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  .ו �ד כתובות

  ].ה האי"תוד [?הא	 שיי� בדברי	 דלהל� סחיטה

  

סחיטה משו
 מפרק  סחיטה משו
 ליבו�  
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  שיי�  שיי�  במי


לא שיי�: ת"לר  בשאר משקי
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שיי�: י"לרח והערו� "י ר"לרש
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  שיי�

  

  ?א
 רואה ותלינ� בד
 בתולי
' תני
 לה לשמש אפיותינוקת דלהל� כמה זמ� נ

  

  לללבית ה  לבית שמאי  

  עד שתחיה המכה  לילות' ד  כשלא הגיע זמנה לראות בי� ראתה ובי� לא

  לילות' ד  לילה אחד של�  הגיע זמנה לראות ולא ראתה עדיי�

  לילה אחד של�  בעילת מצוה  הגיע זמנה לראות וכבר ראתה בבית אביה

  

  ? דלהל� הא
 מותר לבעול בתחילה בשבתלברייתות

  

  ש בלילה השלישי "לתנא דפטור מק  
   שהוא ליל שבת�

  ש בלילה השלישי "לתנא דחייב בק
   שהוא ליל שבת�

   וחייב דאינו טרוד�אסור לבעול בשבת    ולכ� פטור דטרוד�מותר לבעול בשבת  לרבא

 ופטור דטרוד במצוה�אסור לבעול בשבת  לאביי
4

 וחייב�אסור לבעול בשבת   
5

  

  

                                                           

1
אבל כשהמשקה , � את המשקהת דסחיטה משו� מפרק שיי� רק היכא שהוא אוס"מפרש ר 

וכ� פירש . מ כיו� שלא ניחא ליה מותר"מ, ק רישיה שהוא סוחטוהג� שהוא פסי, הול� לאיבוד לא
כמו שאוסר , ל שג� בפסיק רישיה דלא ניחא ליה יש לאסור לכתחילה"י חולק וס"אכ� ר. הערו�

ומה שמצאנו גבי כבשי� שא� סחט את מימיה� . ש במלאכה שאינה צריכה לגופה מדרבנ�"ר
י הג� שהול� לאיבוד יש "ולשיטת ר, תחילהלצור� הכבשי� שלא יהיה בה� הרבה מי� מותר לכ

 דאי� על �ל דהת� אינו סוחט כלל אלא רק מפרק אוכל מאוכל "י. לאסור משו� פסיק רישיה
 .המשקי� שיוצאי� ש� משקה

2
 .י הסחיטה הבגד מתנקה"ורק במי� ע, דאי� הבגד מתנקה בסחיטתו 
3

 דהרי עדיי� הטע� והריח ,תותועלת בסחיטלו  כיו� שאי� ,שמא יבוא לסחוטאבל לא חוששי�  
 .מעט הוא נהנה בסחיטתורק נשאר בבגדי� ו

4
כיו� שכא� הוא טרוד ומצטער בזה שלא , ולא דמי לסת� טרוד באבלו או על ספינתו שטבעה בי� 

 .יכול לקיי� מצוה
5

אלא רק צער בעלמא מה , ס הטירדה שהוא טרוד אינה במחשבת הכנה לעשות את המצוה"דסו 
 . נקרא טירדהיי� את המצוה וזה לאשאינו יכול לק


