שוע"ר סי' שכ סט"ז .ולדעה זו מותר
להניח בחמה או סמו :לאש במקו' שלא
יוכל להגיע לחו' שיד סולדת בו קדרה
שקרש שמנוניתה ,א 6שהשומ! שבה חוזר
ונימוח )שוע"ר סי' שיח סכ"ז( .אבל א'
יוכל להתחמ' ש' בכדי שהיד סולדת בו ;
אסור משו' בישול ,כדלעיל סימ! שיח.
 .90ע"פ שוע"ר סט"ז וסי' שיח סכ"ה.
 .91ע"פ שוע"ר סי' שיח סכ"ז וסי' שכ
סוסט"ז .ולפ"ז במציאות ימינו בקבוק מי'
או מיצי קרח וכיו"ב שהונחו במקפיא וקפא
כולו – לכתחילה אי! להפשירו בשבת
בשמש )ואפשר שעצ' הוצאתו מהמקפיא ;
זהו הפשרתו ,ג' א' לא מניחו נגד
השמש( .ובדיעבד א' הפשיר – מותר
לשתותו בשבת .ובשעת הצור :כגו! שאי!
לו מי' אחרי' – יכול להפשירו לכתחילה
ע"מ לשתותו בשבת .וא' לא קפא כולו
)אלא חלקו( – מותר להפשירו לכל הדעות,
כיו! שהנימוח אינו בעי! לבדו.
 .92וכ! מותר להשי' קוביות קרח בתו:

כוס מי' .ומותר א 6לית! תחילה קרח ורק
אח"כ לשפו :עליו מי' ,שלמרות שהוא
ממיס את הקרח בידיו ע"י נתינת מי' עליו
והוי כמרסק בידי' לתו :כוס מי' שיש
להחמיר כמבואר לעיל – מותר ,כיו! שעל
ידי נתינת מי' על קרח הוא ממיס רק מעט
מהקרח ורוב הקרח נמס אח"כ מאליו,
ובאופ! זה מותר כדלקמ! בפני' שבדבר
מועט לא חיישינ!.
 .93טע' זה הוא לדעה השניה שבפני',
אבל לדעה הראשונה הטע' הוא מפני
ש"ה' נימוחי' מאליה'" )שוע"ר סט"ז(.
 .94ע"פ שוע"ר סט"ז .סי' שיח סכ"ו .וש'
הוסי 6רבינו" :מפני שהוא מתערב ומתבטל
ביי! שבכוס ואינו בעי!" .ולכאורה הוא
כמבואר לעיל בפני'" :שכל מעט  ..היוצא
 ..בטל בשישי'".
 .95שוע"ר סי"ט .וראה בדה"ש סי' קכז
סקי"ד שנוטה להתיר ג' לשפו :מי' חמי'
)מכלי שני ,כי מכלי ראשו! אסור משו'
חשש בישול ; ראה סידור רבינו בסו6

ëù

÷æì

èòåî øáãù ïåéë ,øúåî – ïéòá åðùéå èòî õåçì áæ ãøáäî úö÷î íà åìéôàå .æî
éô ìò óà ïîù øùá úëéúç 96 íçäì øúåî ïëìå .íåìë áåùç åðéà ¯ àåä
.97 íåìë áåùç åðéà àåä èòåî øáãù ïåéë ,áæ åúö÷îù
jkl oiekzn epi`yk

øåáùì øúåî ìáà ,åéîéî åáåæéù ìéáùá ÷ñøì ïéåëúîùë àìà åøñà àì .çî
åðéàå àåä èòåî øáãù ,äæ éãé ìò íéî úö÷ åáåæé íà åìéôà åðîî äëéúç
.98 äéùéø ÷éñô åðéàå êëì ïéåëúî åðéàù ãåòå ,íåìë áåùç
gxw zxiay

íåùîå ,äæá íéî àøåá åðéà éøäù åéúçúî íéî ìåèéì çø÷ä øåáùì øúåî .èî
åúøéáùá ïéà ¯ éìë åðéàù ùåìú øáã ìëù ,ììë øåñéà ïéà çø÷ä úøéáù
.99 ììë øåñéà íåù åú÷éñôå
.100 ò÷ø÷ì øáåçî çø÷äù ïåéë ,åøáùì øåñà ¯ øàá åà øäðá ìáà
milk e` mici zvigx

åãé ìò çåîéðù éîôî ,áìç øàù åà úéøåáá ïëù ìëå çìîá åéãé õåçøì øåñà .ð
.102 çåîéðù éðôî ,áìçá êåñé àì ïëå .101 úáùá ãéìåîë äæ éøäå
"הלכתא רבתא לשבתא"( על סוכר בשבת,
ולא חיישינ! למוליד ,משו' שרק מעט
מהסוכר נמס ע"י קילוח המי' חמי'
והשאר נמס מאליו ,ובדבר מועט לא
חיישינ! כנ"ל.
אבל יש לעיי! אי :מותר לערב את הסוכר
בכ 6כדי להמיסו ,שהרי זה כממיסו בידי'
שאסור אפילו בתו :המי' .אבל כ! הוא
מנהג העול' .וראה בדה"ש ש' סק"ב
שמלמד זכות על מנהג העול'.
 .96בשמש ,או רחוק קצת מ! האש במקו'
שאי! היד סולדת בו ,כדלעיל סימ! שיח.
 .97שוע"ר סי' שיח סכ"ו.
 .98שוע"ר סי"ז .וש' הוסי 6רבנו טע'

נוס" :6ועוד שה' הולכי' לאיבוד ,ואינ'
דומי! כלל לסחיטת פירות העומדי'
למשקי' ,שאי! המשקה הנסחט הול:
לאיבוד ,ולכ! אי! לגזור ע"ז מפני זה" .אבל
כבר נתבאר לעיל שהיתר זה אינו לפי סברא
הראשונה ,ולכ! לא העתקנו בפני'.
 .99כדלעיל סי' שיד.
 .100שוע"ר סי"ח.
 .101שוע"ר סי' שו ס"י .ולכ! יש ליזהר
שלא לרחו< הידי' בסבו! מוצק ,אבל מותר
לתת סבו! לתו :המי' שיהא נמס ש'
ולרחו< אח"כ הידי' במי הסבו! )ע"פ
בדה"ש ש' סקי"ג(.
 .102שוע"ר סי' שכח סכ"ח.

úáù úåëàìî øåöé÷

çì÷

úåøéô úèéçñ úøæâ íåùî àåä ãøáå âìù ÷ñøì øåñéà íòèù íéøîåàä éøáãìå
øàùå úéøåá ïë íà ,íéãîåò ïä ïäéîéîì ãøáäå âìùä óàù ,ïé÷ùîì íéãîåòä
.äìéçúëì ÷ñøì øúåî – ïé÷ùîì íéãîåò ïðéàù áìç
.103 äðåùàøä àøáñë øéîçäì ùé ìáà
íòèî øåñàå ä÷æçá óôåçùë äçîð çìîäù éôì ,çìîá íéìë ïéôôåç ïéà .àð
.104 ãéìåî
blya dkild

éøäå ,âìùä çåîéð ïúùä éãé ìò éë ¯ âìùá íéî ìéèäì øäæð äéäù éî ùé .áð
àäé àìù øùôà éë åéìâøá âìù ñåøãì øúåî ìáà .105 íéãéá åäçîîë äæ
àåä ïéåëúî åðéàù øáã ¯ ñîðå äçîð àåä íà óà ïëìå ,ïë éãé ìò ñîðå çåîéð
.äéùéø ÷éñô åðéàù ïåéë ,øúåîå
øúåî ïëå .øúåî ¯ íù âìùä ñîð éàãåáå íéçì íéìòðîä åìéôàù øîåàù éî ùéå
éë óøåçä úåîéá åá øäæéì øùôà éàù øáã àåäù éðôî ,âìùá íéìâø éî ìéèäì
.ììë íéîëç åá åøæâ àì ïëìå ,âìù äàìî õøàä ìë
.106 ì÷á øäæéì øùôàù íå÷îá øéîçäì áåèå
gix cilen

¯ ùãç øáã ãéìåîäù ,çéø åá äéä àìù øáãá úáùá çéø ãéìåäì øåñà .âð
.107 äëàìî äùåòì àåä áåø÷
ìáà .ãâáá çéø ãéìåäì ïéåëúî íà ,ãâáä ìò íéîùá éðéî çéðäì øåñà ,êëéôì
.108 øúåî – êëì ïéåëúî åðéà íà
! ה! בכלי' וה, ה! באוכל,6 ה! בגו,'בבגדי
.('במי' )משמעות שוע"ר ש
 והנה בסי' שכא ס"ז כתב.' שוע"ר ש.108
 בגד: "ואי! לשו' הפלפלי! תו:רבנו
 מפני שמוליד ריח,!ויכתוש בסכי! עלי
 כמו,:בבגד אע"פ שאינו מתכוי! לכ
 אבל בסי' תקיא כתב."שיתבאר בסי' תקיא
,:רבנו שהאיסור הוא רק כשמתכוי! לכ
 ובקונטרס אחרו! ש' כתב.'כמובא בפני

. שוע"ר סי' שכו ס"י.103
 ועל כ! יש. שוע"ר סי' שכג סי"ב.104
ליזהר שלא לרחו< הכלי' בחומר ניקוי
.מוצק אלא נוזלי
' וג, אע"פ שאי! הנימוח בעי! לבדו.105
.( לאיבוד )שוע"ר ס"כ:הוא הול
. שוע"ר ס"כ.106
 האיסור. שוע"ר סי' תקיא ס"ז.107
! ה,להוליד ריח לדעת רבנו הוא בכל דבר

ëù

÷èì

íùåáä çéø ñðëð øáëù ïéðòá äæ ãâá ìò äæ íùåá ïéî çðåî äéä øáë íàå .ãð
äæ íùåá çéø ó éñåäì éãë äæ íùåá ïéîî ãåò åéìò çéðäì øúåî ¯ ãâáá
ãâáá ùãç çéø ãéìåî àåä éøäù ,øçà íùåá ïéî åéìò çéðäì øåñà ìáà .ãâáá
.109 úáùá
äðäð àåäå ,åéãéá ùãç çéø ãéìåîù ïåéë ,çéø åá ùéù ïîùá íéãé õåçøì ïéà .äð
.110 êëì ïéåëúîå åì çåð àåäå äæ çéøî
raev

íåùî áééç – úáùá ïäá ñéâäå ,òáöä éðîîñ íò úçúåø äøåéá ïåúðä øîö .åð
.112 øîöá òáöä èì÷ð äñâää éãé ìòù ,ùàä ìò äðéàù éô ìò óà ,111 òáåö
íéé÷úî åðéàù òáöá òáåöä ìáà .äøåúä ïî øåñà ¯ íéé÷úîä òáöá òáåöä .æð
,øåèô ¯ åòáöå úùåçðå ìæøá éáâ ìò 114 ÷øñ åà 113 øùù øéáòäù ïåâë ììë
éøáãî øåñà íå÷î ìëîå .íåìë òáåö åðéàå ¯ åúòùì åøéáòî äúà éøäù
.115 íéøôåñ
הטע' ,ד"א 6שהוא פסיק רישיה ,הרי דעת
אחרוני' להתיר פסיק רישיה בריח  ..וכ!
עיקר" .עיי! ש' שהארי :בדבר ,ומתו :כ:
נראה שזו משנה אחרונה שלו ,ולכ! העתקנו
כ! בפני' בפשיטות.
בעני! הכוונה הנזכרת כא! ,מלשו! רבנו
בסי' תקיא ש' ")שהעיקר( שהוא אינו
מתכוי! להוליד" ,משמע שהולכי' לפי
עיקר כוונתו ,אבל כוונה כל שהיא אינה
אוסרת ,אלא צרי :שעיקר כוונתו תהיה
להוליד.
 .109שוע"ר סי' תקיא ס"ז .ולכ! אשה
ששמה בוש' בערב שבת ,ובשבת רוצה
להוסי 6עוד בוש' – מותר לה להוסי 6רק
מאותו סוג בוש' ששמה בערב שבת )א'
לא פג הריח עדיי!( ולא מסוג אחר.
 .110שוע"ר ש' .וא' עיקר כוונתו הוא
להעביר ריח רע מעל ידיו או מגופו – נראה
שמותר ,שהרי אינו נהנה מהריח החדש

אלא מכ :שהריח הקוד' הרע עבר מגופו.
וראה ג' שוע"ר סי' שכח סמ"ב שמותר
ללעוס מי! שר 6בשביל להעביר ריח הפה.
וכ! מותר להתיז ספריי להעביר ריח רע
מבית הכסא .והוא על דר :המבואר בסדר
ברה"נ פי"א ה"ח" :מוגמר שמגמרי! בבית
להעביר ממנו ריח רע  ..אי! מברכי! עליה'
כלל  ..הואיל ואי! עומדי' להריח בה'
ליהנות מריח' ,רק להעביר ריח רע בלבד".
 .111והוא אב מלאכה ,שכ! במשכ! היו
צובעי! בסממני' )ראה שוע"ר סי' שיח
ס"ז(.
 .112שוע"ר סי' רנב ס"ב .וא 6על פי
שקלט העי! – אסור להגיס בו משו' צובע,
שכ! דר :הצבעי! להגיס בו תמיד כדי שלא
יחר) :שוע"ר סי' שיח ס"ל(.
 .113צבע אדו' חזק או צהוב.
 .114צבע אדו'.
 .115שוע"ר סכ"ח.

