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

 ברירה בכף או במזלג -בורר יב

 

 במסגרת השיעורים הללובחורף עסקנו 
הוצאת  ראינו שלהלכהו בהלכות בורר

פסולת מתוך אוכל אסורה מדאורייתא אף 
לאלתר, אך עם זאת ישנם מצבים כשנעשית 

בהם הוצאת פסולת מאוכל מוגדרת כדרך 
 .לצורך שימוש לאלתר אכילה ומותרת

 הפעם נעסוק בענייני ברירה בכלי.

לא  ובנפה ובכברהאיתא בגמרא בשבת "
, מכאן 1"יברור, ואם בירר חייב חטאת

 םיש מצב של ברירה בכלי: א( רואים
ם עליו. המוגדר כ'דרך ברירה' גמורה וחייבי

כלים המשמשים לברירה הם  נפה וכברה ב(
גמורה. בעבר הגדרנו שמלאכת בורר הינה 
'מלאכת שדה' הנעשית לצורך שמירה 

מדוע ברירה על  יותר לאוצר, על פי זה מובן
 -ידי נפה וכברה מוגדרת כ'דרך ברירה'

תפקידם הייעודי של כלים אלו הוא להפריד 
 םבהגרעיני החיטה לפסולת המעורבת  בין

 קודם הבאתם לצרכן וזו מלאכת שדה.
לענ"ד ניתן להגדיר מסננת של ימינו כנפה 
וכברה כיוון שהיא מיועדת לברירה )אף 
שהברירה הנעשית בה היא לאו דווקא 

  (.2כברהבמצוי בנפה ושלאחר זמן כפי 

כלים שאינם  הוא סוג נוסף של כלים
למלאכת ברירה אך  מלכתחילה מיועדים

משתמשים בהם להפרדת אוכל ופסולת, 
 דוגמא לכלים מסוג זה הם קנון ותמחוי.

, אינו כלי המיוחד הקנון, שהוא כעיין משפך

                                                   
 דף עד, עמוד א. 1
יש בזה נפקא מינא שבעז"ה נעסוק בה כשנלמד  2

 על השימוש בתיון בשבת.

לברירה אך משתמשים בו לשם הפרדת 
יני הקטניות מתוך התרמיל שלהם. עגר

אטו  ברירה בסוג כלים כזה אסורה מדרבנן
רים בו. נפה וכברה או משום שסוף סוף בור

ישנו חיוב על ברירה בנפה  למסקנת הסוגיא
אוכל וכברה אף כאשר מדובר על הוצאת 

לאלתר וכן  לצורך שימושמתוך פסולת 
 .ר"ח פירוש על פי 3מתבאר בתוספות

ברירה ביד. ברירה  דרך נוספת לברירה היא
ביד מותרת באופן שנעשית על ידי הוצאת 

   אוכל מתוך פסולת לצורך שימוש לאלתר.

לשימוש  יש לשאול, כיצד יש להתייחס
 לאיזה מבין הסוגים שלמדנו לעילבסכו"ם? 

  ? הסכו"םדומה 

בשבת אך  כולנו רגילים להשתמש בסכו"ם
מדוע זה מותר? והרי לכאורה גם  יש לברר

והמזלג הם כלים המשמשים להפרדת  הכף
, וכפי שלמדנו אף 4פסולתאוכל מתוך 

צורך פעולת ברירה הנעשית על ידי כלי ל
 אסורה. -שימוש לאלתר

 ומר שהשימוש בסכו"ם מותררבים יודעים ל
יד יוון שהוא מוגדר כ"ידא אריכתא" )כ

ההסבר  ארוכה( ויש להבין דימוי זה.
הפשוט של המושג הוא שהסכו"ם אינו כלי 

 רה אלא משמש כ'יד ארוכה' של הסועדברי
                                                   

 '.חייב מסכת שבת, דף עד, עמוד א. ד"ה 'והתניא 3
שבדרך כלל  בדוחק ניתן לתרץ עוד היה לגבי כף 4

 משתמשים בה להוצאת מרק מתוך מרק ואין כאן
, אלא הפרדת אוכל מאוכל פסולתמאוכל  הפרדת

המצבים וכל שכן במזלג אולם זה אינו נכון בכל 
מוצאים מין אחד בלבד מתוך  בדרך כלל תושאי
 .  אכלהמ
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וכפי שביארנו לעיל הוצאת אוכל מתוך 
כאשר נעשית ביד. פסולת לאלתר מותרת 

אולם יש להקשות על הסבר זה: המשנה 
 להשתמש בכף כדי כותב שאסור 5ברורה

אלא אם  שמנת שצפה על גבי החלב להוציא
או  כן לוקח גם מעט חלב יחד עם השמנת

 במקרה זה . מדוע6שלוקח רק חלק מהשמנת
 הכף לא מוגדרת כ'ידא אריכתא'? 

נשאל אודות ברירה בכף  7האגרות משה
יכול להיות איסור אף  ומזלג ומבאר שבאמת

 הדבר תלוי לצורך מה אולם סכו"םב
מסייע לפעולת  . אם הסכו"םומשתמשים ב

 אי אפשר לעשות זאתבצורה ש הברירה
הפרדת השמנת מן החלב על בבלעדיו, כגון 

יק בין ניתן להפריד במדושם ידי כף ש
על ידי  השמנת לחלב רק על ידי כף ולא

נחשב כקנון ותמחוי  זי הסכו"םא היד,
אם משתמשים  , אולםוהשימוש בו אסור

לכלך את לשלא לצורך נוחות כגון  סכו"םב
שלא יכול להגיע בידיו משום  או הידיים
שמדובר במאכל לח ולא מחמת  או למאכל

)כגון בהוצאת גזר  יכול להשתמש בידיו
יא צומותר כשמוי כבורר בידו ווה מהמרק(

 אוכל מתוך פסולת לצורך שימוש לאלתר.
להשתמש בסכין  ראייתו היא מכך שמותר

לקלוף שומים ובצלים לצורך שימוש  כדי
שמשתמש  ההיתר נובע מכךטעם  ,8לאלתר

סכין ולא ביד משום שזה יותר נוח לו אבל ב
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הצף על פני החלב גם זה הוא בכלל בורר... אבל 
ליקח השומן בצמצום אסור אפילו דעתו לאכול 

 ...שהרי הוא לוקח בכףלאלתר 
חבית ובה היין מבדין מזיגת וכפי שנתבאר בעבר  6

שמרים בתחתית החבית. עיין בשלחן ערוך, סימן 
 שיט, סעיף יד.

וכן דעת אחרונים  אורח חיים, חלק א, סימן קכד. 7
 רבים.

ו האחרונים בהם ביארנו מדוע עיין בשיעורינ 8
 להוציא פסולת מתוך אוכל. מותר במקרה זה

לעשות את פעולת  ניתן היה באופן עקרוני
 . 9ההפרדה הזו ביד

העולה מן האמור הוא שאם השימוש 
בסכו"ם הוא לצורך עזרה בפעולת הברירה 

 10בלעדיוואי אפשר לעשות את ההפרדה 
אולם אם משתמש   אזי השימוש בו אסור,

 לפעולת האכילה השימוש כמסייעבסכו"ם 
מותר.  החזון איש כתב שמותר להוציא את 

אין בזה "ו ביד או במזלגהבשר מעל העצם 
ולא ביאר טעמו. נראה  11"רשום נדנוד בור

תיר להשתמש במזלג לצורך לומר שה
פעולה זו כיוון שאפשר לעשותה ביד, כפי 

ניתן לדייק  שלמדנו מדברי האגרות משה.
כך אף מדברי שער הציון שכתב על הוצאת 

 12"בדבר זההשמנת בכף "שדרך ברירה הוא 
ומשמע שיש איסור דווקא במקרה כגון זה 
שבו אין אפשרות לעשות את הפעולה 
בידיים והשימוש בסכו"ם נועד לשם פעולת 

 ברירה.

לחלוק על  13אמנם דעת הגר"ע יוסף זצ"ל
הגדרה זו ולדעתו מותר להשתמש בסכו"ם 
בכל צורה שהיא כיוון שזו דרך אכילה וכמו 

 וך בסכיןלחת במלאכת טחינה שהתירו
ואין  לצורך שימוש לאלתר חתיכות קטנות

בין מבחינה מעשית אין בזה טוחן. נראה ש
 אכילה אךהנפקא מינא בשעת  שתי הגישות

 יש ביניהם והגדרת העניין הבנהמצד ה
 בזה מחלוקת גמורה. רוב פוסקי זמננו פסקו

 כפסק המשנה ברורה.

                                                   
אמנם לענ"ד יש לעיין בהוכחתו של האגרות  9

שלכאורה אי אפשר לקלף את השום משה משום 
 בלא הסכין, וה' יאיר עיני.

 כגון בהוצאת השמנת מהחלב. 10
 .אורח חיים סימן נד, סעיף קטן ה 11
 סימן שיט, סעיף קטן נח. 12
חזון עובדיה על שבת, חלק ד, הלכות בורר  13

הלכה א ובהערה שם. ועיין עוד בילקוט יוסף, 
 שבת, חלק ג, עמוד רסא.  


