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 דין הבורר בשבת –ימן שיט  סהמשך





 
      

ואף  על  פי  שיש  בו  קסמין  דקין :  הגה
.  )ג"סמ(הואיל  וראויין  לשתות  בלאו  הכי  








)שנראה פירוש  

)  כרותח
 


     

 


)קופה  שעושין  מן פירוש  
)  בההגומא  וממיני  ער  

 
)שמריקיןפירוש    (


 



    




מותר  להגביה  החבית  על  איזה  דבר  כדי  שיקלח (
 :)רוקח הלכות יום טוב ובית יוסף(ממנו היין היטב 




 







 
 )שמוציא  חמאה  מן  החלבפירוש   (




הרוקק :  הגה).  א"מ  סעיף  י"עיין  לקמן  סימן  ש(
ברוח  בשבת  והרוח  מפזר  הרוק  חייב  משום  זורה 

 :)ל בשם אור זרוע וירושלמי פרק כלל גדול"מהרי(

–
 

) עיין  לעיל  סימן
)  'ב  סעיף  ה"רנ





הגה :
ובמקום  שנהגו  לסחוט  איזה  פירות  לשתות  מימיו 
מחמת  צמא  או  תענוג  דינו  כתותים  ורמונים  אבל 

בית (נהגו  לסחטו  לרפואה  לבדו  אין  לחוש  אם  

  וכל  זה  דוקא  לסחוט  אסור  אבל  מותר  למצוץ )יוסף
בפיו  מן  הענבים  המשקה  שבהן  וכל  שכן  בשאר 

  ויש  אוסרין )בית  יוסף  בשם  שבולי  לקט(דברים  
הגהות  מיימוני (למצוץ  בפה  מענבים  וכיוצא  בהם  

 :)א"פרק כ








 




 





 




 :)טור() הואיל ואינו ראוי לאכול(
 
  )פירות  ומיני  ירקות פירוש  

) המונחים  בחומץ  ובמלח  כדי  שלא  ירקבו








) ולדבריו
 :)טור() הסוחט אשכול לקדירה נמי אסור

     
 

     




    

 
 



 

 
 


 





 


 


 


