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דיןברירהבסלט
ינון חדאד

אמרהכותב:במיםעזיםהייתינותב,מטלטלונזרקמקוטבלקוטב.
ִ
לנסותלבררהענייןהחמור,אשרלקמןסדורואמור,ולאאדמהכיעתההואגמור,ידוע
ידעתיכילבאיםהואשמור.
אךמכלמקוםנערתיחצני,לחקורכיכלתישינסתימתני,נבוךהייתימחזרכעני,אם
לאאביןלמהזהאני.
חסדיה'כילאתמנולגווע,פתחליאוזןלכבדשמוע,ודרךהתווהליהלוךונסוע,בקצה
העניןזיכניליגוע,ואתםישריםאכלואכולושבוע.
ועלדלתותכלקוראהננינוקש,ומכלמעייןבקשאבקש,למעןהסרכלמכשולומוקש,
ולאימצאבמאמרנפתלועיקש:
כלהערהאשרבדבריתמצאו,בבטנכםאותהנאלאתכלאו,אלביתאוצרישלחוה
והביאו,וברכהעדבלידימה'תשאו.
וזאתלמודעלכלהוגהבאמרים:איננימורהקליםאוחמורים,ואםלמעשהבא-ידפוק
על דלתות המורים ,אשר הם הלכה לפני ישראל סודרים .ועתה שימו עינכם ,אלה
הדברים:

שאלה
סלטירקותהעשוימכמהירקותחתוכיםדק,ורוצהלהוציאמיןאחדממנו,לא
משוםשמואסבו,אלאשנחלויותרלאכולהסלטבלעדיו,האםמותראושיש
לאסור כדין שאר שני מיני אוכלים שצריך לברור מה שרוצה מתוך מה שאינו
רוצהולאלהיפך.

קיצורהמאמר
כדילבררהדיןבסלט,ישקודםלהביןלאשורודיןאחרהמובאבמשנהובגמרא:
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דיןסינוןיין.כשנביןאותו,נוכללנסותוללמודממנולסלט.
במשנה  שנינו )שבתקלט':(:מסנניםאתהייןבסודריםובכפיפהמצרית'.ובגמרא:
'אמרזעירינותןאדםייןצלולומיםצלוליםלתוךהמשמרת)שהיאכליהמיוחד
לסינון( בשבת ואינו חושש' .ובברייתא שם' :רבן שמעון בן גמליאל אומר :טורד
)מערב(אדםחביתשלייןיינהושמריה,ונותןלתוךהמשמרתבשבתואינוחושש'.
והעמדנואתדברירבןשמעוןבןגמליאלבזמןביןהגיתות,שאזכלהיינותעכורין
ובניאדםשותיםאותםכך,ולאנחשבתיקוןמהשמסנןאותם.ומזההטעםהתיר
זעירילסנןייןומיםצלולים,שהריאיןכאןשוםתיקון,כמבוארבגמרא)שבתקט.(.
נמצאנולמדיםשכאשראףבלאמעשההסינוןמתוקןהמשקהלשתיה,איןאיסור
לסננו,ומותרלעשותזאתאףבכליהמיוחדלסינוןכגוןמשמרת.
אמנםלפיזהיקשהמדועבשנימיניאוכליםאסורלברורזהמזה,הלאאףהם
מתוקניםלאכילהבלאשוםצורךבברירה.וכןהקשהבספרתהלהלדוד.ואמנם
בשנימיניםשאינםנאכליםיחדאינוקשהכלכך,שישלומרשבמהשבוררהמין
שאינו רוצה מתקן בזה המין שרוצה .אבל בשני מינים הנאכלים יחד כגון סלט
שאףבלאהברירההכלמתוקןלסעודהכמושהוא,מדועייאסר.ושתיתשובות
אפשרלהשיבלשאלהזו,ואלוהן:
 .1הייןוהשמריםהמעורביםבוחשוביםמיןאחד,משוםשבאוממקוראחד,ולכן
איןאיסורבסינונם,מהשאיןכןבשנימיניאוכליםשהםודאישנימיניםשונים,
איןשוםהיתר.
הדוחקבזה:הרימצאנולסמ"גוהסמ"קובעלשבליהלקטועודראשוניםשהתירו
לסנןייןשישבוקיסמיןאוקש,ואיאפשרלומרעלקיסמיןוקששהםמיןאחד
עםהיין.
 .2כיווןשהשמריםאינםמעכביםאתהשתיהונשתיםהםעםהיין,בטליםלגבי
היין.והואהדיןלקיסמיןדקיןאוקששבייןשבטליםלגביהייןולכןאיןשוםאיסור
לסננם ,מה שאין כן בשני מיני אוכלים ,כל אחד חשוב בפני עצמו ואי אפשר
לומרשאחדבטללחבירו.וכןתירץהרביצחקמאלצאןבספרשביתתהשבת,וכן
הגרש"זאוירבך)הובאודבריובספרשמירתשבתכהלכתה(,והגאוןרביבןציון
אבאשאולבספראורלציוןח"ב.
הדוחקבזה:א.לאמצינובגמראובראשוניםשהזכירולסבראזושהפסולתשאינה
מעכבת השתיה בטלה למשקה ,ואם דווקא במקום שהפסולת בטלה ליין מותר
לסנן ,נמצא שזה עיקר טעם ההיתר ,ולמה לא אמרוהו .ב .הרי מצאנו לכמה
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ראשוניםואחרוניםשהתירולסנןאףקיסמיםגדוליםמןהייןאותולעיםמןהמים
ואףשאיאפשרלשתותםיחד.ואלוהם:הראב"ד,הארחותחיים,מרן,הלבוש,רבי
יוסףבןג'ויאבעלספרטלאורותורביעוזיאלמייזלישבעלספרמנורההטהורה
ועוד.ובקיסמיןגדוליםאותולעיםאיאפשרלומרשבטליםלייןאוהמיםשהריאי
אפשרלשתותםועומדיםלגמריבפניעצמם.
ואםכןצריךלומרשבכלמקוםשיכוללשתותבלימעשההברירה,ביןאםמשום
שהפסולתנשתיתעםהמשקהוביןאםמשוםשיכוללשתותכדרכוולעכבהפסול
שלא תכנס לפיו ,מותר לברור הפסולת מהמשקה אף בכלי המיוחד לברירה,
שאין תיקון במה שבורר ,שאף בלי הברירה היה מתוקן ,וזו דעת כל הראשונים
והאחרוניםהנ"ל.
לפי זה נוכל לומר ששני מיני אוכלים מעורבים שרוב בני אדם אוכלים שניהם
יחד כגון סלט ,אין איסור לברור מין אוכל מחבירו ,שהרי אף קודם הברירה
הייתה התערובת ראויה לאכילה כמו שהיא .ובאמת מצאנו בגמרא )שבת קט(.

עלפיפירושר"חושארראשונים,שמותרלסנןמיאבטיחמהאבטיח,אףעלפי
שבפשטותחשוביםהםשנימיניאוכליםשזהאוכלוזהמשקה.וכןמצאנולרבנו
ישעיההראשוןשהתירלסנןייןמהדבשוהבשמיםשבו.ומשמעשאףבעלשבלי
הלקטשהביאדבריומסכיםשאיןאיסורברירהבזה,אלאשסוברלאסורמטעמים
אחרים.
נותרלנולבארשנידיניםמדיניבוררשלכאורהסותריםלדבריםהנ"ל,וקשיםאף
בפניעצמם.
הדין הראשון :מחבץ .ידוע שאסור להפריד החלב ממי החלב שבו )נסיובי( וכך
ליצורגבינהמשוםבורר.וקשה:
 .1לפי דברינו ,מדוע אסור? הרי אף קודם שמפריד החלב מהנסיובי ראוי הכל
לשתותויחד!
 .2הלאהחלבוהנסיובישבוודאינחשביםמיןאחד,וקיימאלןשאיןבמיןאחד
איסורבורר!
 .3דיןמחבץנאמרבגמרא)שבתצה(.מפירביאליעזר.ומאידךמצאנולרביאליעזר
)שבתקלז(:שמתירלסנןבמשמרתאפילוייןעכור,ולכאורהדבריוסותרים.
ונראה ליישב :במחבץ אי אפשר לומר שאין כאן תיקון ,שהרי קודם שחיבץ לא
הייתה כאן גבינה ועכשיו יש וזה תיקון גמור ,ואף שלאכילה היה מתוקן קודם
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החיבוץ ,מכל מקום על ידי החיבוץ יצר דבר חדש ונמצא מתקן על ידי מעשה
ברירה וחשוב בורר .מה שאין כן בשני מינים הנאכלים יחד כגון סלט וכדומה
איןשוםתיקוןלאכילהבמהשמפרידזהמזהוכמבוארלעיל,וגםאינויוצרדברחדש.
וכןבייןאפילועכור,אףקודםשמסננוישכאןייןגמור,ורקמעורביםבושמרים,
ונמצאשלאיצרדברחדשבסינונו)אמנםבכלזאתאסרוחכמיםמשוםשסו"ס
מתקן היין לשתיה ,ור"א מתיר משום שאינו עושה מעשה ברירה אלא רק נותן
הייןבמשמרת(.
הדין השני :הפרדת אגוזים מהדבש .איתא בתוספתא וכן כתבו הרמב"ם ומרן
שאסורלחבץבידואגוזיםושומשמיןהנתוניםבדבש.וקשה:
 .1לפי דברינו מדוע אסור ,הרי אף קודם שמחבץ ראויים האגוזים להאכל עם
הדבש.
 .2מדועלאחילקוביןאםרוצהבאגוזיםלאלתרלביןלאחרזמן,הרימותרלברור
אוכלמפסולתבידעלמנתלאכוללאלתר.
ונראה ליישב :מנהגם באותו הזמן היה ליתן האגוזים בדבש כדי לצפות את
האגוזיםבדבש,ואחרכךהיומוציאיםהאגוזיםמןהדבשולאהיואוכליםהכל
יחד שזה מתוק מדאי .ונמצא שהדבש חשוב להם פסולת והאגוזים אוכל .והנה
דרךהפרדתהאגוזיםמןהדבשהייתהעלידיחפינתהאגוזיםבידוסחיטתםמן
הדבשוכמבוארבאחרונים,וכיווןשלאהותרלברוראוכלבידלאלתראלאמשום
שזודרךאכילהוכמבוארבראשונים,ובדרךזואיאפשרלומרדהויאדרךאכילה,
משוםכךנאסרה.

א.היתרסינוןהייןוטעמו
שנינובמשנה)שבתקלט':(:ומסנניןאתהייןבסודריןובכפיפהמצרית'.ופירשרש"י:
'אתהיין-מפניהקמחיןשקוריןיינ"ש'.ע"כ.ובגמרא':אמרזעירינותןאדםיין
צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש אבל עכורין לא .מיתיבי
רבן שמעון בן גמליאל אומר טורד אדם חבית של יין יינה ושמריה ,ונותן לתוך
המשמרתבשבתואינוחושש.תרגמהזעיריביןהגיתותשנו'.ופירשרש"י':טורד
מערב.ביןהגיתותשנו-שכלהיינותעכוריןושותיןאותןבשמריהן,הלכךאיןכאןתיקוןדבלאוהכימשתתי'.ע"כ.והואמגמראשבת)קט.(.ולמדנומכאןשלא
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נאסרהברירהבשבתאלאבמקוםשבברירתומתקןהאוכל,אבלבמקוםשאףבלא
ברירתו מתוקן האוכל לאכילה ובמה שבורר רק משביח יותר ,שרי אפילו בכלי
המיוחד לברירה כדוגמת משמרת .ובספר אור זרוע )הלכות שבת נט( הביא דברי
רש"י כלשונם .וכעין זה פירש בספר התרומה )רנד( ,ובסמ"ק )רפב( ,ובספר שבלי
הלקט)צא(,ובספראוהלמועד)משמרתהקודשדרךרביעינתיבעשירי(,וכןכתברי"ו
)נתיבשניםעשרהחלקהשמיני(.
והר"ן )נז :בדפי הרי"ף( כתב וזו לשונו' :ונמצא פסקן של דברים דיין שהוא צלול
דרובייהודאינשילאקפדיבהוכללמותרלתתאפילולתוךהמשמרתכדישיהיה
צלול ביותר ,אבל יין שהוא עכור קצת ואפשר דמשתתי הכי ומיהו רובייהו
דאינשילאשתוליההכי,בסודריןובכפיפהמצריתשרי,דאיכאשינוי.אבללתוך
המשמרתדליכאשינויאסור.וייןשהואעכורלגמריולאמשתתיהכיכללאפילו
בסודריןובכפיפהמצריתאסור.עכ"ל.והובאודבריובביתיוסף )שיט(וכתבשכן
היאדעתהטור)שם(.
והרב המגיד )הלכות שבת פרק ח ,יד( הביא דברי הרשב"א שפירש כדרך שפירשו
שארהראשוניםהנ"ל,אלאשכתבשבייןדאיןבושמריםכללמתוקמא.ומשמע
דיין שיש בו שמרים אפילו בסודרין ובכפיפה מצרית אסור .וכן כתב בבית יוסף
)שם(בדעתהרשב"א.ולכאורהקשהכיהנהבחידושיו )שבתקלט(:כתבהרשב"א
בזוהלשון":ומסנניםאתהייןבסודרים.פירוש:ייןעכור.דאיאפשרלפרששמרים,
דהאייןקתני,ואףעלפישמשנה,כיוןשהואבוררגמוראסור.וכןאיאפשרלומר
ייןצלולוכו'אלאעלכרחךבייןעכורדכיוןדאפשרלמשתיההכי,איןכאןמשום
בורר,וכיווןדמשנהקצתומסננן)כצ"ל(בסודריןשרי".עכ"ל.ותרתישמעתמיניה,
חדאדלאאסראלאשמריםממש,וכדמוכחמלישניה.ועוד,דכלדאפשרלמשתיה
כמו שהוא אין כאן משום בורר ,אע"פ שיש בו שמרים ,ומותר לסננו בסודרין.
וזה סותר לכאורה למ"ש הרב המגיד והב"י בדעת הרשב"א .וצריך לומר שמה
שכתב הרשב"א 'שמרים' היינו יין שיש בו שמרים ,וכוונתו לשמרים המעכבים
השתיה.וכןמהשכתב הרבהמגיד והבית יוסף דלרשב"א בייןשאיןבו שמרים
כללמתוקמא,רצונםלומרשאיןבושמריםהמעכביםהשתיה.ולפיזהלאפליג
הרשב"אעלשארראשונים.אמנםהמשנהברורהבשערהציוןפירשדלרשב"א
כל שעכירותו מחמת השמרים אסור .ומשמע דכוונתו אף על גב דמשתתי הכי.
ולפירושזהצריךלהביןמההסבראלחלקביןעכורסתםלעכורמחמתשמרים.
וצ"ע.
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והרמב"ם )הלכות שבת פרק ח ,יד( לא התיר לסנן במשמרת אפילו יין צלול ,ולא
התיראלאייןומיםצלוליםבסודרים,ומשמעדייןעכור,אףעלגבדמשתתיהכי,
אסוראפילובסודרין.ועייןבביתיוסףובלחםמשנהשביארוהיאךמפרשהרמב"ם
הגמראהנ"ל.
ובשו"ע)שיטי(הביאדעתשארראשוניםבסתם)ועייןמגןאברהםסעיףקטןיב,ושאר

אחרונים(ואחרכךהביאדעתהרמב"ם.ומשמעשמכריעכשארראשונים.וראיתי
לב"ח )שיטו(שכתבשלאהתירולסנןבמשמרתאלאייןצלוללגמרי,אבלעכור
אףעלגבדרובאדאינשישתוליה,כיוןדמיעוטאקפדיאיכאמשוםבורר,ודלא
כר"ן,אלאכרש"ישפירששאיןכאןתיקוןמשוםדכולהואינשישתוליה.עכת"ד.
ובשו"ת יחוה דעת חלק ב )נא( דחה סברת הב"ח ,שהאחרונים הסכימו להלכה
כדברי הר"ן ,וכמבואר בט"ז ,בספר תוספת שבת ,בשולחן ערוך הגר"ז ובמשנה
ברורה .עד כאן .ויש לי להוסיף שמלבד הר"ן ,כתבו כדבריו גם הרשב"א )הובאו

דבריולעיל(והרמב"ן )שבתקלט(:וסמ"ג )ל"תסהדףיג(.וכןכתבבספראוהלמועד
)דרךדנתיבי(ובסמ"ק )סימןרפב(ובשבוליהלקט )סימןצא(.וגםדברירש"י,נראה
לפיקוצרדעתישאיןהכרחלפרשםכהבנתהב"ח,ואפשרלפרשםכפישארהבנת
הראשונים.

ב.קושיאמאיסורברירתשנימיניאוכליםויישובלזה
אמנם ,לפי כל זה יקשה מאי דקיימא לן דבשני מיני אוכלים שייכא ברירה ,כי
לכאורההסבראשאמרנובייןצלולדרובייהודאינשישתוליההכי,ישלאמרהאף
בשנימיניםדרובבניאדםאינםמקפידיםלהפרידהמיניםזהמזהקודםאכילה,
ועל כל פנים יש כמה מיני תערובות מאכלים שאין דרך להפריד זה מזה ,ואם
כן כשיפרידם  -אין כאן תיקון .וכן הקשה בספר תהלה לדוד )שיט ,טו( .ואמנם
בשנימיניםשאינםנאכליםיחדאינוקשהכלכך,כיסוףסוףאיאפשרלאכול
כל התערובת יחד ,ואם כן כשבורר המין שאינו רוצה מתוך התערובת ,נמצא
מתקןהמיןשרוצה.וכןכתבבספרשביתתהשבת)מלאכתמרקד,סעיףקטןיא(.אבל
בשנימיניםהנאכליםיחדכגוןסלטוכדומה,לכאורהאיןשוםתיקוןבמהשבורר,
שמתוקןהכללסעודהכמושהוא.
והיהנראהלחלקולומרדייןשישבומעטשמריםחשובהכלכמיןאחד,שהכלבא
ממקוראחד,וכיווןדרובבניאדםשותיםהייןעםהשמרים,איןכאןתיקוןכלל.
ולאדמילחרדלדאמרינןבגמרא)שבתקלד(.דאסורלסננומהפסולתשלובמסננת
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שלחרדלדמיחזיכבורר,ואףעלפישהפסולתשלוראויהלאכילהוכמושכתבו
התוספות)שם(,דבחרדלרובבניאדםאינםאוכליםאותויחדעםהפסולת,ומשום
הכיכשמסננובמסננתשלומחזיכבורר.אמנםאםמסננובמסננתאחרתאפשר
דשרי ,דומיא דיין עכור דאפשר למשתי בהכי ,דשרי בסודרין .וכן מדוייק בלשון
הברייתא)שם('איןמסנניםאתהחרדלבמסננתשלו',ומשמעדבאחרתשרי).ושוב
הראוני להמשנ"ב )תקי ,ס"ק יב( שדייק כן ,אמנם שם דיבר גבי יו"ט ,ולא מוכרח
דאףבשבתשרי(.אבלייןשישבומעטשמריםורובבניאדםשותיםאותוכך,אין
כאןתיקוןכלל.וחילוקזהישלומרגםלגביירקשמקצתעליומעופשיםשכתב
מרן החיד"א בשיורי ברכה )שיט ,א( שאם העלים מעורבים צריך לברור הטובים
מהרעים.והובאבביאורהלכה )שםסעיףא(ולאאומריםשכיווןשהכלמיןאחד
מותרלברורהרעים,כיווןדסוףסוףישכאןקצתתיקון.1
אלאשכלזהלאיגההמזורליישבדבריהסמ"ג)ל"תסה,דףיג(.שפירשדייןצלול
דשריאףבמשמרתהיינובשישבוקצתקיסמין,שכיוןשיכוליםלשתותוכךקודם
סינון,מותרלסננו.והובאבדרכימשה)שיט,ד(וכןפסקלהלכהבהגהבשלחןערוך
)שםסעיףי(.וכןכתבועודראשוניםלהיתרזה,עייןבסמ"ק)סימןרפב(ובשבליהלקט
)סימןצא(ושםכתב:אםנפלובהןקיסמיןאוקשמותרלסננןבשבת.וכןהסכימוכל
האחרוניםלהיתרזה.ובקיסמיןאיאפשרלומרדהוומיןאחדעםהיין,שהריאינם
ממיןהייןכלל.ואםכןהדראקושיאלדוכתה,מאישנאמשנימיניאוכלים.2

ג.יישובהרבשביתתהשבתושאראחרונים
וראיתי בספר אגלי טל )מלאכת מרקד ס"ק ז( שדן בעניין סינון יין ומים צלולים,

 1ואגבאמרתיאבואאעי'רכיהנהזולשוןהחיד"אשם":אםהםקלחיםכגוןחזרתשהעליםמבחוץהם
המעופשים ,אז יסי'ר מוצ'א המעופשות דהו"ל כמסיר הקליפה לאכול התוך" .ע"כ .ומ"ש 'אז יסיר מוצא'
כוונתולהמליץ על פי לשון הפסוק )שמות טו א( 'אז ישיר משה' ,ובמהדורות משנ"ב המנוקדות לא הבינו
כוונתווניקדובאופניםמשונים.
 2אמנםאיןלהקשותממהשהתירוהראשוניםלהוציאזבוביםויבחושיןמןהיין,עייןבסמ"ק)שם(ובארחות
חיים )הלכות שבת ,כז( ,ולכאורה לא הוו היבחושין מין אחד עם היין .דיש לומר דמיירו הראשונים הנ"ל
ביבחושיןהנוצריםמתוךהיין,שמותריםבשתיהעםהייןכמבוארבגמראחולין)סז(.ובטוש"עיו"ד)פד,א(
ועייןבש"ךשם)א(.וכןמפורשבספרהמאורות)שבתקלט(:דביבחושיןכאלועסקינן.ובהםאיכאלמימרדהוו
מיןאחדעםהיין.ובזהמובןמדועלאהזכירוכלהאחרוניםשדנובצרעהשנפלהלכוסייןלראשוניםהנ"ל,
ע'שו"תמהרי"ט)רג(ובברכ"י)שיט,ה(ובבה"ט)ס"קב(ועוד.כיהראשוניםדברוביבחושיןהמותריםבשתיה
ובהםשייכתהסבראדמשתתיהכי,משא"כצירעהשודאיאסורהבאכילה,ל"שבההסבראהזו.ומכלמקום
ממהשהתירוהראשוניםאףבייןשישבוקיסמיןודאיקשהוכנ"ל.
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והביאשםדבריהלבוש)שיט,טז(שביארדבריהסמ"גבייןשישבוקיסמיןגדולים,
שכיוון שאפשר לשתות היין ולעכב הקיסמין בשיניו שלא יכנסו לפיו ,תו לית
ביהמשוםבורראםמסנןהקיסמיןבמשמרת,שהריהייןמתוקןלשתיהאףקודם
ברירה.והקשהעלזההאגליטלדהאאמרינןבגמרא)שבתקלט'(:לאליהדקאיניש
צינייתאבפומיהדכוזנידחביתאמשוםדמיחזיכמשמרת')וביאררש"י:כליחרס
קטן שמערין בו יין מהחבית לא ייתן בפיו קשין וקיסמין בחזקה( וכתב הר"ן )נז:

בדפי הרי"ף( דהאי דאמרינן 'דמיחזי' כמשמרת ,משום דאף על גב דלאו משמרת
ממשהיאשהריעובריםבההשמרים',כיוןדאיכאקיסמיןוטינופותדמעכבבהו
ולאעברי'דמילמשמרת.ע"כ.ומוכחדבקיסמיןישמשוםבורר,ועלכרחינולחלק
דהר"ן דיבר בקיסמין גדולים והסמ"ג בקיסמין דקים וקטנים שאפשר לשתותם.
והטעםשאיןבזהמשוםבורר,אףעלפישהקיסמיןאינםמיןאחדעםהיין,דאנן
בתררובבניאדםאזלינן,וכיווןשרובבניאדםאיןמקפידיםעלקיסמיןכאלו,אינה
מלאכהכלל.עדכאןדבריהאגליטל.ועייןמהשנכתובלקמןבס"דבדבריהאגלי
טל.ובספרשביתתהשבתבמלאכתמרקד)באררחובותאותיא(הביאדבריהאגלי
טלהנ"לוביארשכיווןשרובבניאדםשותיםייןכזהעםהקיסמיןשבו,הקיסמין
בטלי לגבי המשקה וכאלו אין שם פסולת כלל ,ע"כ .ומשום כך לא דמי לשני
מיני אוכלים ואפילו אם נאכלים יחד ,משום שבהם אי אפשר לומר שמין אחד
בטללחבירו,שכלאחדחשובבפניעצמו.וכןבקיסמיןגדוליםשאינםנשתיםעם
הייןאיאפשרלומרדבטליליין,שהריהאדםנמנעמלשתותםואיךנאמרדבטלי.
)הערתר'אלחנןהי"ו:וכןמשמעברמ"אשהואמקורהפסקששינהוכתב'קסמין
דקין'תחת'קסמיןקצת'שכתבוהסמ"גושא"ר.וכןכלהאחרוניםהעתיקולשון
הרמ"א( .ומצאתי בספר שמירת שבת כהלכתה )פרק ג הערה קנו( שכתב כדברים
האלובשםהגאוןרבישלמהזלמןאויערבךזצ"לוכןכתבבספראורלציוןח"ב
)עמוד רמד( .ולפי זה יש לאסור בנ"ד ,שאף על פי שדרך לאכול הסלט יחד על
כל מיניו ,אי אפשר לומר דמין אחד בטל לחבירו ,ולא דמי ליין שיש בו קיסמין
שהקיסמיןבטליםליין.וכןכתבלאסורבכעיןזהבספרשביתתהשבת)שםאותכו(
ובספרשמירתשבתכהלכתה)שם(.

ד.יישובשלישיעלפיהלבוש
הןאמתדמלשוןהגמראוהראשוניםלאמשמעכלכךכביאורהרבשביתתהשבת,
כיהנהבגמרא)שבתקט(.כתוב':נותןאדםייןצלולומיםצלוליםלתוךהמשמרת
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וכו'כיווןדמשתתיהכי-לאומידיקעביד'.ע"כ.וכןכתברש"ילקמן )דףקלט.(:
והסמ"ג )ל"תסה,יג(.כתבוזולשונו:ואינוחוששמשוםבורראםישבהםקיסמין
קצת',כיווןשיכוליםלשתותוכןמקודם'עכ"ל.וכןבסמ"ק )סימןרפב(כתבבלשון
זו.ובארחותחיים)הלכותשבתאותכח(כתב':מסנניםייןוכו'מפנייבחושיןשבואם
אפשרלשתותובלאסינון',עכ"ל.וכעיןזהכתבבשבליהלקט)סימןצא(.והריטב"א
)שם(כתבוזולשונו:דכיוון דמשתתיבלאוהכישפיראיןבזהמשוםבוררכלל,
עכ"ל .ומוכח מכל הלשונות הללו שטעם ההיתר משום שניתן לשתות היין אף
בלימעשההברירה,וכיווןשכן,כשבוררלאמתקןכלום,ושרי.ולאהזכירוכלל
לסבראשהקיסמיןאוהשמריםבטליםליין.ואםאיתאדסביראלהולאסורבמקום
שהפסולתלאבטלהלאוכל,אםכןהוהלהולמימר:מפנישהפסולתבטלהוכו',
וממאידקאמרידאיןכאןתיקון-שמעמינהבתיקוןתליאמילתא.ועייןבגמרא
פסחים)עח(:ובבאמציעא)עח(:דילמאשאניהתםוכו'אםכןליתניוכו'עייןשם
ודו"ק.ובשו"תתרומתהדשן )סימןפד(כתבבלשוןמפורשתיותר':משוםדאפשר
בלא הך ברירה משום כך לית ביה משום ברירה' ,עד כאן .ולפי זה יש להתיר
לסנןייןשישבוקיסמיןגדוליםאףשאינםנשתיםעםהיין,וכסברתהלבוש )שיט

טז(שביארדבריהסמ"גבקיסמיןגדולים,כיווןשסוףסוףיכוללשתותהייןמבלי
לסננם ,ע"י שיעכבם בשיניו ,וזו היא דרך שתיה ואינה מעין מלאכה כלל וכמו
שהוכיחבספראגליטל)בוררס"קי,ד(מדבריהרא"שבתשובהשתובאלקמן.
וכןראיתילרביעוזיאלמייזלישבספרמנורההטהורה )קניהמנורהס"קל(שביאר
דבריהסמ"גכהבנתהלבוש.גםבספרטלאורותהנד"מ)עמודקנאד"ה'וגם'(הביא
דברי הלבוש וכתב עליהם' :ושמעינן מכל זה דלא שייך משום בורר אלא בדבר
שאיאפשרלשתותאולאכולבשוםאופןאםלאעלידיברירה,אבלאםבלאוהכי
אפשרלשתותןואפילועלידיהדחקבעודשהקיסמיןוהקשיןבתוךהמים,יכול
לסננםואפילובמשמרת'עכ"ל.והובאודבריובספרלבחייםח"ב)סימןמח(להגאון
רביחייםפאלאג'י,וכןבשו"תציץאליעזר )חלקידסימו( .וכןמשמעדעתהגאון
רביאלעזרטובובספרפקודתאלעזר)סימןשלטסע'ו(.ועייןבאגליטל)מלאכתבורר
ס"קי,ד(שהאריךהרחיבלבארולבסססבראזו.ועייןעודלו )במלאכתטוחןס"קיז,
יב(שכתבשאיןבמהשהקשהעלהלבושמדבריהר"ןגבילאליהדקוכו')כמבואר

לעיל( כדי לדחות סברת הלבוש ,רק להקשות על פירושו בדברי הסמ"ג .ובאמת
שמה שהקשה האגלי טל על הלבוש אינו קשה כ"כ ,ועיין בספר שביתת השבת
)מלאכתמרקדיא(מהשיישבבזה.
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ה.סיועמןהראשוניםויישובהקושיאמשנימיניאוכליםאליבאדהלבוש
ובס"ד מצאתי תנאי רברבי דמסייעי לסברת הלבוש .זה יצא ראשונה ,הארחות
חיים )הנד"מהוצאתמכוןירושליםעםהוספותמכת"י,הלכותשבתאותכח(שכתבוזו
לשונו" :מסננים יין וכו' מפני יבחושין שבו אם אפשר לשתותו בלי סינון והוא
הדין מים צלולים מפני התולעים הדקים שיש בהם ,מפני שיכול להשתמר מהן
בשתייתוכךהורההראב"דז"ל"עכ"ל.וזהמפורשכסברתהלבוש).אמנםמתיבות
'והואהדין'עדהסוףלאנזכרבשארמהדורותהארחותחייםוהםתוספתמכתב
יד שהובאה במהדורה זו ,עיין בהערות המו"ל שם ובמבוא שבראש הספר עיין
שם(.
ובספרטלאורות )עמודקנאבנד"מ(הביאראיהלסברתהלבושמדברימרןהבית
יוסף.כיהנהבביתיוסף )שיט,טז(הביאמהשכתבהרא"שבתשובה )כללכבסימן

ט(דמיםשישבהםתולעיםמותרלשתותןע"ימפהבשבתולאהויכבוררומשמר
דלא שייך בורר ומשמר אלא במתקן העניין קודם אכילה וכו' ,אבל אם בשעת
שתיהמעכבאתהפסולתשלאיכנסלתוךפיואיןזהמעיןמלאכהומותר.וכתב
על זה מרן הבית יוסף וזו לשונו" :ונראה לי דלא איצטריך להאי טעמא אלא
בתולעים,דלאהוהמשתתיכללבלאסינון,משוםדאיכאלמיחששמאיבלעאחד
מהםדאסור.אבלאםהיוקשיןוקמחיםדבלאסינוןנמיהוהמשתתיע"יהדחק,
בלאוהאיטעמאנמישרי,דלאוהיינובוררכמושנתבארבסמוך".עכ"ל.וממ"ש
'דאיכא למיחש שמא יבלע אחד מהם דאסור' משמע דאי ליכא למיחש לשמא
יבלע ,ואפשר לשתות בלי סינון ,בכהאי גוונא מותר לסנן קודם שתיה .והורנו
בדבריו אלו דדוקא דבר שאי אפשר לשתותו בשום אופן בלי סינון הוא דאסור
לסנןבמשמרת,אבלמהשיכוללשתותובאיזהאופןבליסינוןכגוןייןעםקיסמין
שיכוללעכבבשיניו,מותר,ואיןבזהמשוםבוררוזהכדבריהלבוש.ומסתבראלי
שדבריהלבושבענייןזהמדבריהביתיוסףהםלקוחים.וקצתפלאעלהאחרונים
שהשיגועלהלבוש,שלאשתוליבםהטהורשאףדעתמרןהביתיוסףכן,ועוד
שהוא מבאר כן בדעת הרא"ש ,ומשמע דפשיטא ליה דאף הרא"ש יתיר בכהאי
גוונא.ועייןעודבש"עלהגר"ז)שיטכג(ובספראגליטל)מרקדסעיףז(שהעתיקודברי
הביתיוסףהללו.עייןשם.
ומהשבארחותחייםבשםהראב"דהתירלסנןמיםמפניהתולעיםמפנישיכול
להשתמר מהן בשתייתו ,ודלא כהרא"ש שאסר ,יש לומר דהוא מיירי בתולעים
שיותרקללהשתמרמהן.אינמידלאחייששמאיבלעאחתמהן.
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ומדברי כל הני רבוותא מוכח דאף במקום שאי אפשר לומר שהפסולת בטלה
לאוכל,אםאיןהפסולתמעכבתאותומלאכולכדרכומותרלברוראותה.3ואםכן
אףבסלטכיווןשרובבניאדםאוכליםכלשבסלטיחד,רשאילהוציאמיןאחדאם
נחלויותרבליאותוהמיןדהאאיןכאןתיקון.
וכןמצאתיבשבליהלקט)סימןצא(שכתבוזולשונו":כתברבנוישעיהזצ"ל)פסקי

הרי"דשבתקמ(.נראהלישהיינומליןאפילולסננםבשבתמותר,שאינומשוםבורר,
שהדבשוהבשמיםשמערבבואינופסולת,אלאאדרבההואמתכווןלערבהיין
בהם כדי שיהא קולט טעמן וריחן ,ואין מסננים אלא כדי שיהיה דק וצלול ולא
יהיה עב מתערובת הדבש והבשמים .אלו דברי הרב זצ"ל ונראה בעיני שצריך
אדם להיזהר בין בעשייתו בין בסינונו ,שהרי כמה מלאכות יש בו כגון ברירת
סממניםושחיקתן,שהןאיסורגמור,וזולתן,ואיןמרביםלהקלבזה".עכ"ל.והובאו
דבריו בבית יוסף )שיט יז( ובדרכי משה )שכא( ועיין עוד בשו"ע )שכא יז( .ומבואר
שדעתרבנוישעיהלהתירלסנןמיןממיןבשנימיניאוכלים.ולכאורהמאישנא
משנימיניאוכליםדקיימאלןשאסורלסנןאםאינוחפץבאחדמהם?אלאודאי
כיוןשהכלנאכליחדבדרךכלל,איןתיקוןבמהשמסנןאחדמאחד.ומשמעדאף
בעל שבלי הלקט לא פליג ביסוד זה ,רק סבירא ליה דאין להתיר סינון יינומלין
כיוון שעלול לבא לידי איסורי דאורייתא במה ששוחק ובורר הסממנין לעשות
בהםהיינומלין.ועייןעודבשלטיהגבוריםשעלהרי"ף)נח.בדפיהרי"ףאותג(.ועוד
מצאתיבהגהותמיימוניות)הלכותשבתפרקחאותי(שכתבובשםר"ילהתירלסנן
בסדיןאומטפחתמשקהשלשקדיםכתושיםמערבשבת,ומשוםבוררליכאכיוון
שיכוליםלשתותובלאסינון.ע"כ.וכןכתבהסמ"ג)ל"תסהיג(.והסמ"ק)רפב(ושבלי
הלקט)צא(וכןכתבבספרהתרומה)ברמזיםסו"סרמד(ובמרדכי)שבתתכז(וכןכתבו
האחרונים.ואףשלכאורהגםהשקדיםהכתושיןאוכלהם.
וע"עבשו"תיחוהדעתח"ב)נא(ובספרשביתתהשבתמלאכתמרקד)באררחובות

אותכו(.
וישלבארהחילוקשביןנ"דדאמרינןדשרילהוציאהמיןשאינוחפץ,לסתםשני

 3וישלהעירשלאנאמרהיתרזהאלאכשיכוללאכולאולשתות'כדרכו'ואיןהפסולתמעכבתו.אמנםאם
צריךלאכולאולשתותבאופןמשונהכדישלאיבלעהפסולת,בזהאיןלהתיר,שבודאיכשמוציאהפסולת
בכה"גהוהליהמתקן.ובזהמובןמהשדנוהאחרוניםבמיניפירותשישבהםגרעיניםוכתבוחילוקידינים
לאסורולהתירולאכתבולהתירמסבראזושיכוללאכולהפריולפלוטהגרעינים,והיינוטעמא,שאיןזודרך
אכילהכ"כ.
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מיניאוכליםשאסור.הריפשוטשישהבדלבדרךהאכילהביןסלטוכדומהלשאר
שנימיניאוכלים,שבסלטהדרךלאכולכלהמיניםשבסלטיחד,ובשנימיניםהדרך
לאכולאומזהאומזה,אבלאיןדרךלאכולשניהםיחד.ומהבדלזהנובעהחילוק
בדין ,שבסתם שני מיני אוכלים חשוב כל מין כאוכל לגבי עצמו וכפסולת לגבי
חברו ,וכשמוציא מה שאינו חפץ מתוך מה שחפץ נמצא מוציא פסולת מאוכל,
ותיקןבזהאתהמיןשחפץבו.ואפילוחתיכותשלאותומיןשאינןנאכלותיחד
אסורלברורזומזו,אםמעדיףחתיכהמסויימתמחמתטעמה,וכמבוארבמשנה
ברורה)ס"קטו(,דבכהאיגוונאחשובההחתיכהשאינורוצהכפסולת.אמנםבסלט
וכדומהכיווןשדרךבניאדםלאכולהכליחד,לאעומדשוםמיןבפניעצמו,ואין
כאןאוכלופסולתרקאוכל,וכשמוציאמיןאחדמתוךמיןאחר-אינואלאכבורר
במיןאחדשמותרלדעתרובככלהפוסקים.ודו"ק.

ו.ראיהמדיןסינוןאבטיח
וכעת האיר ה' עיני למצוא ראייה נוספת דלא שייכא ברירה בשני מיני אוכלים
הנאכליםיחד.דגרסינן)שבתקט"(.אמררבחסדאשריקאטויא-שרי,פעפועיביעי
אסור.דביתהודזעירעבדאליה)שריקאטויא(לחייאבראשיולאאכל.אמרהליהלרבךעבדיליהואכלואתלאאכלת?זעירילטעמיהדאמרזעירינותןאדם
ייןצלולומיםצלוליםלתוךהמשמרתואינוחושש,אלמאכיווןדמשתתיהכילאו
מידיקעביד,הכאנמיכיווןדמיתכילהכילאומידיקעביד"ע"כ.ופרש"י':שריקא
טויא-לשרוקולטוחשמןוביציםמגולגליםעלהצליכשהואחםמשחשיכה,שרי,
ובלבדשלאיהארותחכדילבשל,ולאאמרינןדמילמתקן'ע"כ.אמנםהרמב"ן
)שם( הקשה על פירוש רש"י :חדא ,דאם כרש"י פשיטא דשרי ,שאין זה תיקון
שיאסר.ועודשהדמיוןשמדמההגמראשריקאטויאלסינוןייןומיםצלוליםאינו
עולה יפה לפי זה .ועוד הקשה שם קושיא אחרת וכתב אחר כך' :לפיכך נראה
כפירושר"ח )שם(שהואמיאבטיחיםשמסנניםאותםבמשמרתלנקותןועבדינן
ליהלשלשולי,וכיווןדמתאכילהאבטיחעםבנימיעיובלאסינון-מותר'עכ"ל.
וכפירוש זה פירש הרשב"א )שם( ומהר"ם מרוטנבורג בתשובותיו ח"ד )קעט( וכן
כתבוהתוספות,והרא"שבתוספותיו,והר"ן)שבתשם(.
וביאור לשון שריקא טויא ,פירשו הרמב"ן והרשב"א שהוא על שם עניין ידוע
שהיועושיםבזמנםבדלעתהיווניתהטפולהבבצקונצליתבאור.ועייןמהשכתב
הריטב"א)שבתשם(בזה.ואלמלאפירושםהיהנראהלפרשד'שריקא'היינוהמים
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שבתוך מיעי האבטיח כמו' :שירקא דמעיא' )עיין מו"ק כב .וחולין נ ,(.ו'טויא' לשון
צלייהוחימוםכמושתרגםאונקלוס )שמותיבט(צלי-טוי,והיינושמיהאבטיח
הללומחממיםאתהקיבהומביאיםלידישלשול.
והנההכאמייריבאבטיחומימיוהמעורביםזהבזהוכפישמתבארמלשוןהרמב"ן
הנ"ל.ופשוטהואדחשיבישנימינים,שזהאוכלוזהמשקה,ולאעדיפימבשרצלי
ובשרמבושלשכתבוהאחרוניםדחשיבישנימינים,עייןמשנהברורה )שיטטו(,
ואףעלפיכןשרילברורזהמזהמשוםדמתאכליהכיבלאסינון,ודוןמינהלכל
שנימיניםהנאכליםיחדבלאסינוןוכגוןסלטוכדומה,דשרילברורזהמזה.
ואמנם ממ"ש בספר שביתת השבת )מרקד ס"ק כו( משמע דסבירא ליה דאבטיח
ומימיו חשובים מין אחד ,ומשום כך מותר לברור זה מזה ,עיין שם .ואיני מבין
דבריו,דמיעדיפיאבטיחומימיומכלסוגישנימיניהאוכליםשהביאהואעצמו
לעיל)מלאכתבוררסעיפיםה,ו(.ועודדאםכןאיןצריךלטעםדמיתכילהכי,תיפוק
ליהדהוימיןאחד.
וראיתילהגאוןרבימשהפיינשטיןבשו"תאגרותמשה)או"חח"דסימןעד(דפשיטא
ליהכמושכתבנודאוכלומשקההמעורביםזהבזהחשוביםשנימיניםאףשהם
ממיןאחד.אלאדסביראליהדאםחפץדוקאבמשקהאובאוכלאסורלסנןזה
מזה ,אף דבעלמא מתאכלי הכי בלא סינון .ומה שהתירה הגמרא לסנן מים מן
האבטיחיםמפרשהואז"לדהיינובשאינומקפידשיסתנןדוקאהמשקה,ולאאכפת
לואםיהיומעורבותבמשקהחתיכותמןהאבטיח,ואיןכוונתובסינוןאלאלמעט
חלקיהפרי,וכךהייתהדרךרפואהזובזמנם,ובכהאיגוונאשאינומקפידחשוב
הכל לדידיה מין אחד ,ולכן מותר לסנן אף ע"י משמרת .ומדייק כן מהתוספות
)שבת קט (.שהעתיקו דברי הר"ח בענין שריקא טויא ,והנה הר"ח כתב' :שמסננין
אותןבמשמרתושותיןאותןלבדן'.ואילוהתוספותהשמיטותיבתלבדן,להורות
נתנו ,שאינו מקפיד על המשקה לבדו ,ודוקא בכהאי גוונא הוא דשרי .עכת"ד.
ואחר בקשת המחילה ,קשה לי להלום דבריו .חדא דסוף סוף הר"ח גריס תיבת
לבדן ומוכח דס"ל דאף במקפיד על המים לבדן שרי .ואף התוספות ,אם איתא
דפליגי אר"ח ,לא היה להם להעתיק דבריו בשמו ,ולסתום כ"כ מה שחולקים
עליו.ועוד,דאיכפירושהאגרותמשהאיןצריךלטעםדמיתאכילהכי,תיפוקליה
דהכאאינומקפידוחשובלדידיהמיןאחד.ועודדהגמראתלתהדיןזהדשריקא
טויאבדיןסינוןייןומיםצלולים,ולאאשכחןלאימימןהראשוניםאוהאחרונים
שכתבלחלקולאסורהסינוןאםמקפידשיהוהמיםאוהייןלבדם.ואםכןאףבמי
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אבטיחים,אפילומקפידעלהמיםלבדםשרי.
והלוםהראונילהגרש"זאויירבךבספרשלחןשלמה)סימןשיטאותכח(שכתבדאין
להביא ראיה מהא ,משום דבני המעיים של האבטיחים אין להם חשיבות בפני
עצמם ,וגם מתחילת בריאתם המים והמעיים הם מין אחד .ובהמשך כתב שם
שאסורלהוציאבצלמסלטתפו"אוכדו',אע"גדרובאדאינשימערביםאותםכדי
לאכלםיחד,דסו"סהוושנימינים.ע"כ.
והנההדחיהשכתבלראיהמאבטיחיםמיוסדתעללשוןר"חהמובאתעלגליון
הגמ')שבתקט(.דמשמעמינהדמסנניםהמיםממעיהאבטיח.אולםמלשוןהרמב"ן
אשר העתקנו לעיל משמע יותר דמסנן המים מן האבטיח ,שכתב שם' :שהוא
מי אבטיחים שמסננים אותם במשמרת לנקותן ועבדינן ליה לשלשולי ,וכיוון
דמתאכילהאבטיחעםבנימעיובלאסינון-מותר'ואםלאמסנןמןהאבטיח,מה
עניינולכאן.אולםאףלשוןהרמב"ןדחוקהקצת,דפתחבמיאבטיחיםוסייםבבני
מעיים.וישליישבבדוחק.ואיךשיהיהאיןמכאןראיהגמורה.
ומהשכתבהגרש"זאויירבךלאסורברירהבסלט,זהדלאכמסקנתדברינו.ומ"מ
אחר בקשת המחילה הרבה ,נראה לפי קוצר דעתי דמהראיות שכתבנו לעיל
מלשונותהראשונים,ומדבריהארחותחייםומרןהב"י,מוכחדשרי.

ז.קושיאמדיןמחבץ
ולכאורהישלהקשותעלכלזהמדיןמחבץדאמרינןבגמרא)שבתצה(.דחייבמשום
בורר.ופירשרש"י':המחבץ-המעמידהחלבבקיבה,ולינראהמחבץעושהכמין
כליגמיונותןהקפויבתוכו,ומיהחלבשהןנסיובינוטפים'.עכ"ל.ועייןבפסחים
)סה (.שפירש שם כפירוש הראשון שכתב כאן .וכן פירש הרמב"ם )הלכות שבת ז

ו( דהמחבץ היינו שנותן קיבה לתוך החלב כדי לחבצו .והערוך )ערך חבץ( ביאר
שהמחבץ היינו המוציא חמאה מן החלב כדכתיב "כי מיץ חלב יוציא חמאה".
ועייןבבה"ל)שיטיז(ד"ה'המחבץ'עייןשם.והרמב"ם)הלכותשבתחיא(פסקלדין
זהדהמחבץחייבמשוםבורר,וכ"פבש"ע )שיטיז(וכןהסכימוהאחרונים,וכתבו
דנקטינןלאסורכשניהפירושיםהנ"ל,עייןאגליטל)מלאכתבוררס"קכה(ובמשנ"ב
)ס"קסב(ובכה"ח)אותקכו(ובספרמנוחתאהבהח"ב)פרקזסעיפיםל-לא(עייןשם.
ולכאורה כיוון שקודם שמפריד הגבינה או החמאה ממי החלב יכול לשתות
החלב כמו שהוא ,אם כן כשמפרידם אין כאן שום תיקון ,ולמה זה חייב משום
בורר.אמנםבלאוהכיקשה,דלכאורהקודםשמפרידהחלבנחשבהכלמיןאחד,
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וקיימאלןדבמיןאחדאיןברירה.והתינחלהט"ז )ס"קב(דס"לדישברירהבמין
אחד ,אבל רוב ככל האחרונים פליגי עליו בזה ,וקי"ל כוותיהו .ועוד קשה מ"ש
מחבץמייןשישבומעטשמריםומשתתיבהכידאמרינןדליתביהמשוםבורר,
לרש"י)שבתקלט(:משוםדמשתתיהכי,ולרמב"ם)הל'שבתפ"חהל'יד(משוםדהוא
כגוףאחדשעודלאנפרשוהשמריםמןהייןיפהיפה,וה"ני"לבחלב.והגםשכתב
הרבהמגידבהלכותשביתתעשור )פרקאהלכהג(דבמחבץומשמרחייבמשום
בורראףשהםמיןאחד,משוםשהםדבריםלחים,וביארבמחצה"ש)שיטס"קהו-

טז(דכיווןשהםלחיםנבלליםהיטבוהוותערובתגמורה,מ"מהאקי"לביין,דדוקא
אםישבושמריםכ"כשרובבנ"אאינםשותיםאותוכך,אסורליתנובמשמרת,
אבלאםרובבנ"אשותיםאותוכמושהוא,מותרליתנואףבמשמרתוכמ"שלעיל,
ומ"שמחבץ.
ועודקשהדהלאדיןהמחבץאמרורביאליעזר,וכדאיתאבגמרא)שבתשם(,ולפי
מה שפירש רש"י שהמחבץ היינו שנותן הקפוי לתוך כלי גמי ומי החלב נוטפים
ונשארתהגבינהבכלי,קשה,דהלארביאליעזרסביראליהלקמןבפרקתולין)דף
קלז(:שמותרליתןשמריםלתוךהמשמרתבשבתוביארהרשב"א)קלח.ד"ה'איבעיא

להו'( טעמו ,דכיוון שאינו בורר ואינו מרקד בידיים וממילא הוא משתמר אינו
כבוררולאכמרקדומותראפילולכתחילה.עכ"ל.ואםכןקשהמ"שמחבץדאסר.
ואףלפירושהראשוןשכתברש"ישנותןהחלבבקיבהקשה,דסוףסוףאינועושה
שוםמעשהברירהבידיים.וחזינאלהרבאגליטל)מלאכתבוררס"קכד(שהתעורר
לכמהמןהשאלותהנ"לוהאריךליישבבכמהאופניםע"פשניהפירושיםהנ"ל
בעניןמחבץ,עייןשם.אמנםבכלמהשכתבלאראיתישיישבהקושיאשהקשינו
שהריאינומתקןכלום,שאףקודםשמחבץראויהכללשתותוכמושהוא.וצע"ק
למה לא דן כלל בשאלה זו .ובספר שביתת השבת )מרקד אות יא( כתב ליישב
דבייןבטליםהשמריםאוהקיסמיןלגביהמשקהוכאילואיןשםפסולתכלל,אבל
במחבץ ,כיוון שהעושה גבינה מקפיד להפריד הנסיובי ,הוו שני מינים .עכת"ד.
ולכאורהישלהקשותעלזהמהאדשריקאטויאדאייתינןלעילדאףשםמקפיד
להפרידהמשקהמןהאבטיחואעפ"כשרי.

ח.יישובהקושיא
והקרובאליבס"ד,דבמחבץאףדלפניהחיבוץהיהראוילשתיהכמושהוא,אי
אפשר לומר שאין כאן תיקון .כי הרי קודם שחיבץ היה לפניו רק חלב ,ובמה
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שחיבץ יצר גבינה ,וזה תיקון גמור .ולא דמי למשמר ,שבמשמר אף קודם שנתן
הייןהעכוראוהשמריםבמשמרת,היההייןכמושהוא,אלאשהיומעורביםבו
שמרים,מהשאיןכןבזהשקודםשחיבץהיהלפניוחלבבעלמא,ובמהשחיבצו
עשאוגבינה.ואףלפירושהשנישכתברש"ישמחבץהיינושנותןהקפוילתוךכלי
גמיוכו',ולכאורהבזהאיןתיקוןכלכךשהריכברנפרשוהנסיובימחלקיהגבינה,
אלאשמעורביםזהבזה,גםבזהישתיקון,שכלעודלאהפרידהנסיובימהגבינה
לגמרי,איןכאןגבינה,ורקבעזרתהסינוןנעשיתהגבינה.ומצאתיכעיןזהבשו"ת
הריב"ש)קכא(שכתבוזולשונו":וכןמהשמוציאיןהחמאהמןהחלבגםזהאסור
משוםבורר,דהריהואכמחבץשהואהמעמידחלבבקיבה,וגםזהמעמידשומן
החלבונעשהחמאהעלידיטורחגדול,וראויליאסר".עכ"ל.ומשמעשהאיסור
הואממהשע"יברירתונעשיתחמאה.וע"עבמחציתהשקל)סימןתקי,ס"קיג(עיין
שם.גםבשלטיהגיבוריםשעלהרי"ף )נח.בדפיהרי"ף(כתבגביהיינומליןשאסור
לטרוףאותויפהולסננו,שזהטורחיתרהואואומנותגדולה"ותיקוןגדולהוא".
ע"כ.כלומראףעלגבדלכאורהאיןאיסורבסינונו,וכמושכתבבשבה"ל)צא(בשם
רבנוישעיהוכדלעיל,מכלמקוםכיווןשסינונוהואאומנותגדולה,ישכאןתיקון
גדולואסור.וה"נישלומרבמחבץ.

ט.הערהעלדבריהרבמגןאברהם
והנהאמתנכוןהדברשהרבמגןאברהם )סימןשיטס"קיד(כתב":נהגושלאליתן
שמריםבמשקהבשבתכדילהעמידןאףעלפישראוילשתותובשבתונראהלי
דהוי תולדת בורר דעל כל פנים ירדים שמרים מהמשקה בשולי הכלי ,דומיא
דמחבץ" .עכ"ל .והביאוהו הא"ר )ס"ק כב( והמשנה ברורה )ס"ק סו( והכה"ח )אות

קה(ושאראחרונים.וביאורהעניין,שהיונותניםשמריםלמשקהוהםהיוגורמים
לשמריםהבלוליםבמשקהלהפרדמןהמשקהולרדתלמטה,ובשבתנהגושלא
לעשותכן,ופירשהמג"אמשוםדהואתולדתבוררדומיאדמחבץ.והנהלפימה
שכתבנובביאוראיסורמחבץיוצאשאיןלאסורנתינתהשמריםלמשקה,שהרי
בזה אינו מתקן ,שאף קודם נתינת השמרים היה היין ראוי לשתיה ובמה שנתן
השמריםלאתיקןדברחדש,ואףעלפיכןכתבהמג"אלאסורמשוםחיבוץ.אלא
דאף בלא זה קשה על דברי המג"א ,דכיוון שהמשקה הנ"ל ראוי לשתיה וכמו
שכתב המג"א ,ובמה שנותן השמרים לתוכו רק עושהו צלול יותר ותו לא ,מה
איסורבוררישבו.ומאישנאמייןעכורקצתשאפשרלשתותוכך,שמותרלסננו
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בסודרין,ואףבמשמרתאיןאיסוראלאמדרבנן.ואפילותימאדדרךסינוןהמשקה
הנ"להיאעלידינתינתשמריםלתוכו,מכלמקוםכיווןדמשתתיהכיאיןלאסור
אלאמדרבנןולאכמושכתבהמג"אדהויתולדהדבורר.ובספרהליכותשלמה
)סימן שיט ס"ק מו( כתב ליישב דמיירי המג"א במשקה שאינו ראוי כלל לשתיה,
ועלידינתינתהשמריםעושהוראוילשתיה.ומהשכתבהמג"אדראוילשתיה,
כוונתושלאחרשביררראוילשתיה.עכת"ד.ואחה"רנראהלפענ"דדהואדוחק
גדול בלשון המג"א כאשר יחזה כל רואה .ולי עני נראה שמה שלא היו נותנים
השמריםלמשקההנ"לבשבת,הואמנהגבעלמאותולא.וכעיןמהשכתבהפרי
מגדים )א"א,טז(בדעתהרמב"ם.ודבריהמג"אאינייודעליישבם.ומצאתיאוןלי
בדבריהגאוןביתמאירשכתבעלדבריהמג"אבזוהלשון":נתןטעםעלהמנהג
שלאליתןשמריםכדילהעמידו,מהשאינונראה,כיאיןלועניןלמחבץ"עכ"ל.
ובספרערךלחםלמהריק"ש,עלמהשכתבמרןבשו"ע)סעיףטו(להתירלסנןביצה
במסננתשלחרדלוכו',כתבוזולשונו":מכאןנראהלילהתירהתרוי"קשעושין
במצריםלצלולהמיםהעכורים,שנותניםלוזיםהכתושיםמערבשבתלתוךהמים
בשבתכדילצלולהמיםהעכורים"עכ"ל.ונראהדהוינדונושלהערךלחםכנידון
המג"א,ואףעלפיכןכתבלהתיר,וש"מדתלויבמנהג.

י.בירורדיןחיבוץאגוזיםמןהדבש
עודרגעאחדאדבר,ודיןאגוזיםבדבשאברר,הסרהקושיאוהייתהלבאר,בחסד
ה'עליגומר.כיהנהכתבמרן)שיט,יז(וזולשונו":המחבץתולדתבוררהואלפיכך
אףעלפישנותניםאגוזיםושומשמיןלדבשלאיחבצםבידו".ע"כ.והואמדברי
הרמב"ם )הלכותשבתכאיז(וכתבה"ה )שם( שמקורוטהורבתוספתאדשבת )פרק

יגהלכהיב(.ואףשהעירהמגןאברהם )סימןשיטס"קיט(דבתוספתאלפנינואיתא:
'נותניםשומשמיןואגוזיםלדבשובלבדשלאיגבל'ע"כ.ומשמעדהואמשוםגיבול,
ולמהכתבהרמב"םמשוםבורר.נראהשגירסתהרמב"םבתוספתאהיתה':ובלבד
שלא יחבץ' .וכן מצאתי מוגה בנוסחאות אור הגנוז שעל התוספתא .ולכאורה
קשה,מאיבוררשייךבזה?כימןהסתםהאגוזיםוהדבשמתאכליהכיכמושהם,
ולאשייךבזהבורר,דומיאדיינומליןשהובאבשבה"ל )סימןצא(והזכרנוהולעיל.
ואפילותימאדמואסבדבשוחפץדוקאבאגוזים,והויהדבשכפסולתעבורו,מכל
מקום הרי הוא בורר אוכל מפסולת בידו ומותר כמו שכתב מרן בריש הסימן.
ובמשנה ברורה )ס"ק סד( יישב דמיירי שבורר על מנת לאכול לאחר זמן .ואחר
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בקשת המחילה הרבה ,זה קשה .חדא דהרמב"ם ומרן תלו דין חיבוץ אגוזים
בדיןחיבוץחלב,שכתבו:המחבץתולדתבוררהוא'לפיכך'אףעלפישנותנים
שומשמיןוכו',וחיבוץחלבמשמעדאףלאלתראסור,ולאמצינומישחילקבזה.
ואםכןפשוטשכוונתהרמב"םומרןלאסורחיבוץאגוזיםאףלאלתר.ועודדאי
דוקא לאחר זמן ,מאי קמ"ל ,שהלא כבר ביאר מרן בריש הסימן דהבורר אוכל
מפסולת לאחר זמן חייב .וכ"כ הרמב"ם )הלכות שבת ח יג( .ושוב ראיתי להרמ"ך
בהגהותיועלהרמב"ם )פרקכאהלכהיז(וזולשונו":לאהבנתימהמלאכהשייך
באגוזיםושומשמיןודבש.וצ"ע".עכ"ל.
ונראהליבס"דשהייתהדרכםליתןהאגוזיםבדבשכדילחפותםבדבש,ואחרכך
היו מוציאים האגוזים ואוכלים ,ולא היו אוכלים האגוזים עם הדבש יחד ממש,
שזהמתוקמדיכידוע.ובאופןזהחשובהדבשכפסולתלדידהושאינםחפציםבו
רקבאגוזיםוהשומשמיןשבו,ובזהמובןמדועאיןלהתירחיבוץהאגוזיםמןהטעם
דמתאכליהכי,דבאמתלאמתאכליהכיעםהדבש.
אלאדאכתיקשה,דסוףסוףהויבורראוכלמפסולתלאלתרדשרי.ונראהליישב
כיהנהמהשמותרלברוראוכלמפסולתלאלתרהואמשוםשבאופןזההואדרך
אכילהולאדרךברירה,וכמושכתבהריטב"אבחידושיוהנד"מ)שבתעד.ד"ה'אבל

פסולת'(וז"ל:כיכשנוטלהאוכללאכלואינונראהכבורר,אלאשנוטלמהשהוא
רוצה לתת לפיו עכ"ל .וכ"כ בחידושים המיוחסים לר"ן )שבת שם( וכ"מ במאירי
)שם(.וכ"כהרשב"אבתשובותיו)ח"דסימןעה(והובאודבריובביתיוסף)סימןשכא(.
וכ"כהגאוןרבנוזלמןבש"עשלו )שיטא(וזולשונו":ואםבוררהאוכלבידוכדי
לאכול לאלתר מותר מפני שנטילת האוכל מתוך הפסולת כדי לאכלו מיד ,אין
זהמעיןמלאכהכלל,שדרךאכילהכך,שהריאיאפשרלאכולהכלהאוכלעם
הפסולת" עכ"ל .וע"ע בספר שביתת השבת )מלאכת בורר ס"ק ב( ובספר מנוחת
אהבה ח"ב )פ"ז הערה  (19עיין שם .והנה חיבוץ האגוזים מהדבש נעשה על ידי
שתוחבפסידואואצבעותיולתוךהדבשוחופןלתוךידוהאגוזים,ואזסוחטםבין
אצבעותיולכףידומןהדבשהמעורבבהם.וכןביארבספרמרכבתהמשנהעל
הרמב"ם )שם(וע'בספרמקורחייםלרי"חבכרך )שיטיז(שתמהמדועלאיתחייב
משום סוחט .עיין שם .וכיוון שבורר האגוזים בדרך זו ,אף על פי שבורר בידיו
לאלתר,הוהליהדרךברירהואינהדרךאכילה,וכ"כבאגליטל)בוררס"קיאותב(
לעקרוןזה,ומשוםכךחייבדהוהליהבורר.וכעיןזהכתבבכףהחיים )סימןשיט

אותקלא(עייןשם.אמנםאםמוציאהאגוזיםבידובלאסחיטה,אלאשמוציאאחד
אחדואוכללאלתר,איןבזהכלוםומותרלכתחילה.
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המורםמןהאמור
בסלטוכדומהמותרלברורהמיןשאינוחפץמתוךשארהסלט,אםעושהכןלא
משוםשמואסבמיןזהאלאשנוחלויותרלאכולהסלטבלעדיו.וכןמותרלברור
אטריותמןהמרקאםהןנאכלותלרובבניאדםעםהמרק.
אמנםאםרוצהלברורמיןאחדמשוםשמואסבו,ואםכןלגביואיןהסלטנאכל
כמושהואבליברירה,בכעיןזהנסתפקהפרימגדים)משב"זס"קו(וכיווןשלאפשט
4

ספיקונקטינןלחומרא.

 4הערתר'אלחנןסבתוהי"ו)עלכללהמאמר(:אנכיהעניהבנתידבריהגמרא"כיווןדמשתתיהכילאומידי

קאעביד"-ופרש"יכיווןשראוילשתותוכמושהואבלאסינון,איןכאןתיקון.כלומרשאיןמשמעותלמעשה
הברירה,הואילואףבלאמעשהוהמשקהראויומתוקןלשתיה,שהרילמרותשהפסולתנשארתבתוכוהיא
נשתיתעמו.
אךלפירושהלבושוסיעתואיננימביןכללמהויסודההיתר.
הריודאישישמשמעותלמעשההברירה,שהריהואנמנעמלשתותהמשקהכלעודהפסולתבתוכו,נמצא
שתיקוןגדולהואזה,שמכינובכךלשתיה.ומהשקיימתאפשרותשלסינוןהמשקהבדרךשלהיתר)סינון
בשיניו(,איןבכךכדילהראותשהסינוןאינומשמעותי.
ואע"פשהתירומקצתהפוסקיםלסנןמהמשקהקסמיםגדוליםאותולעים,י"לדהיינומשוםשאינםמתערבים
במשקה ,והאי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי .והא ראיה שכששותה המשקה הם אינם נכנסים לתוך פיו
יחדעםהמשקהמאליהם.וכשםשאיןהכוסנחשבתלתערובתעםהמשקהשבתוכה,והכושוהכרכראינו
תערובתעםהמאכלהנעוץבו]שבתקכב,[:כךפסולתגדולהשאיןצריךלהתאמץכדילהמנעמשתייתה,
אינהתערובתעםהמשקה,ומותרלסננה.
שהרילאמצאנובראשוניםהגדרהל'תערובת',ונראהשלאהגדירוהמפנישגדרתערובתמשתנהבכלעניין
עלפיהמטרהשלהשימוששלו.דהיינואםהפסולתאיננהמונעתאומעכבתאתהשימושאיננהנחשבת
מעורבת.והואילומטרתהשימושבמשקההיאלשתותו,הרישכאןהמטרהמתבצעתללאמונעומעכב.
אךקסמיםבנוניםוכןתולעיםדקים,שצריךתשומתלבוזהירותלהשתמרמהןבשתייתוע"משלאיכנסולפיו,
איננייודעטעםהגוןלהתירסינונם.
ואע"פ שהראב"ד שבארחות חיים התיר בתולעים דקים ,הרי הרא"ש אסר ,וכיוון שסברת טעמו דהראב"ד
נפלאתבעיני,וגםהואתוספתכת"י,וידועיםדבריהחזו"אלגביכת"י)עי'אגרתלב(,קשהבעינילדחותדברי
הרא"שמפניו.
ולפיכךהדרנאלסברתהרבשביתתהשבתשהסכימועליההאחרונים,דאיכאלמימרדהקסמיםבטיליליין.
ואע"פשאיננהמוכרחת,כבראיןהכרחלדחותה.

אמרהכותב:ראשית,הנהמקוםאיתילהודותלר'אלחנןסבתוהי"ועלשהואילוהקדישמזמנוהיקרלעבור
עלהמאמרוהעירהערותיוהנפלאותבע"פובכתבכאשרתחזינהעיניהקורא.ישלםה'פעלוותהימשכורתו
שלימה.אמן.
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ולגוףההערה:
הנהיסודההערהמבוססעלשתינקודותעקריות:
א -יסוד ההיתרשלהלבוש קשה ,שמשקה עם קסמים בנונים אינומתוקןכלללשתיה ,וכשבורר הקסמים
מתקנו.
ב -מאי דמשמע מהב"י ושאר פוסקים שמשקה עם קסמים גדולים מותר לסננו ,הוא משום שאין כאן
תערובת.
וזהאשרנראהלהשיב:
לעניןיסודההיתרישלומר,דכיווןשאפשרלשתותכדרכוהמשקהעםהקסמיםבתוכו,ואינוצריךלשום
הכנה כדי לתקן המשקה לשתיה ,אף שהשתיה בדוחק קצת ,חשוב המשקה מתוקן לשתיה .וכלשון הגמ'
)שבתקט"(.כיווןדמשתתיהכילאומידיקעביד".וכברצויןבגוףהמאמרלאגליטל)בוררס"קיד(שהאריך
לבארסבראזו.
ולעניןגדרתערובת.תחילהישלהזכירכיבב"י)בדעתהרא"ש(לאכתבבאלוקסמיםמתיר,ויתכןוכוונתו
להתיראפילובקסמיםבנונים.אמנםאפילונעמידשדיברבקסמיםגדולים,שעריתשובהלאננעלו,שנראה
פשוט דכל שיש כמה קסמים ביין באופן שאין היין שביניהם ניכר ,חשוב היין מעורב בהם ,ואע"פ שניתן
לשתותהייןכדרכובלישוםסינון,לאפקעשםתערובתמזה.וכןבספרערוךהשלחן)שיטט(הגדירדתערובת
היאכלדברשאינוניכרלעין,ולאתלהכללבמוכנותהמאכללאכילה.והובאודבריוביבי"אח"ה)סימןלא(
והתירעלפיסבראזולברורסכו"םבשבת)עלאףשסכו"םמעורביםאינםמוכניםלשימושכמושהם(.וכן
הגאוןחזוןאיש)סימןנגאותא(כתבגביזבוב,שנחשבמעורבבמיםהמטפחיםעליווביןסנפיריו.והביאו
דבריוכמהאחרונים,ולאהעירושזהלאחשובתערובת.ואףבקסמיםשבייןישלומרשחשוביםמעורבים.
ואםכניםדברינוזכינולדיןדאףבמקוםתערובתהתירוהב"י)בדעתהרא"ש(ושארפוסקיםלסנןייןמקסמים
וכדומה,וכדעתכלהאחרוניםהמובאיםבגוףהמאמר.

