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 ""לבניינה של הלכה
 רה"ימו"ר מפי  שבת בישיבהסיכום הלכות שבת שנאמרו ב

 בשני מיני אוכליםו בכלים ברירה -בורר )ב(מלאכת 

 

בפעם הקודמת עסקנו ביסודות מלאכת 
בורר והגדרנו שכדי שפעולת הפרדת אוכל 

כ'מלאכת ברירה' מפסולת לא תוגדר 
האסורה מדאורייתא אלא כ'מלאכת אכילה' 
המותרת לגמרי צריכים להתקיים שלושה 

תנאים: א( הוצאת האוכל מתוך הפסולת   
 ב( ביד ולא בכלי ג( לאלתר.

, יש פסולת מאוכלעד עתה עסקנו בהפרדת 
 שני מיני אוכליםלדון כיצד נתייחס ל

שקדים  אם יש בצלחתהמעורבים? למשל 
רוצה לאכול רק  ם המעורבים, ואדםואגוזי

ר לו להוציא , האם מותאת השקדים
 או האם מותר מהתערובת את האגוזים

 ולהוציא את השקדים לעשות את ההפרדה
רק בעוד כמה שעות )=לא  לאכול מהם אך

לאלתר(? אם נגדיר שגם בזה שייכים דיני 
סורות, אם אין לו אהלפעולות הברירה אזי 

אזי הפעולות יהיו  ברירה במיני אוכלים
 מותרות.

, וכך גם בשם רבנו חננאל ביארו 1התוספות
שפסולת ואוכל זהו  ,2פסק השלחן ערוך

עניין יחסי לרצון האדם, ומה שאינו רוצה 
כעת נחשב כפסולת עבורו )אף על פי 

היינו שהגדרת פסולת שלאחרים זהו אוכל(, 
 .ואוכל היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית

 מדאורייתאלפי זה בדוגמא לעיל יהיה אסור 
להוציא את האגוזים  מתוך השקדים משום 

מוגדרים  הם אגוזיםמעוניין ב וכיוון שאינש
 צריך להוציא השקדים , ולכןכפסולת ממש

                                                   
ה 'היו לפניו', מסכת שבת, דף עד, עמוד א, ד" 1

 עניין של גרסאות. וזהו
 סימן שיט, סעיף א וסעיף ג. 2

אן מכ , ביד, ולאוכלם לאלתר.)=האוכל(
המשנה  .3םששייכת ברירה בשני מיני אוכלי

יש דין  כליםפוסק שגם בשני מיני  4ברורה
לכן אם יש  בורר כמו בשני מיני אוכלים.

 ואנו רוצים מעורבת ערימת סכו"ם נולפני
 יהיה מותר הניח רק מזלגות על השולחןל
קחת את המזלגות )=אוכל מתוך פסולת( ל

לצורך הסעודה הסמוכה  רק מתוך התערובת
)=לאלתר( ולא לצורך סעודה רחוקה  ממש

 )=לאחר זמן(.

רה ששני המינים ין במקמה הדיש לברר 
בתום  למשל האם מותר ?שווים בעיני

הסעודה להפריד את הסכו"ם המעורב כדי 
לעשות ערימות נפרדות של מזלגות, כפות 

ינים? והרי כל המינים שווים בעיני וסכ
אף מבחינה סובייקטיבית ולעניין הסידור 

 אין כאן פסולת ואוכל.

לדעת : א( נראה שבכל זאת יש לאסור משום
מלאכת בורר היא עצם ההפרדה  5הרמב"ם

 )אף שאין כאן אוכל ופסולת( בין שני מינים
על פריד שני המינים זה מזה עובר וכיוון שמ

כיוון לדעת התוספות  ב( .6מלאכת בורר
שרוצה שכל מין יעמוד בפני עצמו ולא יהיה 

כל על ידי ההפרדה  ממילא מעורב עם השני,
ובכך עובר על  מין נתקן בהיותו בפני עצמו

                                                   
 .ראשונים שחולקים, עיין שם נםאמנם יש 3
 טו. שיט, סעיף קטןסימן  4
 מובא בביאור הלכה, סימן שיט, ד"ה 'היו לפניו'. 5
עיין בביאור הלכה, סימן שיט, סעיף ג, ד"ה 'היו  6

לפניו' המביא את דברי הפרי מגדים בזה וחולק 
 עליהם.
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לכן נראה שהפרדת הסכו"ם  .7מלאכת בורר
 .לאחר הסעודה תהיה אסורה מדאורייתא

בכדי לערוך את  את הכלים אמנם אם מפריד
 הפעולה הסמוכה ממש השולחן לסעודה

אנו רואים את הפעולה  משום שבזה תמותר
דוגמא נוספת היא סידור  .8כדרך אכילה

סיום  לפי צבעים לאחר משחקי ילדים
 יוצא שאסור המשחק, לפי דברינו

 להפריד החיילים כדי לסדרם מדאורייתא
פרדה אינה לצורך כיוון שהה חסוןלא

 .לאלתר

מעוניין  אדם כאשרלפי דברינו לעיל יוצא ש
 . לכאורהלקחת חולצה מערמת חולצות

 לקחת דווקא את החולצה שהוא עליו יהיה
רוצה )=אוכל מתוך פסולת( לצורך שימוש 

 9אולם כותב הביאור הלכה ר.לאלת
אחד על גבי חפצים מונחים שבמקרה בו 

יהיה מותר להסיר את החפצים  השני
 בו מעונייניםהעליונים בכדי להגיע לחפץ ש

 הוא טעם הדבר ואין בדבר בורר כלל.
לשם נעשית שהסרת החפצים העליונים 

ולא לשם  בו לחפץ שמעונייניםהגעה 
 החולצותאין כאן תיקון של אחת ו ברירה

. על פי זה 10ברירה אין בדבר איסור וממילא
 11וכל להתייחס למנהג המופיע ברמ"אנ

שבליל שבת יש לבצוע דווקא מהחלה 
מותר להסיר את  האם. יש לשאול התחתונה

החלה העליונה כדי לבצוע על התחתונה? 
משום  פעולת ברירה כאן יש לכאורה והרי

החלה העליונה היא כפסולת בעיני )כיוון ש
! לפי דברינו שאני מעוניין בחלה התחתונה(

לעיל אין בדבר איסור כיוון שהסרת החלה 
לחלה התחתונה כדי להגיע העליונה נועדה 

                                                   
 שם, ד"ה 'לאכול מיד'. 7
 .שכך כתב )לסעיף ג( אור הלכהבבי שם עיין 8
 שם, ד"ה 'לאכול מיד'. 9

 רק כלל אודותו חושב אינו אם אבל: "ל"וזשם,  10
 זה ממנו שלמטה למין להגיע כדי להסירו שרוצה

 ."כלל בורר בכלל הוי לא
 שלחן ערוך, סימן רעד, סעיף א. 11

ולכן אין כאן פעולת ברירה אלא הסרת 
 הדבר המונע, ומותר.

 

 

 

  


