
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשיבות לימוד הלכות בורר
 

אמר להגר"ש דרזי    הגר"ח קנייבסקי שליט"א

הסטייפלער שאביו  לכתוב    שליט"א  רצה  זצ"ל 

ספר בהלכות בורר בגלל המכשלה שיש בהלכות  

אלו, וגם דיבר על כך עם הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

 אך לא אסתייעא מילתא.

 

 מהי תערובת, רוגלעך בצלחת 
 

לדעת  הוא  בורר  בהלכות  הקשים  הדברים  אחד 

מהי תערובת, שרק בתערובת שייך כמובן איסור  

ץ זצ"ל  הגרש"ז אויערבך והגר"נ קרליבורר,  

אומרים שאי אפשר לתת כללים אלא הדבר תלוי  

הלב.   והרגשת  העין  ראיית  לפי  מקרה  בכל 

בטעמים   רוגלעך  עם  רגילה  צלחת  לדוגמא 

בצידי   מפוזרים  רוגלעך  שלשה  יש  אם  שונים, 

יותר  אך  תערובת,  זו  אין  לכאורה  הצלחת 

 רוגלעך תלוי מתי נראה לעין שנוצרת תערובת.

 

עם   אוכל  חמוצים תערובת של  משקה, 

 במים
 

אינם   אם  השני  בתוך  אחד  הנמצאים  דברים  גם 

נחשבים   אינם  לזה  זה  שייכות  להם  אין 

זו   אין  גבינה  בתוך  הנמצאת  כפית  לתערובת, 

תערובת, כי אין שייכות לכפית ולגבינה שיחשבו  

, ואם אינו רוצה את הכפית בתוך  כתערובת אחת

נחשב   זה  ואין  אותה משם  להוציא  יכול  הגבינה 

  כמוציא פסולת מתוך אוכל.

כיון  במים  ביצים  או  במים  חמוצים  כן  כמו 

שהחמוצים והביצים הינם דברים גדולים אין הם  

נחשבים כמעורבים עם המים אלא רק כמונחים  

בהם, ויש מביאים אסמכתא לכך מהגמרא שהדג  

דגים בשבת חייב רק משום קוצר אך לא משום  

 הים. בורר, משום שדג אינו מעורב בתוך 

אכן דברים קטנים המעורבים במים או במשקים  

נראה לעין שיש כאן תערובת, ולכן תירס במים  

את   להוציא  ויש  תערובת  זו  בשמן  טונה  או 

הטונה והתירס מהמים ולא להיפך, זיתים אם יש  

הרבה   אך  תערובת,  זו  אין  במים  בודדים  כמה 

 זיתים במים זו תערובת. 

 

 

 מרק מהאו לכלוך כיצד להוציא זבוב 
 

זבוב נחשב כמעורב    המ"בבדומה לתירס, לדעת  

מעט   עם  הזבוב  את  להוציא  ויכול  המרק,  עם 

ואין   מאוכל  אוכל  נחשב שמוציא  ואז  בכף  מרק 

ולא  מותר,  והדבר  אוכל  מפריד  אלא  בורר  זה 

לדעת   אך  הכף,  התוך  זבוב  גם  שיש  לי  איכפת 

אפילו אם מוציא מעט מרק בכף עדיין   החזו"א

לה מחשבתו  מהמרק  ניכרת  הזבוב  את  וציא 

יהיה   צריך  אלא  מאוכל,  פסולת  כבורר  ונחשב 

כמחלק  יראה  שאז  מהמרק  חשוב  חלק  לשפוך 

את המרק ואז לא איכפת לי שגם הזבוב שם, אך 

נחשב   אינו  שהזבוב  החזו"א  סובר  הדבר  לעצם 

 כלל כמעורב במרק ובדומה לביצים במרק. 

זי"ע מגור  ישראל  הבית  פעם   לאדמו"ר  נפל 

לכו שתי  זבוב  ידי  לצאת  ורצה  שלו,  הקידוש  ס 

הדיעות לעייל לכן לקח כפית והכניס לתוכה את  

מטה   כלפי  הקידוש  כוס  את  ומשך  הזבוב 

 וכמוציא אוכל מפסולת. 

בקנקן קרח  כל   קוביות  מסנן,  יש  בקצהו  אשר 

אבל   בורר,  כאן  אין  גדולות  הקרח  קוביות  עוד 

כשהן נמסות ומתקטנות יש אומרים פחות מגודל  

ז שוב יש להיזהר שלא לסנן את קוביות של אגו

 הקרח על ידי המסנן שבקצה הקנקן. 

 

 ברירה בספרים כלים ובגדים
 

בכלים   בורר  איסור  יש  האם  הדעות  נחלקו 

כדעת   נפסק  להלכה  וספרים,  המ"ב בגדים 

 שואל ומשיב
  המצויות בתוספת ביאור בלשון השוה לכל נפשהלכות 

 הלכות בורר עם דוגמאות למעשה  –נושא העלון 
 תשפ"א  ו וארא צ"גליון ק

 ירושלים ת"ו  20משיעור שנאמר בביהמ"ד "בית ישעיה" רח' גדרה 

 לחץ כאן  בשיעור לצפייה 

 לחץ כאן לארכיון העלונים והשיעורים 

 

 

  בדיני ברכת המפיללצפייה בשיעור 

 

 

http://beinenu.com/lessons/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-

%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A7-

%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%9D  

http://beinenu.com/lessons/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-

%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A7-

%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%9D 

 
 

https://drive.google.com/file/d/14MMatwmLxN_I2Exbs0m7pClnjdgc4wcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14rJR3R5Y51dpAOzjEo6pWFjlb8AgAtMz?usp=sharing


הרב   יש ושו"ע  אכן  אלו,  בדברים  בורר  שיש 

 החולקים וסוברים שאין בהם בורר.

ח שלא  נראית  האוסרים  אוכל דעת  בין  ילקו 

כלים   או  אוכל  של  תערובת  והפרדת  לכלים, 

סברות   שתי  מצאנו  המתירים  בדעת  אסורה, 

תערובת נקראת רק בדבר ששייך    –א  עיקריות,  

כגון  אחת,  תערובת  זו  כאחד  בו  להשתמש 

לאוכלם   שניתן  ושקדים  אגוזים  של  תערובת 

בסכין   להשתמש  אפשר  אי  סכו"ם  בעוד  ביחד, 

ד תשמיש שונה, לכן גם ובמזלג כאחד שלכל אח

כשהם מונחים במעורב אינם נחשבים כתערובת  

וממילא אין בהם בורר, כי איסור בורר הוא רק 

כמובן   –ב  בתערובת,   מאוכל  פסולת  כשמוציא 

בעוד   בתערובת,  אותה  ולערב  לשוב  בדעתו  אין 

ספרים או כלים גם אם ממיין אותם ומוציא את 

ותר יכול  הכלים שאינם רצויים לו כעת, מאוחר י

לשוב ולערב אותם ולהניחם יחד במגרה, אם כן  

אין אחד מהם נחשב כפסולת מול השני, אלא זו  

 דרך תשמיש ואין בורר בכלים בגדים וכדו'. 

בכלים   בורר  שיש  היא  שהלכה  כיון  למעשה 

ולא   מעורב,  סכו"ם  ימיין  לא  ובגדים,  ספרים 

בו  להשתמש  מנת  על  בגדים  מבין  בגד  יוציא 

כן ספרים המונחים בתערובת לא  שלא לאלתר, ו

בשם   מובא  אכן  בארון,  חזרה  אותם  ימיין 

שליט"א קנייבסקי  למחות    הגר"ח  שאין 

בגבאים המסדרים את הספרים בארון כיון שיש 

תערובת   וגם  בספרים  בורר  שאין  אומרים 

 שכבות אין ברור לכל הדעות שהיא תערובת.

 

לפני   –לאלתר   פירות  סלט  הכנת 

 הסעודה 
 

להוציא  אחד   שמותר  בורר  בהלכות  הכללים 

אוכל מפסולת רק על מנת להשתמש בו לאלתר 

כמלאכת  נחשב  זה  ואין  אכילה  דרך  זו  שאז 

את   ולברור  פירות  לקלף  מותר  כן  כמו  בורר, 

סלט  ולהכין  פירות  מתערובת  הרצויים  הפירות 

פירות לפני הסעודה אף על פי שיאכל את סלט  

הסעודה וזה  הפירות רק כעבור כמה שעות בסוף  

נחשב לאלתר כיון שכך היא דרך האכילה בימי 

סעודה   אותה  המאכלים של  כל  את  להכין  החול 

 בתחילתה. 

הזמין אורחים    -  לא יודע מתי האורחים יבואו

לסעודה ולא יודע בדיוק מתי יגיעו, מותר להכין 

שיבואו,  שיתכן  הראשון  הזמן  לפי  הסעודה  את 

 תר. כיון שזו הדרך בימי חול נחשב כלאל

 סעודה גדולה קייטרינג או
 

ולהכין  להתחיל  מותר  הסעודה  לפני  זמן  כמה 

דעת   לאלתר,  יחשב  והדבר  כפי   המ"באותה 

שעתיים  או  שעה  רבע  זה  אם  היינו  המצטרך, 

הרבה  של  גדולות  סעודות  ואפילו  הצורך,  וכפי 

המצטרך   כפי  להכין  להתחיל  מותר  אנשים 

 ואפילו כמה שעות.

בישיבה   החזו"א אוכל  הכנת  לגבי  נשאל 

וירקות  ביצים  לקלף  כגון  רב  זמן  שמצריכה 

ועוד, כמה זמן לפני הסעודה מותר להתחיל וענה 

רק שאין   ומותר  בישיבה  הבחורים  בין  שייכות 

נחשב   שעה  חצי  דעד  טעמו  ונראה  שעה,  חצי 

 תמיד כסמוך וגם כאן יחשב כסמוך לסעודה.

אומרים   יש  החזו"א  בדעת  זמננו  אחרוני  נחלקו 

שעה   כחצי  ההכנות  את  להתחיל  אפשר  שתמיד 

באמת   אם  גם  לה  כסמוך  ונחשב  הסעודה  לפני 

ויש  הצורך להכין את הסעודה הוא עשר   דקות, 

אומרים שהחזו"א התיר חצי שעה באופן שנצרך 

 חצי שעה אך אם נצרך פחות לא התיר. 

מה נחשב   למעשה זו מחלקות המ"ב והחזו"א

חמש   המצטרך  לפי  תמיד  למ"ב  לסעודה,  סמוך 

מחצי   יותר  לא  ולחזו"א  שעות,  כמה  או  דקות 

שעה, וזה מותר אם נצרך לכך, ויש אומרים גם  

 אם לא נצרך לכך. 

 קחת חומש בתחילת התפילהל
 

בתחילת   בתערובת  המונח  חומש  לקחת  מותר 

יותר   מאוחר  בו  להשתמש  מנת  על  התפילה 

דומה  כי  ונחשב כבורר לאלתר  בקריאת התורה 

נחשבת  התפילה  כי  הסעודה,  בתחילת  לבורר 

סידור   בתחילתה  לקחת  והדרך  אחת  כתפילה 

 וחומש. 

אוכל   לקחת  ברגל  קצר  לטיול  יוצא 

 הטיול לשימוש במשך 
 

על   תפוז  לקלף  יכול  בשבת  לגינה  היוצא  האם 

מנת לאכול אותו מאוחר יותר בגינה, יש אוסרים  

כי הקילוף אינו לאלתר, ויש מי שמתיר כיון שזו 

דרך ההשתמשות לקלף לפני היציאה ונחשב כמו 

 תחילת סעודה ואינו בורר.  

עורך הרב רפאל תנחום יפה / העלון ללימוד 

   darchayy@gmail.com  ©ואינו להלכה 

 

 
 העלון מוקדש לע"נ 

 יהודה ב"ר נח ז"ל   הר"ר

 ממייסדי בית הכנסת בשכון ל' ת"א 

 בעל תוקע ומוסר שיעור בפרקי אבות שנים רבות 

 נלב"ע י"ד טבת תשפ"א 

 שולח תנחומים לבני דודי בניו החשובים שליט"א 


