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  עוריםישאלות על הש

האם מותר לה , כה בקשרים רביםתבסשלה ה שרשרת שהיבת התכשיטיםתב מגלהשה יאם א 

כמו שמותר לפתוח קשר כפול שנקשר בנעליים , להתיר את הקשרים ולסדר בכך את השרשרת

  .)הסתבכה השרשרתהיא אינה יודעת מתי : הערה(? בשבת

  .מותר להתיר את הקשריםדין השרשרת כדין הנעליים ו

.  החוצה ועל ידי משיכתו נקרע הנייר שהפלסטר עטוף בוטבולבפלסטרים שלנו יש חוט דק ש 

  ?האם יש בעיה כלשהי בפתיחת הפלסטר באופן כזה

  .הפתיחה מותרת לחלוטין כדין כל החפיסות מהסוג הזה. לא

  ?"איסרי"ב לגבי "ב ע"י בדף קי"מה בדיוק ההבדל בין שני הפירושים של רש 

והוא , לפני השבתכבר  כל אחד מחובר לפי הפירוש הראשון מדובר בשני חבלים שקצהו של

בכלל  קשור ינוא אחד שלפי הפירוש השני מדובר בחבל. קושר את שני הקצוות האחרים בשבת

  . בשבתוהוא קושר את שני הקצוות
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   בשבתבוררדיני ה

  ' חלק א-  ברירת האוכל מן הפסולת

  דין הבורר בשבת : טסימן שי

 מיני אוכלים ובורר מין יו שניאו שהיו לפנהבורר אוכל מתוך פסולת   .א
ואם . פטור אבל אסור, בקנון ובתמחוי;  בנפה ובכברה חייב,ממין אחר

   .מותר, בירר בידו כדי לאכול לאלתר

äâä :ãéî äá áñéîù äãåòñ äúåà êøåöì øøåáù äî ìëå , øúìàì éø÷î)ô ãéâîä"øå ç" é
éð"ú á"áå ç"àøå øåèå é"ù .(åîò íéìëåà íéøçà åìéôàå ,éøù) ô úåôñåú 'ìåãâ ììë .(  

éèàìù ïéøå÷ù ÷øéä øåøáì  øúåî ïëìå" ìåëàì êéøöù äî ìë åáù ïéùôåòîä ïéìòä ïî ï
 äãåòñ äúåàá)á"éñ é 'ëù"à .(  

  פתיחה

  .בפרטיה ובחומרתהמיוחדת מלאכה המלאכת בורר היא 

לה כאשר מתעוררת שא. כל שבת ושבתלמעשה ברבות מאוד יש השלכות מלאכה זו ל -בפרטיה 

וקביעה  ולחן ערוךסעיפי הש בהבנה מלאהנדרשת , נכללת במלאכת בוררמת אם פעולה מסוי

ות להיות חדות  הללו צריכההשוואות. יקת איזה פרט מאיזה סעיף דומה לפעולה שדנים עליהמדו

מלאכה זו מתייחדת בכך שהסברא וההגדרה הנכונה מבדילים ,  כדי להגיע לידי פסק ברורוברורות

  .כפי שנראה במשך הלימוד, מותר לאיסור דאורייתאבין דבר ה

הבדל דק מאוד בין פעולה שיש בה איסור תורה לבין אנו מוצאים  במלאכת בורר -  בחומרתה

  .פעולה שמותרת לגמרי

התייחס המשנה ברורה בהקדמתו להלכות שבת כאשר הביא את דברי הרב , בין היתר, למלאכה זו

  :יהונתן אייבשיץ

סור שבת אם לא ילמד כל הדינים על ייאות שינצל מאאי אפשר כלל במצ

 לכן אין ספק שצריך ללמוד הלכות אלו עם תשומת לב .בוריים היטב היטב

  .מירבית
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  הקדמה

ם בפירוש "הרמב. שים ותשע המלאכות שנלמדו ממלאכת המשכןובורר היא אחת משלמלאכת 

ברטנורא מוסיף שברירה והרב עובדיה מ, קוי אבנים מתוך התבואהיא נהמשניות כותב שהי

  . או בכברהנעשית בידיים

 על איסור תורה  בהםאדם יכול לעבורששה אופנים ו שלהמסכמתהקדמה המשנה ברורה פותח ב

  :במלאכת בורר

מרכיבי את א להסיר ל למדו שהדרך הרגילה בבורר הי" חז- ברירת הפסולת מן האוכל 

  .לתפסוולכן יש איסור תורה בהסרת ה, לת מתוך האוכלהפסו

להסיר בכלי יתכן מצב שהדרך הרגילה היא נעשית ברירה ה כאשר - ברירה בנפה ובכברה 

 כאשר יש איסור תורה גם בהסרת אוכל מתוך הפסולתולכן , וך הפסולתהאוכל מתאת 

  .היא נעשית בכלי

שתיתכן  אנו מוצאים  יותר להניח את האוכל לשימוש מאוחרעל מנת בברירה -  להניח 

בר על להניח הוא עוכדי לכן כשאדם בורר . ל מן הפסולת וללא כלידרך של הסרת האוכ

  .בורר אוכל מתוך פסולתגם אם  ואיסור תורה גם אם בורר ביד

  .הקדמה זוט דנים בגדרי בורר הנוגעים ב"ן שיסימארבעת הסעיפים הראשונים ב

מנעת י הצגת הדרך המותרת שבה נ על ידרבים המסכם הקדמה זושגור בפי נציג את הסימן ה

  .מיד, ביד,  אוכל:על ידי המיליםהסימן הוא  .עברה על איסור בורר

  מיד, ביד, לאוכ

  :פירוש הסימן

  . לקיחת האוכל מתוך הפסולת- אוכל

  .לברורכדי  בכלי משתמשים ן אי- ביד

  .לשימוש מיידיהיא  מטרת ההפרדה -  מיד

  .וכפי שנלמד בהמשך, נצל מאיסור בוררישה תנאים אלו יתכן להועם של
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  א"ד ע"שבת דף ע

  :ין בורריא מביאה ברייתא בענ"ד ע"הגמרא בשבת  דף ע

ואם בירר חייב , ולא יברור,  בורר ואוכל בורר ומניח-היו לפניו מיני אוכלין 

  .חטאת

לפי . הבין שמדובר באוכל ופסולתרסא זו ניתן לולפי ג, י"היא גרסת רש" מיני אוכלין"רסא הג

מדובר בבחירת סוג אוכל מבין " שני מיני אוכלין" היוה "ספות דרסת רבינו חננאל המובאת בתוג

   . בהמשךוכפי שנראה,  יישום נוסף של מלאכת בוררשזהו, שני סוגי אוכל

ואיך מסתדרת תחילת הברייתא שאומרת שמותר לברור עם , ונת הברייתאולגמרא קשה מהי כ

וסוף הברייתא שמחייבת , בד מורה על איסור דרבנן בל זושלשון "לא יברורו"המשך הברייתא 

  .חטאת על מלאכת בורר

   :ליםי שעליו המליץ רבא במשוב האחרון מבין חמשת היישובים הוא של אבייהיי

  :)שמו של אביי (= אמר נחמני )טוב(= שפיר

ואם בירר , ולבו ביום לא יברור,  בורר ומניח לאלתר,)מיד(=בורר ואוכל לאלתר 

  .וחייב חטאת, נעשה כבורר לאוצר

. האוכללו מיועד שההבדל היסודי בין ברירה מותרת לבין ברירה שהיא איסור תורה הוא הזמן 

  . חטאתביום חייביםיותר ברירה לזמן מאוחר על ו, ברירה לצורך מיידי מותרת

  :  מביאה ברייתא נוספתגמראה

  ...היו לפניו שני מיני אוכלין ובירר ואכל ובירר והניח

  :מחלוקת אמוראיםהדין הסופי של הברייתא הוא 

  .חייב: רבי ירמיה מדיפתי מתני. פטור: רב אשי מתני

  :הגמרא מקשה על דברי רב אשי

  !?" חייב"והתניא 

  !?איך יכול רב אשי לפטור בעוד שלמדנו בברייתא במפורש שבורר ומניח חייב: כלומר

  :והגמרא מתרצת

  .הא בנפה וכברה,  הא בקנון ותמחוי-לא קשיא 
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על ברירה .  מבאר שהברירה העיקרית מתבצעת בנפה ובכברהבקנוןה "בדי באותו עמוד "רש

כלומר בצורה , "כלאחר יד" ברירה ת נחשבשהיאשנעשית בקנון ובתמחוי אין איסור תורה משום 

  .י מתאר את סוגי הכלים למיניהם"רש. בלתי שגרתית

שמחייבת מדברת  והברייתא ,לפי תירוץ הגמרא רב אשי שפוטר מדבר על ברירה בקנון ובתמחוי

  .על ברירה בנפה וכברה

 הגמרא מקשה על רב הברייתא שממנה לגבי י" שחולקים על רשוהתניאה "יש לעיין בתוספות ד

ין ברירה בנפה ובכברה כדי יי ותוספות בענ"מתוך דיון זה נוצרה מחלוקת רחבה בין רש. אשי

הלכה . ו איסור תורהי משמע שהדבר מותר ולתוספות יש בברירה ז"כשלדעת רש, לאכול מיד

וכפי שהצגנו מדברי המשנה ברורה , למעשה היא כדברי התוספות שיש בדבר איסור תורה

  .בהקדמתו

  מסקנה למעשה

   :ושה תנאים להתיר ברירת אוכלשל יששחזרנו אם כן לנקודת המוצא של ההקדמה 

  ביד ולא בכלי 

  סמוך לאכילה 

  .ברירת האוכל מן הפסולת 

  שני סוגי אוכל

 ".שני מיני אוכלין" נו שגורס בברייתאו חננאל שמובאים בתוספות בסוגיית דברי רבינהזכרנו את

החידוש הוא שרצונו הופך את מין האוכל הבלתי רצוי להיות , מין מסויםכעת  רוצה כאשר אדם

  .' בעזרת ד'נושא זה יידון בהרחבה יותר בסעיף ג.  מלאכת בוררלגבינחשב כפסולת 

  מחבר

 מתוך פסולת או שהיו לפניו שני מיני אוכלים ובורר מין הבורר אוכל
  ...ממין אחר

כל  וברירת מין או, אוכל מתוך פסולת ממש-רת שני אופנים של ברירה המחבר פותח מיד בהזכ

 ולא פסולת מתוך סיבה שהוא מזכיר אוכל מתוך פסולת ה.אחד מתוך תערובת של שני מינים

וההיתר לא יתכן בברירת פסולת מתוך ,  הסעיף מורה על צד ההיתראוכל היא משום שבהמשך

  .אוכל

א ף    'סעי
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  .בנפה ובכברה חייב

  .  הכלים הרגילים שמשמשים למלאכת בוררוכברה הןכבר למדנו שנפה 

המשנה . יש לשים לב לכך שהשימוש בכלי יש בו איסור תורה גם כשבוררים אוכל מתוך פסולת

, ירה הנעשית בכלי לפעמים הדרך לברור אוכל מהפסולתשבברימן זה ברורה מסביר בהקדמתו לס

,  הדרך לסנן במסננת בעלת נקבים קטנים מגרגירי האוכל קטניםגרגירי הפסולתולדוגמא כאשר 

  .והפסולת נושרת והאוכל נשאר בידו

י ברירת הפסולת מתוך "ורר על הובאה הגדרה של ב"בסוגיית הגמרא הנ: הערה לעיון נוסף[

א ששם מפורש "ח ע" נתקשו בהבנת הדבר לאור דברי הגמרא בדף קלבוררה "דתוספות ב. האוכל

ן "ידושי הר ובחהבוררה "א ד"ד ע"בדברי התוספות במסכת ביצה דף יגם יש לעיין . ההיפך

  .נובסוגיית

תמיד ובכל אופן הדרך המותרת תהיה , נו מסביר ששני האופנים הם דרך ברירהן בסוגיית"הרמב

ובברירתו כדי , מתוך הפסולת משום שבשבת עלינו להתעסק בדבר המותרעל ידי ברירת האוכל 

  .] עושים פעולה של אכילה ולא של הנחה באוצרלאוכלו אנו בהכרח

  :המחבר ממשיך

 .בקנון ובתמחוי פטור אבל אסור

חלפני ידו השני ששימש לרוב את דו האחד וצר בציי מתאר את הקנון ככלי שרחב בצ"רש

חב של הקנון הן יוצאות בצד הצר ללא כניסים קטניות בצד הר בכל זאת כשמ.המטבעות

   .הפסולת

 בלתי שגרתישימוש זה כלומר ,  כלאחר ידזהכיוון ש, הברירהעל אף שהקנון מבצע את פעולת 

איסור דרבנן מחמת דמיונו זו בכל אופן יש בפעולה  . חייבים בזה משום מלאכת בוררלא, בקנון

  . ל אסורודינו פטור אב, הרב לבורר ממש

  .'ק ב"ב ס"יש לעיין במ

  :המחבר ממשיך

  .רר בידו כדי לאכול לאלתר מותריואם ב

  .  את הדין של אוכל ביד ומידמצייןכאן המחבר 

  ?ומה כלול בפעולה ידנית" מיד"איך מגדירים : בכל זאת יש שני נושאים הזקוקים להבהרה



א"שיסימן  שבתהלכות  סעיף    1 שיעור/ ' ט 

 
 

  
 
 
 
 

7

   מיד-לאלתר 

  ":לאלתר"ון הגמרא ר שיטות בגדר לשבדברי הבית יוסף מובאים מספ

  רבינו חננאל

שהסעודה עצמה תמשך  על אף ברירה זומיד בסיום שתיערך לסעודה לכל הנצרך לאלתר מתייחס 

  .זמן רב

  רבינו ירוחם

הבית יוסף מסביר שאין .  ולא לסעודה שאחריהיערך לאחר הברירהלאלתר מתייחס לסעודה שת

, ין לסעודה הבאה אחריה להתחיל להכאפשראחת פה שום הגבלת זמן אלא מיד עם סיום סעודה 

  .בלבד אותה סעודהמותר לברור לצורך מסוימת סעודה אבל במשך 

  המרדכי

צריך כלומר , יו לאלתר פירושו מיד ממשלפי דבר. השיטה המחמירה מכולםהיא מרדכי שיטת ה

כאורה  ל.ה לאכילה דינו כבורר לאוצר וחייבואם יש פער של זמן בין הבריר, להתחיל באכילה מיד

, סעודהברור אוכל למנה האחרונה של אותה לפי דבריו גם מי שהוא באמצע הסעודה מנוע מל

  .ובכל אופן עליו לאכול מיד את אשר בירר

   לאלתר רק באוכל מפסולת -ם "הרמב

 בין ברירת אוכל מתוך לדעתו יש לחלק גישה חדשה מצייןג "ב וי"הלכה י' ם בפרק ח"הרמב

לפי הסברו של הבית יוסף . וכל שנמצא בתערובת שני מיני אוכלפסולת לבין ברירת מין א

אבל אם בוררים אוכל , בברירת אוכל מאוכל חייבים אם בוררים בבוקר בשביל אכילה בסוף היום

לעומת זאת ברירת אוכל מתוך פסולת . מתוך אוכל כדי לאכול תוך מספר שעות הפעולה מותרת

' ופן שהאכילה מרוחקת מהברירה במספר שעות ואפיועל ברירה זו חייבים אף בא, חמורה יותר

  .לא בסוף היום

הוא עומד על כך שזה , ם בדברים אלו"על אף שהבית יוסף לא הציע ביאור למקורו של הרמב

  .1 ם"הביאור בכוונת הרמב

  

                                                 
וכפי . ם חילק במהות הברירה בין שני מיני אוכלים לברירת אוכל מפסולת"כי נראה שהרמב, ללמדנים נרמוז 1

ם שבברירת שני מיני אוכלים אין "ביא דעות מפרשים בדעות הרמבשה, ה ומניח השני"ג ד"שנראה בביאור הלכה בס
 .הבדל אם בורר אוכל מפסולת או בורר הפסולת מהאוכל
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  מחבר

בדברים אלו . המחבר כותב שהבורר אוכל מתוך הפסולת מותר אם הוא אוכל את האוכל לאלתר

והברירה צריכה להיות קרובה , ם שסוג כזה של בורר חמור יותר"פוסק כמו הרמבנראה שהוא 

אך כתב שם שיש להזהר בזה , ה שבירר שחרית"ג בביאור הלכה ד" שיטה זו הובאה בס.לאכילה

  .מכיון שהדבר נוגע לאיסור דאוריתא

  ז"ט

, ודה הקרובה מתייחס לסע'בורר ומניח'מבאר שלפי פסק המחבר לשון הברייתא ' ק א"ז בס"הט

  .)לבושי שרד(וזו הכחשה של שיטת המרדכי 

  א"רמ

 כפי שמתבאר מתוך עיון בדרכי משה הארוך את כל סוגי הברירה לסעודה הקרובהא מתיר "הרמ

ז בהערתו על המחבר היא לומר שאין "לפי זה כוונת הט. א על הטור"שהוא פירושו של הרמ

  .עבור כל המשתתפים בסעודהבמותר לברור א מוסיף ש"הרמ. א בזה"המחבר חולק על דברי הרמ

  :נפרט אם כן את ההשלכות המעשיות

  מנה אחרונה

מוסיף שגם ' ק ד"ב בס"המ. לסעודה הקרובה) אוכל וביד ,כמובן(מותר לברור מנה אחרונה 

  .עבור המנה האחרונה של סעודה זוב שעות מותר לברור לפני הסעודה מספרבסעודה בת 

  סעודה ארוכה

משך זמן הכנת בדרך כלל אם , רבים אורחיםצפויים ובה מספר רב של מנות כת שבסעודה מתמש

רירת האוכל שלש שעות לפני הסעודה כי זה  מותר להתחיל בב,סעודה כזו הוא שלוש שעות

  .)ג"סעיף ס' שמירת שבת כהלכתה סימן ג (נחשב סמוך לסעודה

  כמות גדולה

 לאחר הסעודה עובר רות גדולה כדי שיישאוהבורר כמ, ההיתר הוא לברור רק את הנצרך לסעודה

וגם אם לבסוף נשאר מיותר אין בזה כל , אך מותר לברור כדי שיהיה ברווח. על איסור בורר

  .חשש

   .תערובת הגדרת מהי' וגם נלמד בעזר ד, "ביד" -  עור הבא נבאר מה כלול בפעולה ידניתיבש
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  שאלות חזרה

  ?בברייתא הקושי מה  .א

  ?מהו היישוב של אביי  .ב

  ?מה הגמרא לומדת מדברי רב אשי  .ג

  .הסבר? שייך בורר בשני מיני אוכליםהאם   .ד

  ?דין זה במזלגשייך  האם לדעתך? בתמחוימה דין ברירה בקנון ו  .ה

  ?"לאלתר"הן הדעות בהגדרת מ  .ו

  ?האם מותר לברור לפני הסעודה אוכלים המיועדים לסוף הסעודה  .ז
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  תשובות לשאלות חזרה

חיוב בסופה יש ו, בהמשך הברייתא נאסרת הברירה, הברייתא פותחת בהיתר לברור  .א

  .חטאת על הברירה

  . מותר) מיד(=לאלתר   .ב

  .אין בוררים וחייבים על ברירה בשביל להניח) למאוחר יותר(= להניח 

 בו איסור  יש,ררים אוכל ואוכלים מידואפילו באופן שב, שימוש בכלי המיוחד לברירהש  .ג

  .)לפי תוספות (תורה

  . לו דין כמו פסולתדחיית האוכל מאכילה נותנת, פסולתאפילו שאין פה , כן  .ד

ולכן , ברור בהםהם כלים שאפשר לברור בהם אך אין הדרך הרגילה לקנון ותמחוי   .ה

יכלל לפי זה לכאורה גם מזלג יכול לה.  אך היא אסורה מדרבנןפטורים על הברירה

  . פרטים נלמד בהמשך.באיסור דרבנן אם בוררים בו

  :הםבהגדרת לאלתר ים שני המהלכים העיקרי  .ו

  .לפני הסעודה 

  .לאכילה מיידית ממש 

  .עורים הבאיםיבשמדויקים  פרטים .זה נחשב סמוך לסעודה, כן  .ז

  

  

  
 

 
 


