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  .קמדד�  שבת

  ?הא הוא מכשיר, משקה שזב מזיתי וענבי באופני דלהל

  
   
  גילה בדעתו שלא לרצו
  בסת  לרצו


  אינו מכשיר  מכשיר  מכשיר  לתירו� הראשו
  1 אינו מכשיר:בסלי זיתי  מכשיר  לתירו� השני

   מכשיר:בשאר כלי
  אינו מכשיר

  
  :שבת ד� קמד


 בשבתהא מותר לסחוט לכתחילה פירות דלהל?  
  

  בשביל למתק הפרי  בשביל המשקה  

   מותר: ולרב פפאא"להו   2  פרישי
 עוזרדי
,פגעי

  3 אסור:ברב חסדא' הגמ' לפי
  מותר

  4 מותר:א ולרב פפא"להו  אסור  רימוני
  5  אסור:ברב חסדא' הגמ' לפי

  
  ?במה נחלקו בזה האמוראי דלהל
, מי תרדי
 ומוחל שנפלו למקוה פסלוהו
  

    מה טע הפסול  מה סברת
ברב ' הגמ' לפי

  ולאביי, חסדא
  , בתרדי# החשיב� למשקה

  יעקב דהוי משקה' ובמוחל כר
  דכיו# שנקרא משקה 

   פוסל בשינוי מראה&
  , לרב פפא
  ולרבא

  ינ� משקה א&א� אי# רגילות לסוחט# 
  ש דלא הוי משקה"כר' ובמוחל אפי

  כל דבר שאי# עושי# ממנו מקוה 
  י מראה פוסל בשינו&לכתחילה 

  
                                                           

  .י לא חשיב ניחא ליההלכ( בסתמא ודא, דכיו# שהול( לאיבוד הרי הוא מעיקרא מפקיר לה� 1
  ).תפוחי עוזרר(עוזרדי# , )חבושי�(פרישי# , )שזיפי�(פגעי#  2
מותר לסוחט� לכתחילה בשבת , דכיו# שפירות אלו אינ� בני סחיטה כלל', א הבינה הגמ"בהו 3

 הוה &כיו# דאחשבינהו "את דברי רב חסדא ד' אה הגמאכ# למסקנא שהבי. יהודה' לרבנ# דר' אפי
ולכ# על כרח( ,  ואסור&כ א� סוחט פירות אלו בשבת הרי הוא מחשיב� משקה "א, "להו משקה

ה "בד(י "כ# ביארו רש. למשקהאבל לא התירה , שמה שהתירה הברייתא היא לסחוט כדי למתק
ל שהטע� "וס, ור זה בדעת רב חסדאאכ# רב פפא חלק על ביא). נ"ה ה"בד('  ותוס,)כרב חסדא

, נ ג� כשסחט# לא חשיב משקה"ואה, שפוסל רב חסדא מי תרדי# במקוה הוא משו� שינוי מראה
 . דהסוחט בטלה דעתו אצל כל העול�&ז כיו# שאי# רגילות לסוחט# כלל מותר "כ לפ"א
שי� שסוחטי� של בית מנשיא הוא רק דוגמא להראות שיש אנ, א וכ# לרב פפא ג� למסקנא"להו 4

ז א� סוחט# "ולפ.  ואסור&וכיו# שכ# הסוחט אות� בשבת לא בטלה דעתו אצל כל אד� , רימוני�
  .למתק# יהיה מותר

הואיל , למתק' הלכ( בשבת אסור אפי, דכיו# דשל בית מנשיא היו סוחטי# בחול לצור( משקה 5
 כיו# & לש� משקה' אפייש לנו לגזור א� נתיר למתק יבואו לעשות , ויש אד� שעושה לש� משקה

 לכ# אי# &כ בפירות דלעיל שאי# אד� בעול� שסוחט� לש� משקה "משא, שיש מי שעושה למשקה
 .לחוש לזה
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  :שבת ד� קמד
  ?הא מוחל נחשב משקה

  
 מוחל היוצא   

  בתחילת טעינת של זיתי
 מוחל היוצא 
  1מחמת איצצא

 מוחל היוצא 
  מעיקול בית הבד

  הוי משקה  יעקב' לר
  שמעו
' לר

 כיו# &ע לא הוי משקה "לכו
  קהלא הוי מש  שאי# הבעלי� רוצה בקיומו

   &ע הוי משקה "לכו
  כיו# שיש בו קצת שמ#

  
  ].ה חולב"תוד[? ט"הא� מותר לאד� לסחוט ענבי� או לחלוב עז לתו� כלי� דלהל� בשבת או ביו

  
  לתו" הקערה    סיר של אוכל#לתו" הקדרה   

   אסור  מותר  לסחוט ענבי
  אסור: בשבת  לחלוב בהמה

  2מותר: ט"ביו
  אסור

  

                                                           
י שעומדי� כ( כמה ימי� "שע, המוחל היוצא אחר שנדחקי� הזיתי� זה בזה ומתחממי�', פי 1

ל שמוחל "ש ס"ואילו ר, ל שכיו# שהבעלי� רוצה בקיומו לכ# חשוב משקה"יעקב ס' ור, יוצא מוחל
 .וכיו# שבמוחל זה אי# בו צחצוחי שמ# לא הוי משקה, אינו משקה

 הדראוי &שאז הבהמה נחשבת אוכל , ט"דיש להעמיד את כל הסוגיא דוקא ביו' כתבו תוס 2
אול� בשבת שהבהמה היא ,  הוא סוחט אוכל לתו( אוכל&וכשסוחט לתו( הקדרה , לשוחטה עתה

 .ל מתו( פסולת הוי כנוטל אוכ&מוקצה 


