
שאלה
 מלפפונים של שימורים קופסת מתוך המים את לשפוך מותר האם

  ? חמוצים

? וגזר אפונה של שימורים קופסת מתוך המים את לשפוך מותר האם

שובהת
אך איןתמונה א' אמותר לשפוך את המים שבקופסת שימורי המלפפונים , 

, אלא יוציא את תמונה ב' שימורי התירסלשפוך את המים מקופסת 
 .במתוך המים אפונה והגזרה

משקה עם מאכל של תערובת – מושג ביאור
, תערובת אחתאיסור בורר שייך רק בתערובת של דברים שונים היוצרים 

כגון תערובת של אגוזים ושקדים, ואפילו שני דברים גדולים כתבו 
כגון תערובת דגי סלומון  ,תערובת אחתוששים שיש כאן הפוסקים שאנו ח

בתוך תחוב  שחלק ממנה. אכן כף גודגי מושט המונחים בלא סדר על מגש
כיון שאלו שני דברים  אינה נחשבת כתערובתכגון כפית בגבינה מאכל 

 . דואין כאן איסור בורר ערובת אחתתשונים שאינם יוצרים 

נראה אין הוא  גדול וניכר מאכלאם ה ,משקהבתוך דבר מאכל הנמצא 
 ואין זואלא יש כאן שני דברים נפרדים  נחשב כמעורב עם המשקהו

מותר לשפוך את לכן יהיה , והביצים המונחות בתוך מים כגון ,אחת תערובת
 יםנחשב םוהרוצה להשתמש במים  אפילו אינו מים מתוך סיר הביציםה

 .לאלתר הםהשתמש בלא לב הביצים מתוך המים ציא אתאו להו כפסולת,
נראים המאכל והמשקה  ,מאכל המונחות במשקהחתיכות קטנות של אכן 

פוך את אסור לשלכן ו ,ת אחתנחשבים כתערובהם וזה עם זה מעורבים כ
 אם אלא מהמשקה   האוכל הקטנות את חתיכות המים מתוכם או להוציא 

 ע' כ"ה(.שש"כ )פ"ג סע' כ'( ארחות שבת )ח"א פ"ג ס .א
ארחות שבת )שם( איל משולש )שם( הלכות שבת בשבת )שם סע' מ"ה(. ונראה שבכל אלו  .ב

כיון שהן חתיכות קטנות אפילו יש חתיכה אחת של תירס במים דינה כמעורבת בהם כיון שגודל 
חתיכות שימורי התירס והגזר כגודל זבוב אחד הנמצא במשקה דכתב המ"ב )סי' שי"ט ס"ק ס"א( 

 וציא את הזבוב אלא עם מעט משקה.שאין לה
 על פי תה"ד )סי' נ"ז( הובא ברמ"א )סי' שי"ט ס"ג(.  .ג
ארחות שבת )ח"א פ"ג סע' כ' ובהערה י"ב( הגר"נ קרליץ שליט"א )שם(, הגרי"ש אלישיב זצ"ל  .ד

 (.37)הלכות שבת בשבת ח"א דיני בורר סע' מ' הערה 
 שביתת השבת )מלאכת בורר בא"ר אות כ"ה(. .ה

י"א( )כ"ה תצפנו ומחוץ מבית

 מסכת בגמרא רבא דרש זה פסוק על
 תוכו שאין חכם תלמיד "כל ע"ב: יומא
 חכם" תלמיד אינו כברו

 היה מקוצק, הרבי מחסידי אחד חסיד
 והשקפותיו דעותיו אולם בלמדנותו, ידוע
 התורה. רוח פי על שלא היו

 כי רבו בפני החסיד התפאר אחת פעם
 תלמוד בלא אמת ארבע הולך הוא אין

 תורה.

 הולך אתה – הרבי שאל  - אמות וכמה
 ?... שמים יראת בלי

י"ח( )כ"ה זהב כרבים שנים ועשית

 כי נאמר משפטים פרשת סוף אבמכילת
 היה מותר בנמצא, זהב היה לא כאשר

 אחרת, ממתכת השרת כלי כל את לעשות
 לא הכרובים את רק נחושת. או כסף כגון
 ! טהור מזהב אלא לעשות ניתן

 מאיר רבי הגאון הסביר – משום זאת
 פני בעלי שהכרובים – מלובלין שפירא
 רבן, בית של תינוקות מסמלים תינוק
 ,העדות ארון על מונחים היו כך םמשו

 לחינוך תמיד לדאוג עלינו כי להשמיענו,
 התורה. בדרך בנינו

 לעשותם אין – הרב סיים – שכך כיון
 בנינו את לחנך עלינו ! טהור בזהב אלא

 בשום לא ! בלבד הטהורה התורה בדרך
 ! אחרת דרך

עונג לשבת וקראת

בא



בלא להשתמש בתירס  תירס ממי השימוריםאו חתיכות  ,הוציא זבוב שנפל לכוסכן אין לל, משתמש בהם לאלתרכן 
 .ולאלתר

שימורי טונה או זיתים

.תמונה ג'  זאין לשפוך את השמן מתוכם אלא יש להוציא את הדגים מהשמן -טונה  שימורי

 זיתים הנמצאים בקופסת שימורים, אם יש הרבה זיתים בתוך המים יש לחוש ולומר שהם נחשבים כמעורבים עם המים
זיתים בודדים בתוך הקופסה  , אכןחבסמוך לאכילתם אין לשפוך את המים מהקופסה, וכמו כן יש להוציא את הזיתיםולכן 

אינם נחשבים כמעורבים עם המים שבקופסה ומותר לשפוך את המים או להוציא את הזיתים אפילו לא יאכל אותם 
 .יויש אוסרים טלאלתר

קוביות קרח בקנקן או בכוס מים

אותן  , ומותר להוציאתמונה ד' ח כל זמן שהן גדולות וניכרות היטב מסתבר שאינן נחשבות כמעורבות עם המיםקוביות קר
להשתמש בקנקן עם רשת על פיו המונעת מקביות הקרח  מהמים אם אינו רוצה אותן, וכמו כן לכל הדעות יהיה מותר

להוציאן ואין  עם המים ים הן נחשבות כמעורבותלצאת, אכן לאחר שנמסו הקוביות במקצת ושוב אינן ניכרות כל כך במ
 .יאמתוכן אם אינו רוצה אותן

קוביות קרח בקנקן או בכוס מים

ביצים הנמצאות בכלי עם מים כיון שהן גדולות וניכרות היטב בתוך המים אין הן נחשבות כמעורבות עם המים ולכן מותר 
 .יבמשתמש בהן לאלתרלשפוך את המים מן הכלי או להוציא את הביצים מן המים גם אם לא 

מחלוקת מהרי"ט צהלון והמרי"ט אלגזאי האם יש בורר בזבוב המונח במשקה, ופסק המ"ב ושו"ע הרב דיש בורר בזבוב הביא ( סק"ב בשערי תשובה )סי' שי"ט .ו
 עיי"ש. זבובהמונח במשקה, אכן החזו"א סובר שאין בורר בכך, אכן יש בורר במים המונחים בין כנפי ה

ח"א פ"ג סע' כ"ז( איל משולש )הל' בורר פ"ו סע' ע"ט(, אך עיין הלכות שבת בשבת )שם סע' מ"ו( שמתיר וטעמו דדין השמן שש"כ )פ"ג סע' כ'( ארחות שבת ) .ז
 או המים שבקופסאות הטונה והסרדינים כמי שלקות והווי מין אחד עם הדגים עיי"ש. 

 שבת בשבת )ח"א דיני בורר סע' מ"ה( שמקל בכך עיי"ש טעמו.ארחות שבת )שם סע' כ"ו( איל משולש )הל' בורר פ"ו סע' ע"ט( אך עיין הלכות  .ח

להוכיח משביתת השבת )בא"ר אות כ"ה( שכל שהוא גדול מאגוז לא שייך בו בורר מתוך מים, אכן נראה שזהו רק  ארחות שבת )שם(, ובספר פס"ת הביא .ט
 . 2באופן שאינם צפופים זה לזה בתוך המים וכנ"ל הערה 

 רס"ז( עיי"ש ראייתו. ולש )שם הערהאיל מש .י

ארחות שבת )ח"א פ"ג סע' פ"ד( וכן נראה בשש"כ )פ"ג סע' כ'( שכתב שאין להוציא חתיכות קטנות של קרח מהמשקה אם אין דעתו לאוכלן, משמע  .יא
 רגילות אינן נחשבות כתערובת אחת עם המים.-שחתיכות קרח גדולות

 שביתת השבת )שם( וכן העתיקו האחרונים דבריו. .יב

דג


