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 חבית 

ולא יותר, ולא נתבאר בפירוש בגמ' טעם האיסור, הרי ודאי לא שייך טעם דאי' לעיל (קיז:)    -מזון שלש סעודות  )א
וכ'   הדליקה.  לכבות  יבא  שמא  חיישינן  דשם  הדליקה,  מפני  מצילין  מיירי    תוס'לענין  דכאן  די"ל  הא),  (ד"ה  שם 

ירי הכא דנשפך היין לקרקע,  שהחבית בכרמלית, וחיישינן שמא יעביר כלי ד' אמות בכרמלית. עוד תי' בשם הר"י דמי 

. וחיישינן שמא יספוג

כ'    תוס', שלא ישים ספוג במקום היין לחזור ולהטיפו בכלי, גזירה שמא יסחוט. אבל  רש"יפ  -ובלבד שלא יספוג  )ב

וכ'  חול.  כדרך  יעשה  שלא  בגמ',  כדמפרש  אסור,  מ"מ  סחיטה,  חשש  אין  דאז  אחיזה,  בית  עור  לו  יש  אם  דאפי' 

צ"ל דמה דאי' בגמ' דהאיסור הוא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, היינו דוקא לענין הא    דלפי רש"י  מהרש"לה

, שכ' דגם בריש פרק תולין, דמשמע דהאיסור הוא משום עשיית  רש"שדקתני בברייתא ולא יטפח בשמן. אולם ע' ב

ל אפי' בנוגע מלאכה,  אהל, כ' רש"י שלא יעשה כמו שיעשה בחול. ומשמע דס"ל לרש"י דשייך לומר שלא יעשה כחו

דהיינו דחיישינן שמא יבא לעשותו כמו שעושה בחול, דרך מלאכה. 

דהיינו טעמא דרבנן, דאין מחלקין    ריטב"א, גזירה שמא יסחוט לכתחלה. וכ' הרש"יפ  -ואם יצאו מעצמן אסורין  )ג

בין אוכלים ובין משקים. אבל לר' יהודה, דמפליג בין לאוכלין ומשקין, איכא למימר דטעמא דלמשקין אסור משום  

א דאיפרת הוא. והוסיף  דהו"ל נולד, דמעיקרא אוכל ולבסוף משקה, אבל לאוכל מותר משום דאי"ז נולד, אלא אוכל

בסלי זיתים וענבים דבני סחיטה נינהו, א"כ ע"כ אף לר"י טעמא משום שמא יסחוט,  דלפי שמואל דאמר מודה ר"י  
דרק   הוא משוםע"כ טעם האיסור    דאילו לטעם נולד אין טעם לאסור זיתים וענבים, דהא אוכלא דאיפרת הוא, אלא

בזיתים וענבים ס"ל שיש חשש שמא יסחוט. ורבנן דפליגי עלי' אף בשאר פירות, היינו או משום דגזרי' אטו משקים  

כ וענבים][לכאו'  זיתים  דהיינו  משקים,  מהם  לעשות  דעבדי'  פירות  אטו  דגזרי'  כיון וונתו,  למשקים,  בהו  מימליך  דלמא  דחיישינן  משום  א"נ   ,

דזמנין דסחטי להו למשקים. 

, הא אמרי' לעיל (קמב.) ולשדינהו לפירי ולשדיי'  ריטב"אהק' ה  -מלקט על יד על יד ואוכל, אבל לא לתוך הסל  )ד

דהכא    רמב"ןכלומר, שיחזור ויתנם לתוך הכלכלה, ואילו כלכלה היינו כסל וכקופה. ותי' בשם הלאבן ולנקטינהו,  

הביא לתרץ   ר' יונהבחצירו, ודוקא קאמר, שיש בו עפר וצרורות, והו"ל כבורר, אבל התם שישפכם במקום נקי. ומ

, אבל התם ששופכם במקום א', דשאני הכא שנתפזרו ומלקט א' א', וכשנותן לתוך הסל וקופה, מיחזי כעובדין דחול

וחוזר ולקטן, מותר. 

משקה הוא  ד, הא תנן במכשירין דאין משקין מטמא אלא היכא  תוס'הק'    -חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון  )ה

לא דמי רצון דהכא לרצון דהתם, דהתם מיירי בשעת נפילתן על הזרעים, שיהא לרצון, ד  . ותי'תחלתו או סופו לרצון

אבל ע'   יתן, מה יתן דניחא לי', וכו', אבל הכא מיירי בשעת פרישה מן האשה או הבהמה.דבעינן יותן דומיא לכי  

אם חלב אשה מטמא לרצון או שלא לרצון תלוי    ין זהדלעולם ד  רש"י בכריתותשהביא מה שמבואר ב  מהרש"אב
 .בדין כי יתן וכי יותן, וצ"ע בזה 


