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  'ג	'ב	 'אפי� סעי
  ?מאי קאמר. וא� ברר חייב חטאת, ולא יברור, בורר ומניח, בורר ואוכל, היו לפניו מיני אוכלי�: ר"ת" – גמרא

 וכי מותר לאפות לבו :מתקי� לה רב חסדא. וא� ברר חייב חטאת, ובורר ומניח לבו ביו� ולמחר לא יברור, בורר ואוכל לבו ביו� :אמר עולא הכי קאמר
  ?וכי מותר לבשל לבו ביו�, ביו�

וכי : מתקי� לה רב יוס�. וכשיעור לא יברור וא� ברר חייב חטאת, )גרוגרת(בורר ומניח פחות מכשיעור , בורר ואוכל פחות מכשיעור :אלא אמר רב חסדא
  ?מותר לאפות פחות מכשיעור

כי דמי ( קנו" ובתמחוי לא יברורבו, )ביד כלל ולא דומה לברירה בנפה וכברהכי אי" דר! ברירה ( בורר ומניח ביד, בורר ואוכל ביד :אלא אמר רב יוס�
מידי  :מתקי� לה רב המנונא. וא� ברר חייב חטאת, ובנפה וכברה לא יברור, )כי בורר כלאחר יד( וא� ברר פטור אבל אסור, )שהפסולת נשארת, לברירה

  ?קנו" ותמחוי קתני
מתקי� לה . וא� ברר חייב חטאת, פסולת מתו! אוכל לא יברור, בורר ומניח אוכל מתו! הפסולת, ו! הפסולתבורר ואוכל אוכל מת :אלא אמר רב המנונא

  ?מידי אוכל מתו! הפסולת קתני :אביי
אמר , אמרוה רבנ" קמיה דרבא .וא� ברר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת, בורר ואוכל לאלתר ובורר ומניח לאלתר ולבו ביו� לא יברור :אלא אמר אביי

  ).אביי(שפיר קאמר נחמני : להו
בקנו" (הא בקנו" ותמחוי , לא קשיא? 1והא תני חייב. רבי ירמיה מדפתי מתני חייב, רב אשי מתני פטור, היו לפניו שני מיני אוכלי� וברר ואכל והניח

  .)שבת עד( ". )שאז חייב כי זו עיקר הברירה(הא בנפה וכברה , )שזו ברירה כלאחר יד, ותמחוי
  

היינו " בורר ומניח לאלתר"לפי זה משמעות הביטוי  .ולכ" א� בורר לאלתר מותר אפילו בנפה וכברה, העיקר כדעת אביינית" להבי" מדבריו ש – י"רש
  .לאכול לאלתר שאי" זה דר! הבוררי�

 .בנפה וכברה חייב חטאת, פטור אבל אסור בקנו" ותמחוי, ביד מותר לכתחילה: שלושה דיני� בבורר לאלתר – �"ר, ש"רא, �"רמב, תוספות, רבנו חננאל
  .הוא לברור לצור! אחרי�" בורר ומניח"לפי פרוש זה משמעות הביטוי 

  
  ?מה שיעור לאלתר

שבתו! הסעודה בורר רק לצור! אותה סעודה ולסעודה אחרת הוי , והסביר רבנו ירוח�, שיעור מה שנצר! לאותה סעודה – � בש� רבנו חננאל"ש ור"רא
  .והוא שלא ישאיר מזה כלו� לאחר סעודתו, הוי לאלתר, כל שבורר לצור! סעודה אחרת באותו יו� בעצמו, אבל א� בורר אחר סעודה, בלאלתר וחיי

  .וחייב חטאת ,אבל לאכול אחר שעה נחשב כבורר לאוצר, צרי! להתחיל לאכול מיד אחר ברירתו – מרדכי
לברור מותר רק שבבורר אוכל מתו� פסולת , ורר אוכל מתו! פסולת לבורר מי" אחד מחברושיש חילוק בי" ב, משמע מדבריו – פ בית יוס�"� ע"רמב

י מני" לו "ותמה הב, חייב א� ברר שחרית לאכול בי� הערבי�ורק , לשלוש או ארבע שעותואילו מי� אחד מהשני מותר אפילו , לאלתר לסעודה עכשיו
  ).ג"י	 ב"ח הי"פ(לשתי הלכות � "למה חילק זאת הרמב, וא� אי" חילוק בזה, חילוק זה

  

  מתי מותר ומתי אסור ההלכה בברירת אוכל מתוך פסולת
ואי" חילוק א� ברר את הפסולת או את ( בנפה וכברה חייבשהבורר אוכל מתו! פסולת או מי" אחד ממי" אחר , וכאביי� "פסק כגמרא וכרמב – מחבר
כדי לאכול  ,בידו ,וא� ברר אוכל מתו� פסולת, בקנו" ותמחוי פטור אבל אסור, )כברהכיו" שעשה זאת בנפה ו, או שברר לאלתר או לאחר זמ" האוכל

, אבל לברור אוכל מתו! פסולת בידו כדי להניחו אפילו לבו ביו�) שלושה תנאי� הנצרכי� להתיר ברירה( .לאלתר מותר) ג"פמ(ח "בעצמו או להאכיל בע
  .נעשה כבורר לאוצר וחייב

  ]גזרה אטו חצי שיעור של נפה וכברה, י אסור אפילו חצי שיעורבקנו" ותמחו – באור הלכה[

  א"רמ

  .ז"א והט"פ הגר"וכ, )אפילו תימש! הסעודה כמה שעות( שכל מה שצרי! לאותה סעודה שמסב בה נקרא לאלתר, ש וכרבנו ירוח�"כתב כרא .1
וא� ברר מיד לצור! . מותר להשתמש בזה, לו אבל א� ממילא נשאר, חייב חטאת, כ"א� בורר הרבה סמו! לסעודה כדי להשאיר לאח – ב"מ

  .אי" בזה חיוב חטאת אבל לא ראוי לעשות כ", ונמל! בדעתו להשאיר לסעודה אחרת, הסעודה
  ).ג"פמ(ואז מותר אפילו לבהמה ולעופות . אלא סמו! לסעודה ממש הוא שנקרא לאלתר שמותר, לא כרבנו ירוח� –) ק מה"שכא ס( ב"מ

כל עוד , ואפילו א� הוא לא אוכל עמה�, אחד יכול לברור עבור בני הסעודה שאוכלי�, כלומר .אוכלי� עמו מותר שאפילו אחרי� ,כתוספות .2
 )וש או ארבע שעות כפי שיבואר להל"ע במקרה שבורר אוכל מאוכל מותר אפילו לשל"� והשו"לשיטת הרמב( .שעושה זאת סמו! לסעודת�

  .כל מה שצרי! לאכול לאותה סעודה, י� שבולכ" יכול לברור את הירק הטוב מהעלי� המעופש .3
וא( א� המעופשי� ראוי� לאכילה . כי זוהי ברירת פסולת מאוכל שאסורה אפילו ביד ולאלתר, אבל לא להיפ! המעופשי� מהטובי� – ב"מ
  .שנראה כבורר פסולת מתו! אוכל, מ יש איסור מדרבנ" לברר�"מ, י הדחק"ע

  

  מ להשתמש לאלתר באחד מהם"ע נים וממין אחדממינים שו ברירת אוכל מאוכלההלכה ב
פ הברייתא לעיל שברירת אוכל מאוכל נידונת כאוכל "ע, אותו שרוצה לאכול עכשיו נקרא אוכל והשני נקרא פסולת, א� בורר אוכל מתו! אוכל – ש"רא

  .מתו! פסולת
�ה א� היו "וה. ולהניח קצתו לסעודה אחרת, ממנו לאכול ומותר לקחת קצת, לא שיי! בזה ברירה, א� שני המאכלי� ה� ממי" אחד – תרומת הדש

אמנ� הסתפק  .כי נחשבי� כמו מי" אחד ושניה� נחשבי� כאוכל אצלו, לפניו שני מיני� ולוקח משניה� להצניע� לצור! סעודה אחרת או לאכול לאלתר
  .ונטה להחמיר משו� ספק חיוב חטאת, ת� או לאהא� נחשבי� כשני מיני� וניכרי� בהפרד, ד בשני מיני דגי� שרוצה לקחת אחד מה�"תרוה

  
�  ?ועוד שהרי בורר פסולת מתו� אוכל הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, אמנ� קשה מהו המקור לכ� שאסור לברור שני מיני אוכלי

י אוכלי� שמפרידי� אות� הוי אבל בשני מינ, וכל זה באוכל ופסולת. שהאוכל עבור תיקו" וראוי לאכילה, המלאכה היא על התוצאה – ישועות יעקב
  .ופטור עליה, מלאכה שאינה צריכה לגופה

אלא שזה , העתיק הלכה זו, ש שסובר במלאכה שאינה צריכה לגופה פטור"ולכ" הרא, רבי� מתיפה המאכלוג� בשני מיני אוכלי� המע – באור הלכה
אבל א� כשמיני� מונחי� בקערה מי" אחד על גבי חברו . א הצריכה לגופהי ברירת חברו ממנו ועל נקר"כששני המיני� מעורבי� ממש יחד ונתק" המי" ע

  .ואפילו איסור דרבנ" אי" בזה ואי" על זה ש� בורר ואי" להחמיר בזה, לא שיי! בזה תיקו", ומסלק המי" שלמעלה כדי להגיע לתחתו", שלמטה ממנו
  

. כדי לאכול מידומניח לאחרי� או לעצמו אחד מאוכלי� מעורבי� בורר אחד  א� היו שני מיניש ,� בזה"כתב את דברי הרמב – פ באור הלכה"ע מחבר
מותר לברור באוכל מתו� אוכל משמע ש .חייב, )היינו מסעודה לסעודה(אפילו לבו ביו� כגו" שחרית לאכול בי" הערביי� , וא� ברר והניח לאחר זמ"

  )ל"באה( .המי� שלא רוצה וכ� יכול לקחת בי� את המי� שרוצה ובי� את, לשלוש או ארבע שעות
�אבל לשלוש או , הסכי� ע� המחבר שלעני" שני מיני� השתנה הדי" מאוכל מתו! פסולת וחייב רק כשבורר שחרית לאכול בי" הערבי� – מג� אברה

  .מותר, ארבע שעות קוד� סעודה
ויש להיזהר בזה כי נוגע באיסור תורה , ל מתו! פסולתשג� זמ" מופלג קוד� סעודת בי" הערבי� אסור לברור כמו באוכ, חלק על זה – משנה ברורה

  ).ל"באה(
  ב והבאור הלכה"פ המ"א ע"רמ

� מותר לברור איזה מה� "אול� לדעת הרמב( והשני מניח כי הוא נחשב כפסולת, המי� שרוצה לאכול את מותר לקחת רקש, ש"פסק כרא .1
 .ב למעשה כי זהו ספק דאורייתא"פ המ"וכ, )שירצה

                                            
1
והברייתא הזו , שמותרת לאלתר ואסורה כשמניחדובר בברייתא בברירה ביד לכ" מ? מותר לברור בנפה וכברה שלאלתרלפי זה הקשה תוספות שמשמע , י פרש שזו הברייתא הראשונה"רש 

  .ש בדבריו"ע ,שבנפה וכברה חייב חטאת אפילו א� ברר לאלתר ,היא אחרת



 2

כי , מותר, ואפילו היו שני מיני� שוני� ולוקח משניה� יחד. שבורר חתיכות גדולות ומשאיר את הקטנות לא נקרא ברירה כלל פ"אע, מי� אחד .2
  .לא בורר מי" אחד מחברו

  .שלא יברור אלא את אותו שרוצה לאכול עתה, החמיר אפילו במי" אחד – ז"ט
  .א"ד וכרמ"הרבה חלקו עליו ופסקו כתרוה – ב"מ

פ שה� "ולכ" א� מעדי( פרי אחד על אחר אע, ז המלאכה תלויה במחשבה לברור בי� החלקי�"לט, את המחלוקת בהגדרת בוררנית� להסביר 
ובשני , לפי שאי" אד� מקפיד שהברירה תעלה יפה, ובמי" אחד אי" ברירה, א הברירה תלויה בשבח המלאכה"ולרמ, כ עבר על בורר"ג, שוי�

 .קמ" ולכ" אסורדגי� כ" אד� מקפיד שיעלה יפה כדל
כגו" שנשר( חלק מהתבשיל , הרי ה� כשני מיני� ואסור לברור אות�, כ כמו החתיכות האחרות"א� מקצת אינ� טובי� כ – ב"מ, ג� אברה�מ .3

, או שחלק מחתיכות הדגי� ה� מדג חי וחלק מדג מת או שרוצה לברור עלי� טריי� מעלי� מעופשי�, וחלק לא ורוצה לברור את שלא נשר(
  .ומותר לברור רק את זה שרוצה לאכול לאלתר בידו, אפילו במי� אחד שיי� ברירה ,אלובכל 

  
אסור לברור אחת מהשניה אפילו ה" ה" כשתי מיני� שוני� וששתי חתיכות דגי�  ד"החמיר כדעת תרוה – א"רמ :די� שתי חתיכות דגי� לעניי� ברירה

  .לאלתרודו בי בורר את שרוצה לאכולכ "אא, חתיכות גדולות וניכרות
�וא� אינו ראוי   .שמא מחמת חמיצותו אינו ראוי למאכל ונחשב כפסולת, מסתפק א� נקראי� מי" אחד או לא – ג"פמ :די� תפוחי� חמוצי� ומתוקי

  .י הדחק"למאכל ודאי הוא נחשב כפסולת ואפילו א� נאכל ע
  .עופותש של מיני "ני� לעניי" ברירה וכנחשבי� כשני מי – ב"מ :בשר צלי ומבושל

  
  :מערימהכלי מסוי� כלי� או בגד מסוי� די� ברירת 

אול� א� תלויי� . והשאר יישארו על מקומ�, ולכ" צרי! לברור רק את המי" שרוצה ליטול לאלתר, קיי� איסור ברירהג� כא"  – ב בש� אחרוני�"מ
מותר , ורוצה להגיע לתחתו", חי� בקערה כמה מיני� זה על זהוכ" א� מונ, מותר לסלק ולהזיז את שאר הבגדי�, ומחפש אחר בגד מסוי� �בארו" בגדי

  .וזה לא נחשב בורר כלל, להסיר את העליוני� כדי להגיע למי" שלמטה
, רק שרוצה להסירו להגיע לתחתו", לא חושב כלל כדי לברור, ג� א� זו תערובת .ב. אי" כא" תערובת. א: צידד בכמה אפשרויות להתיר – ור הלכהבא

יש לצר! . ג. וכא" לא מתייפה האוכל, � שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה"מותר אפילו לרמב, צידת נחש שא� מתעסק שלא יש! אותו ונחשב כמו
  .ד שמתיר אפילו בתערובת גמורה כאשר כל מי" ניכר בפני עצמו"את דעת תרה

  

  אלא לאחר זמן שלא מעוניין להשתמש לאלתר באף אחד מהם מיני אוכלמיון שני 
פ ההתר של הפרדת "ורצה להתיר ע .א לקבוע איזה מה� אוכל ואיזה מה� פסולת"א, כי מכיו" שמשאיר את שניה� לאחר זמ", הסתפק בדבר – ג"מפ

  .החלמו" מהחלבו" במסננת של חרדל
אלא שא� , אילו מתק� אותווהרי זה כ, שלאחר הברירה כל מי� נהיה בפני עצמו, � טע� איסור ברירה"כי לפי הרמב, הכריע להחמיר – באור הלכה

אבל  .מ כל מי� ניכר בפני עצמו והוי תיקו� וזהו בורר גמור"מ, פ שלא משתמש בשניה�"אע, לכ� כא�. זהו דר! אכילה, משתמש מיד ובורר את האוכל
  .אלא חלבו" מתערב בפסולת החרדל והחלמו" יורד למטה לגוו" ולא לאכילה, חלבו" וחלמו" לא עומדי� לאכילה לעול�

�ג� א� מניח כל אחד במקומו ולא משתמש בא( , אסור למיי" אות� לסוגיה�, אוכלי� או חפצי� שוני� המעורבי� זה בזה, לכ" – כ"שש, ערו� השולח
  :לכ". אחד מה�

  .אבל א� לוקח ספר ספר ומניחו במקומו מותר. כ להחזיר� למקומ� בארו""אסור למיינ� ואח, ספרי� המונחי� במעורב .1

 .ינגב ויחיזרנו מיד למקומו, אלא יקח ממה שבא לידו, כ להחזיר� למגרה"רבי� אסור למיינ� ואחמי� המעו"סכו .2
  .כ משתמש בעמוד הזה לאלתר"אא, אסור להחזיר� למקו� שלה� בספר, דפי� שנפלו מספר .3

  

  'סעי( ד
אבל לא בטבלה , בקנו" ותמחוי, בחיקו )תו! אוכלפסולת מ( ה אומרי� בורר כדרכו"וב, ש אומרי� בורר אוכל ואוכל"ב, ט"הבורר קטנית ביו" – גמרא

פסולת מרובה על  אבל, כשהאוכל מרובה על הפסולת: )ה ליטול פסולת ממש ולהשלי!"שהתירו ב( א"תניא אמר רב" גמליאל בד... ולא בנפה ולא בכברה
  :)ביצה יד". (דנפיש בטרחא וזוטר ,לא צריכא? רימי איכא מא" דש, פסולת מרובה על האוכל. נוטל את האוכל ומניח את הפסולתדברי הכל , האוכל

  
כל מה שהתירו בית הלל ליטול פסולת מתו! אוכל זה רק ו, שאסור אפילו בטלטול, "מי איכא מא" דשרי"הסבירו את שאלת הגמרא  – טור, ש"רא, י"רש

אבל א� טורח , עט בטורח ויוציא פסולת מתו! אוכלאז עדי( למ, כגו" שישנו דק, כאשר האוכל מרובה על הפסולת וטורח האוכל מרובה על הפסולת
שהמיעוט בטל , מ א� הפסולת מרובה על האוכל אסור אפילו לטלטלו"ומ. יוציא את האוכל מתו! הפסולת, פ שהאוכל רוב"אע, הפסולת מרובה מהאוכל

  .לעומת הרוב
מותרי� בברירה ולא נקראי� פסולת , ליפה מרובה על האוכלפ שהק"אע, מ אגוזי� ובטני� שהשתברו ומונחי� עדיי� בקליפת�"שמ, ש"והוסי� הרא

  )ולא דומי� לעצמות שנפרדו לגמרי מהמאכל שנידוני� כפסולת מתו! אוכל. (ודרכ� בכ!" שומר לפרי"כי הקליפות ה� כ, המרובה על האוכל
  .ט לשבת בזה"אי" הבדל בי" יו, ט"ג שהברייתא הזו עוסקת ביו"ואע
שא� , אלא! הרי זה פשיטא, מדוע רב" גמליאל צרי! לומר שאסור לברור פסולת מתו! אוכל, "מי איכא מא" דשרי"מרא הסביר את שאלת הג – �"רמב

וא� יש טורח בברירת . כדרכובורר , וא� האוכל מרובה, )י שאסר בטלטול"ולא כרש(מותר לברור אוכל מתו! פסולת בלבד , הפסולת מרובה על האוכל
  .ואת זה חידש רב" גמליאל .לת בלבד ולא כדרכואוכל מתו! פסובורר  ,הפסולת

  
  ?ט או דוקא בשבת"הא� הדי� הזה דוקא ביו

  .ה בשבת"ט וה"הדי" ביו – טור, י"רש
זה רק , הרובמכל הדי" הזה שמותר לברור פסולת מאוכל כשהאוכל  – ק"סמ, ג"סמ, �"� ורי"פ רמב"מגיד משנה ע, � בש� רבנו חננאל"ר, �"רמב
י שכתב שבפסולת מרובה על אוכל "ולא כרש(ואפילו א� הפסולת מרובה בורר אוכל מפסולת , מותר לברור רק אוכל מתו! פסולתאבל בשבת , ט"ביו

  ).אסור אפילו בטלטול
  

  ההלכה בברירת פסולת מתוך אוכל מתי מותר ומתי אסור
לא , שחייב אפילו האוכל מרובה ויש טורח בברירתו, א"הרמוהדגיש , )אפילו לאלתר( חייב אפילו ביד שהבורר פסולת מתו! אוכל� "כרמבפסק  – מחבר

  .יברור הפסולת אפילו כדי לאכול לאלתר
�והסביר המחצית  .מרובה על הפסולת ויש טורח בברירת האוכלכשהאוכל , אוכל !ט יהיה מותר לברור פסולת מתו"� ביו"פ הרמב"ע – מג� אברה

  .ב"פ המ"וכ .ט"משו� שמחת יו ולמעט בטרחא עדי(, ת לעני" זהג� ברירה מותר, ט שמותר בו אוכל נפש"שביו, השקל
  

  ברירת פסולת מתוך אוכל בעת האכילה ממש
ורק כשמכי" לאכול לאלתר , שזהו דר! אכילה, יכול להוציא את הפסולת ומיד לאכול את האוכלממש בעת האכילה ש, מקל בזה – י אבולעפיא"מהר

שהוא אוכל ומפריש פסולת , אוכל ומצא פסולת בחתיכהשאלא כ: "א"" והריטב"פ הרמב"הוכחה לדבריו ע ולכאורה יש .אסור לברור פסולת מתו! אוכל
  ".מתו! אוכל

ע "ש שפסק השו"וכדבריו מוכח מדברי הרא .כ מוציא ג� קצת מי�"אא, ולכ" כששותה אסור להוציא את הזבוב מהכוס, ה שג� כ! אסור"ה – %"מהריט
אבל אי" הטע� משו� שבשעת שתיה , י פיו"כי לא שיי! ברירה מה שמעכב ע, י מפה"מותר לסננ� בפיו ע, לשתות� ז שמי� שיש בה� תולעי� ובא"בסט

  .גופה אי" שיי! בורר
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  ברירת עצמות מדגי� ובשר בעת האכילה

כ "ואח, מהפה את העצ�נית" לאכול את העצ� ע� הבשר שעליה ולהוציא . קוד� האכילה אסור להסיר את העצמות מהדגי� או הבשר – מאמר מרדכי
  .אמנ� לא נוכל למחות ביד המקלי� .לא יגע בה כלל

נית� ג� לברור את העצמות מהבשר או הדג ולאכול את הדג , א� זה לא נוח לו. ולמצו% את העצמות יש לנהוג כמאמר מרדכי לכתחילה – באור הלכה
כ "ג, ג� א� ברר לפני האכילה את העצמות מהדג או מהבשר, ובדיעבד. הג כ!ולכ" אי" למחות במי שנו, י אבולעפיא בזה"ולסמו! על מהר בשעה שאוכל

ולא כברירה ואי" , יש להחשיב את הדבר כתקו" אוכל בעלמא, וא� לא, פשיטא שמותר, כי ה" רכות שא� העצמות ראויות לאכילה, יש לו על מי לסמו!
ונצר( לזה את דברי הראשוני� הסוברי� שלאלתר . ל לעשות זאת לפני הסעודהכמו קול( בצלי� שיכו, והוא שעושה זאת לאלתר על זה ש� מלאכה כלל

  .וכל זה שכשבורר לאלתר. מותר ג� פסולת גמורה מתו! אוכל
ויוציא את , את העצ�או בידו יחזיק במזלג , לנהוג כמאמר מרדכי א� לא נוח לו. ולמצו% את העצמות יש לנהוג כמאמר מרדכי לכתחילה – חזו� איש
אבל להוציא את העצמות בפני עצמ� מהדגי� או . יוציא את העצמות מהבשר או מהדג ע� קצת בשר הדבוק בה�, א לנהוג כ�"א. ה בסכי"נהבשר ממ

אבל בעצמות אפשר , א להגיע לבצל ללא הסרת הקליפה"שש� א, ודחה את הוכחתו מבצלי� .אסור, מהבשר בי� בסעודה עצמה ובי� לפני כ� לאלתר
  .סרת�להגיע לבשר ללא ה

, י אבולעפיא שמותר להוציא את העצמות בפני עצמ" מהדגי�"ל כמהר"ובדיעבד כתב שיש לסמו! על הכרעת הבאה, הכריע להלכה כחזו" איש – כ"שש
  .ולקא ח"ל כיו" שהחזו"ואי" לנהוג כקולא זו של הבאה, אפילו לאלתר אסור, אבל לפני הסעודה, שאז הרבה פוסקי� מקלי� בזה אבל רק בשעת הסעודה

  

  'סעי( ה
שאני תורמוסי� דשלקי ליה שבעא ? לימא קסבר חזקיה אוכל מתו! פסולת אסור. הבורר תורמוסי� מתו! פסולת שלה� חייב: חזקיה אמר" – גמרא
  :)עד	.שבת עד". (ואי לא שלקי ליה מסרח וכפסולת מתו! אוכל דמי, זמני
  .ישל� שבע פעמי� אלא פעמיי� ושלוש אינ� ראויי� לאכילה והוי כפסולת מתו! אוכללכ" א� לא ב, מכיו" שצריכי� בישול הרבה כדי למתק" – י"רש
  

נמצא כבורר פסולת מתו! ולכ"  ,ובלא זה התורמוס מרכי הפסולת שלה� ממתקת אות� , פסק כגמרא שהבורר תורמוסי� מפסולת שלה� חייב – מחבר
  .אוכל

  

  'ז	'ו פי�סעי
  די� המולל

 .)ט לא גזרו"וביו, ואפילו בשבת זה מדרבנ", וזהו דש כלאחר יד( ומפרכי� קטניות) של חיטי� בידיו כשה� רכי�(לות מוללי� מלי: אמר רבא" – גמרא
ט למחר מנפח על יד על "המולל מלילות מערב יו...אבל לא בקנו" ולא בתמחוי, מערב שבת למחר מנפח מיד ליד ואוכל המולל מלילות: איתיביה אביי

, משמע שבשבת אסור למלול מלילות :)ביצה יב( ."ט"ש תנא סיפא נמי מעיו"ואיידי דתנא רישא מער, ט"אפילו תימא ביו? לא ט"ביו, ט אי""מעיו...יד
  .ט מותר שזהו כמפרק לאחר יד ולא גזרו"וביו

כל ובלבד שלא יקטו� וקוט� ביד ואו, למאכל בהמה מסתפק מה� בשבת, אזוב וקורנית הכניס" לעצי� אי" מסתפק מה� בשבת, חבילי פיאה" – גמרא
ובלבד שלא ימלול הרבה בידו כדר! , וחכמי� אומרי� מולל בראשי אצבעותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה דברי רבי יהודה, ומולל ואוכל, בכלי

  .)שבת קכח". (שעושה בחול
רבא אמר כיו" , )בי" גודל לשתי אצבעותיו(אמר חדא אתרתי ורב אויא , )בי" גודל לאצבע(חדא אחדא : אביי משמיה דרב יוס( אמר? כיצד מולל" – גמרא

  :)ביצה יג". (שמשני אפילו חדא אכולהו נמי
  ?משמע שמולל בראשי אצבעותיו. ואילו בשבת קכח, בשבת משמע שאסור למלול :יב שבביצה, בי" הגמרות לכאורה קשה – �"ר

 .ניות אסור למלול כללאבל בחבילי תבואה וקט, למלול בחבילי פיאה מותר – ה"% הרזותר .1
לפי זה אסור  .זה אסור, אבל כשמפרק את הקש של התבואה מהאוכל, י שינוי"ולכ" מותר ע אלא מרכ� האוכלבחבילי פיאה לא מולל  – מרדכי .2

  .י שינוי"ע ט"היא רק ביו" כיצד מולל"למלול כלל בשבת וכוונת הגמרא 
אלא שה� עוד , מ" השבולי� בערב שבת תלשוכבר נש� מדובר ש, בשבת לבעליה� חייא קלפו' ומה שמבואר לקמ" שאשתו של רב ואשתו של ר[

  ]'תוס – ולכ" מותר, בקליפת� החיצונה
: ומה שבביצה יב. מוסבי� על שבת ופסקו הלכה כרבא לפי גמרא זו: ודברי הגמרא בביצה יג פסקו שבשבת מותר למלול בשינוי – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .היינו אפילו בלא שינוי, ט בלבד"התירו למלול ביו
  

הוי , פ שמפרק את האוכל"שאע, א"והסביר הרמ .אלא בשינוי מעט בראשי אצבעותיו, שאי" מוללי� מלילות בשבת ,כרבא וכרוב הראשוני�פסק  – מחבר
  .ומותר, כמפרק כלאחר יד כדי לאכול

ולכ" אסור לפרק האגוזי� מקליפת� , אלא התירו רק לרכ! שאי" למלול מלילות כלל בשבת, ""והרהביא כיש מחמירי� את דעת המרדכי  – א"רמ
  .כי יכול לאכל� בלא פירוק ,וטוב להחמיר, י שינוי"אפילו ע הירוקה

�ולא דומה ( שדעתו לאכול לאלתר י שינוי אפילו"אפילו עאסור הדג" מהשיבולי� ולפרק , שלרכ� מותראת דעת המחמירי�  סבירה – ב"מ, מג� אברה
והוא שדעתו לאכלו , ע"מותר לקלפו לכוכבר בערב שבת מהשיבולי� הדג" אבל א� התפרק , ולי�בכשהדג" מחובר לשיזה וכל . שדשנראה כ, )לבורר
  .לאלתר

ע מותר לשבור את הקליפה הקשה ולקלו( "לכו, א שאסר לפרק� מקליפת� הירוקה"א( לדעת הרמ – ב"מ :קילו� הקליפה הקשה או הדקה של האגוז
  .ש בהרחבה"ע. אבל לאחר זמ" חייב משו� בורר, א שקליפת שומי� ובצלי� מותרת דוקא לאלתר"שכא כתב הרמ' ובסו( ס. גופאאת הדקה שעל האגוז 

� –ש "תקי בש� יש' א בס"מג. מתיר רק לברור את האוכל מתו! הפסולת ולאלתר – ג"ב בש� פמ"מ: קליפת אגוזי� שהשתברו ועדי� ה� בקליפת
  .מותר, וכיו" שדעתו לאכול מיד, קילו( הקליפה הזו היא תיקו" האוכל ולא שיי! ברירה בזה

  
  די� המנפח

והא רב מקלפא , איני. אלעזר וכ" לשבת' אמר ר). במעשר(וא� קל( ונת" לתו! ידו חייב . מקל( אחת אחת ואוכל, המקל( שעורי�: תנ" הת� " – גמרא
  ?פא ליה דביתהו כסי כסיחייא מקל' ור, ליה דביתהו כסי כסי

אלעזר וכ" לשבת ' אמר ר). במעשר(וא� נפח ונת" לתו! חיקו חייב . המולל מלילות של חטי� מנפח על יד על יד ואוכל :אלא אי איתמר אסיפא איתמר
מנפח מקשרי אצבעותיו  :אמר רב אדא בר אהבה אמר רב? כיצד מנפח)...כ כשקבצ� יחד,משא, שאחת אחת לא הוי מפרק תולדה דדש אלא כלאחר יד(

  :)ביצה יג". (ר אלעזר מנפח בידו אחת ובכל כחו"אלא א? אפילו בכולא ידא נמי, כיו" דמשני, מחכו עלה במערבא. ולמעלה
  

�"והר. ה בשתי ידיו אסור"שה, מ"והוסי� המ. ובקנו" ותמחוי אסור לנפח גזרה שמא ינפח בנפה וכברה, בכל כוחו בידו אחתהנפוח הוא  – �"רמב 
  .הכוונה מיד לאותו יד עצמו, מה שכתוב בגמרא שמנפח מיד על ידש ,הוסי�
, אלא ג� בכל ידו, אלעזר בידו אחת זה כהמש! לרב אדא שמותר לא רק בקשרי אצבעותיו ולמעלה' ומה שכתב ר, מותר לנפח ג� מיד לחברתה – טור

  .נ שמותר ג� מיד לחברתה"אבל אה
  

אלא בידו , לא ינפה בקנו" ותמחוי ולא בשתי ידיו) ה א� מלל מעט בשבת ובא לנפות"ה( לו מלילות מערב שבת � שא� היו"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
  .אחת בכל כוחו

  

  'סעי( ח
אבל , )משו� בורר, ביד להסיר את הפסולת( ולא שפי" אות� )י"רש – מצי( עליה� מי" בכלי כדי לברור את פסולת�( י" את הכרשיני�לאי" שו" – משנה
  .)שבת קמ( ."או לתו! הכלכלה )פ שלפעמי� הפסולת נופלת מנקבי הכברה ונמצא שנברר מאליו"אע( הוא לתו! הכברהנות" 

  .האיסור הוא מדרבנ" – אגלי טל. הוא מדאורייתאלשטו( האיסור  – באור הלכה
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  .בכברהאבל נותנ" , שאסור להצי( מי� על כרשיני� כדי לנקות� מהפסולת, י"פסק כמשנה וכפרוש רש – מחבר

�  .כדי שהפסולת תשקע והאוכל יצו( מאליו, אסור לתת בתערובת מי�, ה א� יש פסולת ואוכל מעורבי�"ה – מג� אברה
  

  :מ להוריד מה� אבק או לכלו�"שטיפת פירות וירקות לפני אכילת� ע
אלא יכי" את הכל מערב , שתרד מה� הפסולת ה תפוחי אדמה וכל פרי או ירק שיש עליו אבק או עפר עליה� אסור לשותפ� במי� בשבת כדי"ה – ב"מ

  .שבת
, א� הלכלו! דבוק לפירות או לירקות או שיש עליה� ריסוס, אמנ�. ב"פ המ"י זר� מי� ע"פסק שאסור לשטו( פרות המעורבי� בפסולת ע – כ"שש

לשטיפה , ש לחלק בי" שריית כרשיני� במי�כי י, וכ" מותר לעשות זאת ביד או במטלית לחה, בסמו! לאכילת הפרות הזרמת מי�י "מותר להסירו ע
ד נפסק "שיח ס' בס. ג. הדחת כלי� מותרת בשבת. ב. וזהו שטיפתו, כ"קניבת ירק מותרת ביו. א: יש לכ� מספר ראיות. שזהו ניקוי ולא ברירה ,במי�

  .� שעליו" שמותר לשטו( בשר מהד"ב בש� הר"הביא המ' ק י"שיח ס' בס. ד. שמותר להדיח דג מלוח במי� קרי�
 �ב התכוו" שכמו שאסור "המ, יש לחלק בי" שטיפה לשריה – )קכה' ט ס"ח ח"או(אגרות משה , )קכה בבדי השולח� אות טז' ה בס"ח(קצות השולח

  .יהיה מותר, אבל סת� העברה תחת ברז ושטיפה, כ! אסור לית" מי� על כל דבר אחר כדי לשרות עליו, לשרות כרשיני� במי�
  

  'סעי( ט
וחכמי� ). אי" דר! בורר בכ!(ט ונותני� לתלויה בשבת "ביו )כלי שמסנני� בו שמרי� והיי" יורד צלול( תולי" את המשמרת: אליעזר אומר' ר" – משנה

  .והלכה כחכמי�:) שבת קלז(". ט"אבל נותני� לתלויה ביו, ואי" נותני� לתלויה בשבת, ט"אי" תולי" את המשמרת ביו: אומרי�
הכי נמי דמחייב ) כלי קט" במגוד(אלא מעתה תלא כוזא בסיכתא : ל אביי"א). משו� אוהל(אמר רב יוס( חייב חטאת ? תלה מאי :איבעיא להו" – גמרא

  .שלא יעשה כדר! שעושה בחול, אלא אמר אביי מדרבנ" היא? )הרי זה אוהל עראי וחייבי� רק על בני" גמור(
  ...שימר חייב חטאת: רב כהנא אמר? )ש� שמרי� במשמרת התלויה( שימר מאי, איבעיא להו

נוטל אוכל ומניח , מה דרכו של בורר, אמר רבה כוותיה דידי מסתברא .זירא אמר משו� מרקד' ר, רבה אמר משו� בורר? משו� מאי מתרינ� ביה
א( , מלמעלה ואוכל מלמטהמה דרכו של מרקד פסולת , כוותיה דידי מסתברא, זירא' אמר ר. א( הכא נמי נואל את האוכל ומניח את הפסולת, פסולת

  .)גמרא ש� ובד( קלח". (הכא נמי פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה
כי כא" האוכל למטה והפסולת , שלא דמי לבורר, זירא התראת בורר אינה התראה' א! לר, מרקדבורר וג� משו� לרבה אפשר להתרות ג� משו�  – י"רש

  .כ בבורר קטנית שהפסולת למטה והאוכל למעלה"משא, למעלה
  .פסק כרבה שאפשר להתרות בי" משו� בורר ובי" משו� מרקד – �"רמב

  
  :)שבת קלט". ()שיהיו צלולי� לזוב( בשביל שיצולו) הנמצאי� על המשמרת מבעוד יו�(ג שמרי� "ע) בשבת(נותני� מי� " – משנה

  
אבל א� נת" בה , )בי" משו� בורר ובי" משו� מרקד( �שמשמרת אפילו תלויה מערב שבת אסור לית" בה שמרי, י"וכרשוכחכמי� פסק כמשניות  – מחבר

ואי" בזה , היינו שהמי� יזובו ע� מקצת מ" היי" הבלוע בשמרי�, ב"והסביר המ. עליה� מי� כדי שיהיו צלולי� לזובשמרי� מערב שבת מותר לית" 
  .לפי שהמי� שהוא נות" צלולי� ה�, משו� בורר

  .ומוציאי� אות� בשבת ושותי� אותו, רי� שנשארו בחבית וקולטי� המי� טע� היי"ג שמ"מותר לית" בשבת מי� ע – משנה ברורה
  

  'יב	'יא	'סעיפי� י
  :)שבת קלט". (ומסנני� את היי" בסודרי� ובכפיפה מצרית" – משנה
טורד , מעו" ב" גמליאל אומררב" ש: מיתיבי. אבל עכורי� לא, נות" אד� יי" צלול ומי� צלולי� לתו! המשמרת בשבת ואינו חושש: אמר זעירי" – גמרא

  .בי" הגיתות שנו, תרגמה זעירי ?יינה ושמריה ונות" לתו! המשמרת בשבת ואינו חושש, אד� חבית של יי") מערבב(
כל זמ" שהוא תוסס  – �"רמב, �"רי .וממילא לאחר שיסתננו במשמרת לא נתקני� ולכ" לא הוי בורר, כל היינות עכורי� ושותי� אות� ע� השמרי� בתוכ� – י"רש? מה ההתר בבי� הגיתות[

  ]נחשב כגו( אחד, ולא הופרשו השמרי� ממנו

  .)מ" הסודר בפי הכלי או משו� סחיטה( ובלבד שלא יעשה גומא, אמר רב שימי בר חייא: 'מסנני� את היי" בסודרי�'
  )ש�( ".ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח: אמר רב חייא בר אשי אמר רב: 'ובכפיפה מצרית'
  

אסור  יי� עכור. משו� בורר לסנ" אפילו בסודרי� אסור שמרי� – י"� וכ� משמע מרש"והר) �"שלא פרש כרמב(פ הטור "ש ע"הרא, א"באור הרשב
� ולכ" מותר לברור, אלא שהרוב לא שותי� אותו כ! שהרי הוא בלא שמרי�, כי ראוי לשתיה ג� בהיותו עכור( ובכפיפה מצרית במשמרת ומותר בסודרי

כי רוב האנשי� לא מקפידי� כלל על זה ואי" , כדי שיהיה צלול ביותר כדברי זעירי מותר אפילו במשמרת ויי� צלול ,)אותו בסודרי� שזה ברירה בשינוי
  .אלא כמוציא אוכל מתו! אוכל, זה בורר כלל

  
מותר לסננו בכפיפה ) או יי" מגתו(יי" צלול . ש אסורה"שכ, שמרי� ויי" עכור אסור לסנ" בסודרי� או כפיפה מצרית גזרה משו� משמרת – �"באור הרמב

� הוא משו� עובדי" "שאיסור המשמרת לרמב ב הסביר"והמ .אסור, אבל במשמרת שהיא כלי המיוחד לכ!, מצרית או סודרי� כדי שיהיה צלול ביותר
  .דחול

  ?במפורש בגמרא במשמרתזעירי התיר הרי , �"ולכאורה קשה על הרמב
  .היינו לתת יי" צלול לסודרי� או כפיפה מצרית כדי שיהיה צלול ביותר, "לשמרו"אי" הכוונה משמרת ממש אלא שהתיר  – �תרו% הבית יוס

שבזה מותר משמרת , כוונת זעירי ביי" צלול לצלול ביותר שאי" בו כלל שמרי� ואינו משמרו אלא בשביל קסמי� או שו� דבר שנפל לש� – ז"תרו% הט
�"ג� לרמב.  

  
אבל בסודר , כי אי" ש� בעיה של ליבו", במשמרת מותר לסנ" מי� צלולי� –") נות""ה "ד. קכ' תוס( �"פ רשב"טור ע :סודרמשו� ליבו� ה י�ששוח מתי

חוששי� , כיו" שמקפיד על נקיונו של הסודר, פ שהסודר נקי"שאע, )פ מחצית השקל"ע( א"והסביר המג .גזרה שמט יסחט, אסור לסנ" מי� משו� ליבו"
כי סחיטת , אבל יי" ושאר משקי� מותר לסנ" דר! הסודר, רק במי� שהבגד מתלב" ומתכבס בכ! שייכת בעיה של סחיטה – ג"סמ .יסחט לנקותו שמא

  .ולכ" מותר, ואי" רגילות שיסחט, שאר משקי� עשויה משו� דש
  .ומסננ� שיהיו צלולי� ביותר, א כשכול� יכולי� לשתות כ!דוק – ח"ב. כל שראוי לשתות כ! בלי סינו" לרוב בני אד� – �"ר ?"צלול"מתי היי� נקרא 

  מחבר

אבל , )ואפילו בלא שינוי(ש בסודר "וכ )פ שיש בו קסמי� קטני�"אע(מותר לסננ� במשמרת  צלולי�שיי" או מי�  י"כתב כדעה ראשונה כרש .1
ושאר משקי� ) אבל הרוב לא שותי� אותו כ! ,ותו כ!שנית" לשת( קצת ויי� עכור) ששרייתו זהו כיבוסו �"כרשב(משו� ליבו"  מי� אסורבסודר 
  .דר משו� בוררובס בי"ובי" במשמרת אסור לסננ� ) א לשתות� כ!"היינו שיש בה� שמרי� וא( לגמריוא� ה� עכורי� . מותר

�במשמרת . מתו! אוכלוזה כבורר אוכל , לא זהכי ראויי� לשתיה ג� ב, סודרשמותר לסננ� ב, ה א� יש ביי" או במי� קמחי�"ה – מג� אברה
  .ב מותר"ולמ, למחצית השקל אסור

אבל במיוחד לכ! דינו כמשמרת שמותר , מדובר כא" על סודר שאינו מיוחד לכ! ולכ" במי� אסור משו� שרייתו זהו כיבוסו – משנה ברורה
 .לסנ" בה� מי� צלולי�

ובסודרי� מותר רק יי" או מי� , מי� או יי" צלולי�אסור אפילו שהיא כלי המיוחד לכ! שבמשמרת , �"כתב כדעה שניה את דעת הרמב .2
�אבל יי" , כדי שיהיו צלולי� לגמרי) כי אלו סודרי� המיוחדי� לכ!, וג� לא שמא יסחט ואי" חשש ששרייתו זהו כיבוסו במי� לדעה זו( צלולי

  .ל אפילו לא בסודרי� או בכפיפה מצריתלאסור לסננו כ ,עכור אפילו קצת
� ולא לסננו כלל"אבל א� היי� עכור קצת טוב לחוש לדעת הרמב, שיי� או מי� צלולי� מותר לסננ� במשמרת, שונההלכה כדעה רא – ב"מ. 

י אפילו במשמרת "ולרש, נות" לסודר �"לרמב, כשהוא תוסס) ל"באה, ז"ט –כ "ה חומ- שלא עב כ"וה, שממילא נשתה ע� השמרי�(יי" מגתו  .3
  .יהיה מותר

 ]לסננו אפילו בחול חומ- שהתליע אסור –ל "באה[



 5

 )עובדי" דחול( .משו� שינוי, צרי! להיזהר שלא יעשה גומא בסודר לקבל את היי", בסודר )עכור(שבאופ" כללי כשמסנני� יי" , כגמרא .4
  .)""ר, א"רשב, עובדי" דחול( , ויזהר שלא יגביה הכפיפה משולי הכלי טפח, בכפיפה מצריתכשמותר בסודר מותר ג� , כמשנה וכגמרא .5

  .והכר שנדרש שינוימשו�  – מחבר, מגיד משנה, �"ר, א"רשב. אוהלמשו�  – י"רש ?אסור להגביה טפח למה
  .יהיה מותר א� הגביה מערב שבת ומטע� אוהל, אפילו א� הגביה מערב שבת אסור לשמר, מטע� שינוי – ש"מער הגביה: 1 מ"נפק
, כי ג� במשמרת מותר, ויותרטפח הכפיפה צלולי� יהיה מותר ג� בהגבהת כשמסנ" יי" או מי� , לטע� שינוי – מי� ויי� צלולי�: 2מ "נפק
  .ז"כ הט"וכ, יהיה חייב להגביה טפח ולטע� אוהל, א"כ המג"וכ

לטע� משו� אוהל חייב ג� , ואי עשיית הגומא היא שינוי מספיק מי� חול, לטע� שינוי לא צרי! להגביה טפח – הגבהת סודר טפח: 3מ "נפק
  .טפח את הסודר להגביה

  .מ א� לא מכסה את כל הכלי שתחת הכפיפה מותר אפילו ביותר מטפח ואי" זה אוהל"ומ. י משו� אוהל"יש לחוש לטע� רש – ב"מ
�  .נפה שמיועדת לברירה דינה כמשמרת לכל דבר – מג� אברה

  

  'סעי( יג
  :)שבת קלט". (משמרתכ דמיחזימשו� , לא ניהדק איניש צינייתא בפומיה דכוזני דחביתא: אמר רב פפא" – גמרא
  .פ שהשמרי� יורדי� למטה"וזה דומה למשמרת אע, כי כשנות" את הקיס� על כלי החרס הקט" ושופ! אליו מהחבית את היי" נראה כמסננת – י"רש

ואי" , ה כמשמרתכי זה נרא, )ל"באה, אבל שלא בחזקה מותר( בחזקהפיו קשית וקסמי� בשכלי שמרוקני� בו יי" מחבית לא ית" , פסק כגמרא – מחבר
  .ל! מסננת גדולה מזו

  .דומה למשמרת, אלא כיו" שקסמי� וטינופות לא עוברי� בה�, שהרי עוברי� בה שמרי�, אי" הכוונה שמדובר ממש במשמרת – �"פ הר"מג� אברה� ע
  .ל"וכנ, כי צלול או שיש בו קמחי� דקי� מותר אפילו במשמרת, כמוב" שמדובר ביי" עכור קצת – ב"מ
  

  'ידסעי( 
". לבי רב פפא לא חשיבי? האיכא ניצוצות ניצוצות, אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא. )עירוי מכלי לחברו( מנא ממנאדבי רב פפא שאפו שיכרא " – גמרא

  :)שבת קלט(
  ." אי" זה בוררוכשמגיע אליה� משלי! אות" ופסולת" לחו- ולכ, הלכ! הוא אינו מקפיד לניצוצות, רב פפא היה חנווני ומטיל שכר – י"רש

יפסיק , קטנות מהשמרי�) טיפות(ובלבד שיזהר שכשיפסק הקלוח ויורדי� ניצוצות , מכלי לחברובנחת פסק כגמרא וכרב פפא שמותר לערות  – מחבר
  )יה של בוררולכ" אי" בזה בע, אבל בהתחלה כשמערה לא ניכרת הפסולת( .אחרת זה נחשב כבורר אוכל מפסולת, את הקלוח וישאיר אות� ע� השמרי�

� כי אי� זו דר� ברירה, מותר לשפו� ג� את הניצוצות, אבל א� רוצה לשתות לאלתר, ע מדובר כשרוצה לשתות לאחר זמ�"מה שכתוב בשו – מג� אברה
 שתות לאלתרור אפילו א� רוצה לאס, אבל א� יש קסמי� בפי הכלי ואז זה דר! ברירה בכלי. שמותר בה לאלתר באוכל מתו� פסולת, אלא ברירה ביד

  .כי זו ברירה בכלי שאסורה, כשמתחילות הניצוצות
�  .ולכ" אפילו לאלתר אסור, משמע שעירוי זה נחשב כברירה בכלי .אסר בעירוי זה לשפו! הניצוצות אפילו לאלתר – חיי אד

  .כבורר בידו שזהלהקל בזה  פסק כמג" אברה� שלאלתר יש – משנה ברורה
  

  )רוקח( .כדי שיקלח ממנו היי" היטב, דבר מסוי�מותר להגביה החבית על  – א"רמ
  

  ?הא� נחשב כבורר ביד או בכלי, ברירת אוכל מתו� פסולת במזלג
אבל . כי השומ" הוא פסולת לגבי הרוטב, ובמקרה זה אסור א( ביד. נחשב כבורר בכלי, י כ("ק נה פסק שהמסיר שומ" מרוטב ע"בס – משנה ברורה

  .ולכאורה דבריו סותרי� זה את זה. משו� שזהו דר! אכילה, מאכל עבה מ" הרוטב ק סו פסק שמותר להפריד בכ("בס
שכאשר הכ( היא יד ארוכה של האד� כי לא רוצה ללכל! את ידו או שהוא מרוחק ולא יכול להגיע , ב"יישב את הסתירה במ –) ג הערה קכו"פ( כ"שש

ה "וה. י כלי"נחשב כבורר ע, י הכ( נברר ביתר קלות מאשר בידו"כ כשע"משא, לאלתרנחשב כבורר בידו שמותר , לש� או שהוא דבר לח ולא יכול לקחתו
  .ה במזלג"בכ( וה

  
אבל א� נשאר עליה , א� אי" על הקליפה שו� אוכל ואינה ראויה למאכל אסור אפילו לאלתר כמו בורר בכלי –) לא' ג ס"פ( כ"שש: די� קילו� במקל�

  .א שותי� ממנו ללא סינו""י במשמרת יי" צלול שרוב בנ"במקל( כמו שהתירו בסמותר אפילו , קצת מהאוכל וראויה למאכל
  .והמחמיר תבוא עליו ברכה, כי לא אסרו לקל( בשבת משו� בורר, התיר במקל( א( בקליפה שאינה ראויה למאכל –) סא' ס( ילקוט יוס�

  

  'סעי( טו
  ".נותני� ביצה במסננת של חרדל" – משנה
  :)שבת קלט". (לפי שאי" עושי� אותה אלא לגוו" :תני יעקב קרחה" – גמרא
ומכיוו� שנותני� את הביצה לתק� את מראה  ,מ ג� החלבו� וג� החלמו� ה� אוכלי�"מ, פ שהחלמו" יורד למטה והחלבו" למעלה"אע – �"ר, י"רש

  .ומותר, לא נחשב כבורר פסולת מתו� אוכל, החרדל
  .חרדל כדי שהחלמו" ירד לתו! תבשיל וינקה אותומסנני� ביצה במסננת של  – י בש� רבנו הלוי"רש

פ שהחלמו" יורד למטה "אע, מותר לית" בה ביצה, חרדל לסננו) מערב שבת(שמסננת שנת" בה , י"פסק את המשנה והגמרא וכפרוש הראשו" ברש – מחבר
ולכ� , ושניה� לא נאכלי� מיד אלא לגוו� את החרדל, שהחלבו� והחלמו� ה� מי� אחד ואי� כא� בורר, ז"והסביר הט .ע� החרדל והחלבו" נשאר למעלה

  .אי� כא� בורר כלל
אבל א� עושי� אותו כדי לאכול את , מ לתק" את החרדל"כל מה שאמרנו שהחלבו" והחלמו" שניה� אוכלי� זה כשנות" את הביצה ע – לבוש, ח"ב

 ,א חלק על זה"והמג )ג"עיי" לעיל ס. (ומר שהחלמו" והחלבו" שני מיני� ה�וצרי! ל. החלבו" שאינו רוצה לאוכלו עכשיו נחשב כפסולת והוי בורר, החלמו"
  .כי אינו ראוי להיאכל כ!, ולכ" הסביר שהחלבו" נקרא פסולת, )מ"ג בש� המ"עיי" לעיל ס(וכתב שזה נחשב כמי" אחד 

  .אוכל מתו� פסולת בידו כדי לאוכלו לאלתר שאז זה כבורר, כ לוקח את החלמו� בידו לאוכלו מיד"אא, ח והלבוש"ב פסק להחמיר כדעת הב"והמ
  

  'סעי( טז
כי לא , אי" זה בורר, פ שהתולעי� נשארות במפה והוי כבורר פסולת מתו! אוכל"ואע, מותר לשתות אות� דר! מפה, מי� שיש בה� תולעי� – ש"רא

אבל א� בשעת שתיה מעכב את הפסולת שלא יכנס , כהכ שזהו דר! המלא"שיי! בורר ומשמר אלא במתק" העניי" קוד� אכילה ושתיה שיהיה ראוי לאח
  .אי" זה מלאכה ומותר, לפיו

 .כי ה� ראויי� לאכילה והוי כבורר אוכל מתו! אוכל, פשוט שמותר, אבל א� היו במי� קשי� וקמחי�, כל זה בתולעי� שאסור לשתות� – בית יוס�
שכיו" שהמפה לא נשרית במי� אלא דבר , ויש לתר%? המפה ויעבור על מלב" אלא מצד שמא יסחט את, הרי יש לאסור לא מצד בורר, ולכאורה קשה

  .לא יבוא לידי סחיטה, מועט מהבגד כדי הנחת פיו
  .כי אז עלול להגיע לידי סחיטה, מ לא ישתמש בבגד שהוא לובש"שמ, ב"וכתב המ .ש"פסק כרא – מחבר

ש ,הרא, -"י אבולעפיה מותר לברור בפיו בשעת האכילה ולמהריט"שלמהר, -"ריטי אבולעפיה ומה"ד לגבי ברירת עצמות מחלוקת מהר"ע בזה בס"וע[
  ]ש"ע, ע כא" אסור"והשו

ורק ביי" ושארי משקי� יהיה מותר שאי" המפה , כ ג� כא" יהיה אסור"וא, )ת"ר( יש דעה שהחמירה שבמי� שרייתו זהו כיבוסו, ט"שב ס' בס – ב"מ
כי לא מתכוו" לכיבוס אלא לסנ" את  ב הכריע שבשעת הדחק אפשר להקל"והמ, האוסרי� ש� במי� התיר א( לדעת ר"והא. י שריית�"מתבלנת ע
  .התולעי�

  
  ?הא� נחשב בורר, שקית תה מהכוס בשבתחרקי� או הוצאת 
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אבל , ר אותוברירה שיי! רק בדבר מעורב שיש לפשפש ולברו. התיר להסיר צרעה מ" הכוס בשבת מטע� שאי" ברירה בלח – %"באר היטב בש� מהריט

  .מותר, כא" כשהצרעה צפה ומבוררת כבר
  .ולכ" מוציא את הצרעה יחד ע� קצת מהמשקה, וכתב שהוצאת זבובי� היא כבורר פסולת מתו! אוכל, חלק עליו – ב"מ, ז"ט

ל בדבר המבורר לגמרי כגו" אב, - זה בחרקי� שטבועי� בתו! המי� או היי""ז על מהריט"כל מה שחלק הט – כ"שש, )שיט' ז ס"ה ט"נג ד' ס( א"חזו
  .ואי" זה בורר כלל, מותר להוציא אותה כמו שהיא בי" ביד ובי" בכלי, ביצה במי�
  .י כ( ע� מעט משקה"והרוצה להחמיר יעשה זאת ע, לפי זה מותר להוציא את שקית התה מהכוס בשבת –) כז' ס( ילקוט יוס�

ועל כ" כתב שנכו" , ומשאיר אותה לטפט( על הכוס וברירה בכלי אסורה אפילו לאלתרחשש לברירה כאשר מוציא את השקית  –) נח' ג ס"פ( כ"שש
ולכ" אפשר יהיה להקל ג� כאשר טיפות , אינו ככלי של ברירה, ובהערה כתב שכלי המיוחד לברור לצור! מיידי בלבד. להוציא את השקית בעזרת כ(

  .מטפטפות על הכוס
  

  'סעי( יז
  )פ תוספתא"ע. (תולדת בורר הוא )הוצאת החמאה מהחלב( כי מחב-, אגוזי� שנתנ� לדבש בידואסור לחב- שומשומי" ו – �"רמב

  ...".נותני� שומשמי� ואגוזי� לדבש ובלבד שלא יגבל, ובלבד שלא יגבל, נותני� מי� לתו! קמח קלי: "דבריו נסמכי� על התוספתא – מגיד משנה
, � כתב את דעת עצמו ולא מהתוספתא"שייתכ" שהרמב, א"ומתר% המג? א משו� בוררשהאיסור הוא משו� מגבל ול, כ"שמשמע א, א"והקשה המג

�  .ודברי המגיד משנה צריכי� עיו
  

  .�"פסק כרמב – מחבר
�שכל המדבק חלקי� לחלק , חו- מבורר עבר ג� על בונה, י שהעמיד חלב במקו� ח� או שלקח קו� ועשה גבינה"ע א� עשה גבינה בשבת – מג� אברה

  .בונהכוא הרי ה, אחד
  .האיסור כא" של חיבו- הוא משו� לש ולא רק משו� בורר ולכ" אסור אפילו א� עושה זאת לאלתר – משנה ברורה

  

  ?האם היורק בשבת והרוק מתפזר לכל רוח עובר משום זורה
  )ל בש� אור זרוע"מהרי( .חייב משו� זורה, והרוח מפזרת את הרוק, מי שיורק בשבת ברוח – פ הירושלמי"ע א"רמ
אינו חייב , וטיפה אחת הלכה לכא" וטיפה אחת לכא" וכ� מי ששפ� מי� מועטי� מצלוחית. לכ! כיו" שאינו מתכוו", לא ראינו מי שחושש לזה – א"רעק

  :והביא לכ! כמה הסברי� משו� זורה

 .סולתכ כא" במי� שהכל פ"משא, כי זורה חייב כשמפריד פסולת מאוכל כמו בורר, השמיטוהו הפוסקי� לירושלמי  .א
 .כ במי� שאינ� מגדולי קרקע ואי" בה� איסור זורה"משא, ואד� הוא מגדולי קרקע, זורה חייב בדבר שהוא גדולי קרקע  .ב
  .אבל ברוק אסור, במי� זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומותר  .ג


