
שאלה
 שוקולד מעוגת פרוסות, שונים עוגות סוגי כמה מונחים שעליו מגש

 מותר האם, השוקולד מעוגת הפרוסות את רוצה כשאינו, תפוז ומעוגת
 ? המגש מעל אותן להסיר

תשובה
יש, עצמו בפני מסודר סוג כל ואין בזו זו מעורבות העוגות סוגי שני אם 

 .אבורר איסור משום בו רוצה שאינו הסוג את להוציא ואין תערובת כאן

הסוג את עליו ולהניח ולחזור המגש מן העוגות סוגי כל את להוריד מותר 
 . בלהגישו כעת שרוצה

תערובת נחשב מה – מושג ביאור
מה  -היסודית והחשובה הינה  מכיון שאין בורר אלא בתערובת השאלה

 נחשב תערובת ?

מהם ירוקים וחלק מהם , חלק תמונה א' כשלושים זיתים לדוגמא:
שחורים מונחים בתערובת על צלחת, ורוצים להגיש ולאכול רק את 
הזיתים הירוקים, אם כן אסור לברור ולהוציא את הזיתים השחורים 

, שלשה מהם תמונה ב' מהצלחת. אך אם יש רק כששה זיתים בצלחת
ירוקים ושלשה שחורים, וכל אחד מהם מונח בקצוות של הצלחת, כיון 

ששת הזיתים כל אחד מהם מונח רחוק ונפרד משאר הזיתים אין כאן שכל 
 ., ראה תמונהתערובת, ומותר להוציא את הזיתים השחורים מהצלחת

 קשה לומר במדויק מה נחשב כתערובת ומה אינו נחשב כתערובת -יסוד 
כיון שהדבר משתנה בכל פעם, לפעמים המאכלים קטנים והמגש או 
הצלחת גדולים ואין כאן תערובת, ולפעמים אותם מאכלים קטנים מונחים 

לכן הכל תלוי בהרגשה , על צלחת קטנה והם קרובים זה לזה ויש תערובת
 .גוראיית העין של בני אדם אם יש כאן תערובת או אין תערובת

' סי) הדשן מתרומת ומקורו, מגש על דגים מיני שני של דומה במקרה( ג"ס ט"שי' סי) א"רמ .א
 שנראה גדולות חתיכות והם בהפרדתם הדגים מיני שני ניכרים שאפילו הוא דבריו ותורף( ז"נ

 כיון זאת בכל, עצמם בפני מסודרים שאינם בגלל רק כתערובת שיחשב הלב סברת כנגד מאוד
 .ש"עיי ברורה ראיה בלא ולהקל לחלק קשה דאורייתא לאיסור שנוגע

 ברירה מעשה אין מהמגש העוגות כל את שמוציא במה כי( ג"ס ובהערה ד"כ' סע ג"פ) כ"שש .ב
 בורר הוא לו הרצוי המין את כשלוקח וכעת, והאוכל הפסולת הכל את הוציא אלא ברר שלא כיון

.לאלתר ולאכלו להגישו מנת על מהפסולת אוכל
הגרש"ז אויערבך זצ"ל )שש"כ פ"ג סע' ג' סוף הערה ז'( הגר"נ קרליץ שליט"א )איל משולש פ"ד  .ג

 סע' י"ד הערה מ"ב(.

רק שבתו יתן ורפא ירפא )כ"א י"ט(

פעם אחת בא יהודי לאדמו"ר רבי ברוך 
 מרדכי מקוידינוב ועל פניו אותות של סבל רב.

רבי אמר האיש מזה ימים רבים סובל אני 
אותי יסורים קשים, ומבקש אני מהרבי שיברך 

 וארפא.

אתן לך עצה אמר הרבי הזהר ביתר שאת 
באיסורי שבת, ותשתדל יותר בכבוד שבת, וה' 

 ישלח לך רפואה שלמה במהרה.

קיבל האיש על עצמו זהירות יתר במצות 
השבת כעצת הרבי, ואכן כעבור זמן לא מועט 

 פחו ייסוריו עד שחלפו כליל.

שהרי  -אמר הרבי למקורביו –לא מופת הוא 
וב בפסוק "רק שבתו יתן" את המלה כך כת

"שבתו" אפשר גם לקרוא "שבתו" משום כך אם 
מיד  –יתן אדם לבו לשבתו ויזהר בכבודה 

 יתקיים בו "ורפא ירפא".

מדבר שקר תרחק )כ"ג ז'(

על זהירותם הרבה של גדולי ישראל 
להתרחק מכל ספק שקר למדים אנו מהסיפור 

 הבא:

בא אייגר באחד הימים נשלחה לגאון רבי עקי
רבה של פוזן אגרת ובה שאלה סבוכה מדייני 

 קהילת בלוסטק.

שאין זה  –השיב רבי עקיבא אייגר  –דעו לכם 
ממנהגי להשיב תשובות לקהילות מחוץ לארץ, 
שהרי יש במקומכם רבנים ודיינים גדולים 
היכולים להשיב על שאלתכם. אולם הפעם 

ממנהגי ואשיב לכם, וזאת משום שבעת  אשנה
האחרונה הייתי בשמחה אשר בה השתתף אחד 
מבני קהילתכם, והוא ביקש ממני שאשיב לכם 

 תשובה, ושתקתי.

שמא  –סיים הרב את מכתבו  –אבל חוששני 
נענעתי קצת בראשי... והאיש אולי הבין כי 
מסכים אני לענות, לכן הפעם אענה על 

 שאלתכם...

עונגוקראת לשבת 

בא



 ם אוכלתערובת של סכו"ם ע 

כגון סכין מזלג ודברי  ,תערובת, אכן אם שני דברים המונחים יחד אינם יוצרים תערובת כאמור איסור בורר הינו רק כשיש
ומותר  ,אין כאן תערובת אחתגם אם הם מונחים בלא סדר יחדיו ו לא שייכים כלל זה לזהששני דברים אלו כיון  ,מאכל

 , כגון :דלהוציא אחד מהם אפילו בלא להשתמש בו לאלתר

 מזלג שחלקו מונח בתוך סלט ביצים מותר להוציא את המזלג מן הסלט בלא להשתמש בו.

סכין או מזלג המונחים בצלחת יחד עם שאריות אוכל כפי שמצוי בסיום האכילה, מותר להוציא את הסכו"ם משאריות 
 .הו כללהאוכל אפילו בלא להשתמש ב

, אכן אם יש בצלחת הרבה פסולת ומותר להוציא את הסכו"ם משאריות האוכל אפילו הוא בולט רק במקצת מתוך האוכל
יש  , או במקרה והסכו"ם נזרק בטעות לאשפה והוא מכוסה בה,עד שהכפית או המזלג מכוסים לגמרי בשאריות האוכל

 .זן לרוקן איתם את הפסולת שבצלחת אל הפחכגו ,להחמיר ולהוציא את הכפית או המזלג ולהשתמש בהם

 תערובת במקרר ובתא ההקפאה 

כאמור תערובות תלויה בראיית העין האם הדברים מונחים קרובים ומעורבים זה עם זה, וכל מקרר או מקפיא תלוי בכמות 
 הדברים המונחים בו ובקירבתם זה לזה.

, לכן יש להוציא משם דברים על מנת תמונה ג' ד'תערובת במגירת הירקות שבמקרר ובתא ההקפאה מצוי מאוד שיש בהם ח
 להשתמש בהם לאלתר, ראה תמונה.

עליו מונחות קדרות ושאר כלים ומאכלים נראה שאינם נחשבים כתערובת ומותר להוציא דבר מהמקרר  במדפי המקרר
גם בלא להשתמש בו לאלתר, אכן אם מונחים שם בערבוב דברים הדומים זה לזה יש כאן תערובות ויש איסור בורר, ראה 

 תמונה.

בה מונחים בקבוקים שונים נראה שאין זו תערובת כיון שהבקבוקים ניכרים זה מזה, זאת על אף שהם  בדלת המקרר
  שווים בגודלם ומונחים צמודים זה לזה, ראה תמונה.
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 המובא לקמן בתערובות במקרר ובתא ההקפאה הובא מספר ארחות שבת פ"ג סע' כ"א כ"ב. .ח
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