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נשמת שבת

לכבוד שבת המלכה, להניח בתוך הבית ברכה,            לאסוף השיעורים ללמדה, לשמור השבת כהלכתה,            להתברך בכל טובה, ולהמשיך שפע רב בזכותה

ואינו בשמחה  ועונג, ומי שדואג ועצב  היא מקור של שמחה  השבת 

ומעונג בשבת, אז הנפש של שבת סר ממנו.

על כן צריך להכין את עצמו מערב שבת, ואז מי שטרח בערב שבת 

ועונג  שמחה  לקבל  עצמו  שמכין  פי’  ע”א(  ד’  ע”ז  )גמ’  בשבת  יאכל 

בשבת, אז באה לו נשמה יתירה ושורה עליו כל היום השראת השבת 

קודש.
)אורהח”ק ריש פרשת ויחי(
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הלכה בשורשה
לברור את כל מה שצריך לסעודה:

א. נפסק בשו”ע להלכה שכל מה שבורר לצורך הסעודה שהולך לאכול מקרי לאלתר )אפילו כשבורר הרבה(, 
)סי’ שי”ט רמ”א ס”א(,

בחפצים כלים ובגדים:
ב. גם בחפצים, בבגדים או כלים, שייך איסור בורר, ואסור לקחת חפץ, בגד או כלי שאינו רוצה להשתמש 

בו מתוך תערובת עם שאר סוגים )סי’ שי”ט משנ”ב ס”ק ט”ו, בא”ד וכתבו אחרונים(.
וגם באילו כשיש לו הרבה דברים לברור, מותר להתחיל לסדרם ולבוררם, כפי הזמן קודם שצריך להם.

דברים מסודרים אינם בגדר ‘תערובת’:
ג. באופן שהמאכלים, הכלים או הבגדים או ספרים מסודרים )כגון בארון(, והם ניכרים כל אחד בפני בעצמו, 
אין עליהם שם ‘תערובת’ כלל ומותר לקחת משם אפילו בשביל להשתמש בו לאחר זמן, )רמ”א סימן שי”ט ס”ג 

בשם התרה”ד, וביאורו מש”ב ס”ק י”ד, שש''כ )הישן( פ''ג הע' קצ''ז, אימ''ש פי''ח אות ט''ו(.

דין בורר בכלי
כלי שחייב עליו מן התורה:

ד. מה שנתבאר בשיעורים הקודמים שאסור מן התורה לברור ע”י כלי, הוא דווקא בכלי שמיוחד לברירה.
וכאשר בורר בכלי כזה עבר באיסור בורר מה”ת, אפילו אם בורר האוכל מתוך הפסולת ואפילו בשביל 

לאכול לאלתר )שבת עד, א(. 
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כלי שאסור מדרבנן: 
ה.  אסור לברור אף בכלי שאינו מיוחד לברירה, כגון להוציא במזלג לאקשן מהמרק )סי’ שי”ט ס”א(.

כלי שמותר לברור בו:
ו. מותר לכתחילה להשתמש בכלי שאינו כעת מסייע לברור כלל, אלא משתמש בו רק בשביל שלא 

יתלכלכו ידיו או שהתבשיל חם וכדומה )עי' מש'''ב סי' שי''ט ס''ק ס''ו, חזו''א סי' נ''ד סק''ד, מנח''י ח''א סע''ו(. 

הלכה למעשה
אופן שמותר הרבה זמן לפני הסעודה:

קודם  אפילו  ולבוררם  לסדרם  להתחיל  מותר  זמן,  הרבה  או שלוקח  לברור  דברים  הרבה  לו  יש  ז. 
ר',  הע'  פ"ג  )שש"כ  הסעודה,  את  תיכף  להתחיל  שיוכלו  כדי  שצריך  הזמן  כפי  הכנסת,  מבית  יציאתו 

והגריש”א וע’ ס’ איל משולש פ”ח אות כ”ב בא”ד ושמעתי(.

             )Layers(  תערובות שוכבות
:)Pile Layers( שוכבים זו על גבי זו בערימה

ח. אם מונחים בגדים או מאכלים שוכבים זו על גבי זו בערימה מסודרת, והוא רוצה ליטול מין אחד 
שמונח באמצע הערימה )Pile Layers(, מותר לו להוריד את מה שמונח למעלה, אע”ג שאינו צריך 

להם, כדי שיוכל ליטול את המין האחר שמונח באמצע הערימה שבאמצע.
שאין זה נקרא תערובת וכך הוא סידורם, ומה שמוציא אינו בשביל לברור אלא רק דרך להגיע למין 

שבאמצע, )ביה”ל סי’ שי”ט ד”ה לאכול(.

ליטול מה שמונח מלמעלה אלאחר זמן:
ט. אם מונח אחד על שני מותר להוריד את מה שמונח למעלה כדי ליטול את המין האחר שמונח 
תחתיו, אפילו על מנת להשתמש בהם לאחר זמן, משום שאין זה נקרא מתקן תערובת אלא כדי 

להוציאו משם.
אבל אם יש ג' ויותר מותר להוריד מה שמונח למעלה רק לאלתר )משמעות ביה"ל שם אי''מ פי''ח אות ע''ז ודע(.

לקחת מה שלמעלה אלאחר זמן: 
י. אבל אסור לקחת מה שלמעלה מן הערימה על מנת להשתמש במה שלמעלה לאחר זמן, ואפשר 

שחייבים ע’’ז מה’’ת )שם(.

אסור לסדר את כל הערימה:
יא. וק”ו שאסור לסדר את כל הערימה )Pile Layers( בסדר יפה, כיון שאז הוא מגלה דעתו שתערובות 
זה בלתי מתוקן עבורו, ועכשיו הוא מתקנו ע”י הברירה, וברירה על מנת לתקן אסורה מה’’ת )שם(.                                        

הלכות המצויות בזמנינו
לברור משקה קר לצורך הסעודה

לקרר משקאות  צריך  כגון: אם  קודם הסעודה,  זמן  הרבה  להכינם  לברור דברים שצריך  יב. מותר 
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לצורך הסעודה, וצריך להכינם זמן רב לפני הסעודה כדי שיתקררו כל צרכם, מותר להוציא את 
המשקאות מתוך תערובת אפילו זמן רב לפני הסעודה, כפי הזמן שצריך בשביל שיתקררו )שש'כ 

)הישן( פ''ג הע' ר', וספר ש''כ פי''ב ס''ס(.

אולם, טוב יותר שיעשה זאת מערב שבת, כיון שיש אוסרים )הגריש”א בספר איל משולש פ”ח סכ”ו(.

להכין מאכלים קפואים )פארפרוירען(:
)Freezer(, כגון חלות קפואים )פארפרוירען(  יג. מותר להוציא מאכלים מתערובת מתוך הפריזער 
וכדומה, כדי שיפשירו )צו ווערן אויס פארפרוירען( כפי הזמן שצריך בשביל שיפשירו )שש”כ סע”ד והע’ 

ר”ג(.

דין מוקצה במאכלים בפריזער:
יד. אבל צריך לדעת שבתוך הפריזער ישנם הרבה מאכלים שהם מוקצה בשבת, כגון: בשר בהמה 
או אפילו עוף שאינם מבושלים )רויע( )לדעת רוב פוסקים(, או שאר מאכלים שאינם מבושלים כל 

.)Par Baked & Frozen Foods( צורכם
לכן כאשר מוציא המאכלים יזהר שלא לטלטל מאכלים המוקצים בידיים, אבל מותר לטלטלם 

טלטול מן הצד, וכ”ש שמותר למשוך )ארויס שלעפן( את המאכלים שצריך לסעודה.

להשתמש בבית או במקום אחר
בורר כדי להשתמש במקום אחר:

לברור  כגון  רב,  זמן  לאחר  אחר  בבית  לאכלם  בשביל  מתערובת,  מאכלים  לברור  אסור  טו. 
מאכלים ולהביאם לבית ההורים בבוקר כדי לאכלם בסעודת הצהרים )שש"כ )הישן( פ''ג הע' ק"צ(. 

זמן שלוקח,  כמה  ולהכינם  לבוררם  מותר  מיד כשבא לשם,  לאכלם  כדי  בוררם  טז. אבל אם 
ואפילו אם הדרך לשם לוקח הרבה זמן )שם(. 

יז. אסור לברור מאכלים מתערובת, בשביל לילך לטיול עם ילדים לפארק ולאכלם שם אחר זמן רב, 
אבל אם הילדים יכולים להתחיל לאכול מהמאכלים מתי שרוצים, אפילו תיכף, מותר לברור )שם(.

בגדים וחפצים- אופן שאסור:
מתוך  בגד  בליל-שבת  להוציא  אסור  ולכן  לברור,  אסור  ובגדים  כלים  שגם  נתבאר  כבר  יח. 

תערובת בגדים להכין לילדים לשבת בבוקר )מנחת שבת סי' פ' ס''ע, שש'כ פט''ו סמ''ב(.

 להשתמש כלים, בגדים, וחפצים במקום אחר:
יט.  אסור ליקח בגדים מתערובת, כגון בגדי ילדים בשביל ללובשם בבית אחר לאחר זמן רב, 

אבל אם תיכף כשבא לשם ישתמש בהם - מותר )שש”כ )הישן( הע’ ק”צ(. 
כ. כמו כן מותר להוציא ספר או סידור מתערובת כדי להשתמש בו במקום אחר תיכף כשיגיע 

לשם, אפילו אם הדרך לשם לוקחת זמן רב )ס’ שש”כ ס”ב סנ”ח, וסקט”ו(.
כא. מותר להוציא מתערובות מאכלים או כלים בשביל ליתן לחבירו הבא לשאול ממנו, אפילו 
כשחבירו ישתמש בהם רק לאחר זמן )שכיון שהוא צריך להוציאו עכשיו בשביל חבירו נקרא לאלתר בשבילו(, 

)שש"כ )הישן( פ''ג הע' קפ''ה(.

בגדים אופן שמותר:
כב. תלויים - הענגען אויפען הוק )Hook( - אם מונחים שני בגדים זה על זה, או שהם תלויים - 
הענגען אויפען הוק )Hook( אחד על השני, מותר להסיר את הבגד העליון כדי שיוכל ליקח את 

התחתון.
כג. מותר אלאחר זמן - באופן שיש רק שנים זה על זה מותר להסיר את הבגד העליון אפילו בליל 

שבת לצורך שבת בבוקר.
ובאופן שיש יותר משנים מותר להסיר את הבגד העליון רק כשצריך מיד, )משמעות ביה"ל ד"ה לאכול 
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מיד בא"ד כדי להגיע למין שלמטה ממנו, וספר אי''מ פי''ח אות ע''ז ודע(.

כד. מסודרים בשאפע ולעדל - אם הבגדים מסודרים וניכרים כל סוג )סארט( בתוך המגירה )לעדל( או 
הארון )שאפע(, וכן המלבושים תלויים )הענגען( מסודרים בשראנק, וכל אחד מהם ניכר ומונח במקומו 
הראוי, אין עליהם שם תערובת, ומותר להוציא משם בגד אפילו בליל- שבת לצורך שבת בבוקר, 

)שש"כ )הישן( פ''ג הע' ר''כ(. 

בורר בכלים
כלי המיוחד לברירה – שאסור לברור בו מה”ת:

כה.  מסננת )לאקשען זייער(: חייבים ע”ז בשבת )וביו”ט יש סוברים שמותר(.
כו. מקלף )שיילער(: מקלף המיוחד לקלף בו פירות וירקות, המשתמש בהם אפילו לאכול לאלתר ובשעת 

הסעודה יש בזה חיוב חטאת )אג”ט ס”ו ועוד פוסקים(.
כז.  מוציא גרעינים: כלי המיוחד להוציא גרעינים מפירות, וחייבים עליו מה"ת.

כח. שקיות תה )Tea Bag(: שקיות תה דינם כמסננת, ויש עליהם שם בורר בכלי, אסורים מה”ת )שו”ת 
מנח”י ח”ד וש’ צ”ט ]ב[, וכן שאר פוסקים אחרונים(. ולכן הרוצה להוציאם מן התה, יוציא השקית )Tea Bag( עם 

כף, ויוציא עם הכף חלק ממשקה התה. 
להוציא  או  חתיכות מהמרק  ליטול  העשויה בשביל  נקבים,  עם  כף  נקבים:  עם  לעפל(  )שעפ  כף  כט. 

חתיכות מסלט בשמן, הרי היא כלי המיוחד לברירה וחייבים עליה משום בורר. 

כלי שאינו מיוחד לברירה – שאסור מדרבנן:
ל.  סכין: סכין הוא כלי שאינו מיוחד לברירה, הבורר בו פטור אבל אסור, כגון המקלף –שיילט ירקות 

ופירות בסכין, שעשוי לחתוך ולא לברור בו, מותר לו לקלף בסכין סמוך לאכילה,
אבל אסור מדרבנן לקלף בו על מנת לאוכלם לאחר זמן.� 

לא. לעפל: המוציא חתיכות בשר ממרק, בכלי, שמצמיד הכלי אל דופן הכלי )האלט א כלי צו די וואנט פון 
טאפ( להוציא כל המרק מבין החתיכות אסור, אבל פטור כיון שהכף אינו מיוחד לזה )מג''א ס''ק ט''ו מש''ב 

ס''ק נ''ה, אג''מ ח''ד סי' ע''ד בורר א'(.

אבל אם יש נקבים בכפות חייבים מה”ת מדין ברירה בכלי המיוחד. � 
לב.  מזלג – גאפעל: אסור מדרבנן להוציא לאקשען עם מזלג )גאפעל( ממרק.

לג. כלי תה )Tea Pot( או קנקן )פיטשער Pitcher( עם מסננת )זייער( בפיו: נסתפקו בזה הפוסקים אם הוא 
חשוב כלי המיוחד לברירה משום שעשוי למנוע הסענס מלצאת, או לא, אלא כבורר בידו, ולכן כל 
זמן שהמים למעלה מן הסענס מותר, אבל לא ינענע הכלי )חיי”א כלל ט”ז ס”ט, חזו”א סי’ נ”ג ד”ה מן האמור 

שבה”ש סוס”ק כ”ט(.

כלי ‘שמותר’ להשתמש בו:
אלא  כלל,  לברור  מסייע  שאינו  בכלי  להשתמש  לכתחילה  מותר   - כלל  לברור  מסייע  שאינו  לד. 
משתמש בו רק בשביל שלא יתלכלכו ידיו או שהתבשיל חם וכדומה )עי' מש'''ב סי' שי''ט ס''ק ס''ו, חזו''א סי' 

נ''ד סק''ד, מנח''י ח''א סע''ו(. 

לה. סכין לחתוך רקבון בפרי: מותר לחתוך עם הסכין רקבון שיש בפרי )פארפוילטע שטיקל(, אם יכול 
יסיר החתיכה הטובה מן הרקבון ולא להיפך )אימ’’ש פ”ז ה”י(.

לו. מותר להסיר חתיכות בשר משאר חתיכות עם לעפל או כלי אחר, אם הכלי אינו מסייע לו לברור 
ורק משתמש בו משום שהמאכל חם או משום שאינו רוצה ללכלך את ידיו.

לז. לשפוך מרק )זופ( מהחתיכות: אבל לא ישפוך כל המרק שבכף )לעפל( שאינו רוצה עם הבשר, אלא 
ישאר קצת.  דאם ישפוך הכל הוי כבורר בכלי מרק שהוא אינו מינו מהבשר, 

וכן להיפך כשרוצה רק מרק ולא חתיכות יקח קצת חתיכות עמו, )מג’’א ס’’ק ט’’ו מש’’ב ס’’ק נ’’ה, ועי’ אג’’מ ח’’ד 
סי’ ע’’ד בורר א’(.



הלכה ישרההלכה ישרה
הלכות למעשה המצויות בשבת

שיעורי

ת ״ י ש ה ז ע ב

לא ללמוד בשעת התפילה וקריאת התורה haluchuyeshuru@gmail.com - 347-512-9276 - להנצחות הערות והארות נא להתקשר
יצא לאור ע''י  הרב יהודה אליקים מאנהייט - מו''צ בק''ק ברוקלין יצ"ו

הליכות והלכות שיילמדו בשיעור הבא בעז״ה

ברכות לרוב למזכים את הרבים בשמירת שבת כהלכתה

הלכה ישרההלכה ישרה
הלכות למעשה המצויות בשבת

שיעורי

שיעור ב׳

ת ״ י ש ה ז ע ב

לא ללמוד בשעת התפילה וקריאת התורה

דיני בורר בשבת למעשה
להשתמש עם שעפ לעפל שיש בו נקבים� 
על �  מעורבים  מונחים  ספרים  לוקחים  האיך 

השולחן, ובארון – שאפע.
האם מותר להוציא עצמות מהבשר והדגים.� 
קערעלעך �   – הגרעינים  להוציא  מותר  האם 

מפירות.

זכות זיכוי הרבים בהלכות שבת ישפע שפע רב להרב הדגול והמופלא שהנציח לכבוד 
יום ט’ שבט 

יום הצלה של כ”ק מרן אדמו”ר הרה”ק רבי אהרן זי”ע מבעלזא

ואחיו הגה”ק מרן רבי מרדכי זצ”ל מבולגרייא

זכות השבת יגן וישפיע להרב

יוסף אלימלך בן מרים דבורה

להצלחה בפרנסה בשפע רב

הונצח ע”י ידידו עוז

מזל טוב להרה”ח רבי העניך 
 האלבערשטאם 

ולסבא ר’ מיכל האלבערשטאם 
שליט”א בירושלים עיה”ק

לרגל שמחת אירוסין עם החתן המופלג נ”י
 יה”א שהזיווג יעלה יפה, 

ויתברכו בכל הברכות

לע”נ הגה”צ רבי 
יעקב יצחק בן ר’ 

יוסף זצ”ל

לע”נ רוצו”ח מרת פרומא 

יענטע בילא בת ר’ חיים ע”ה

ת.נ.צ.ב.ה.

מזל טוב!
להרב אברהם יעקב פריעדמאן 

לרגל שמחת לידת בתו
יה”ר שזכות השבת יגן לרוות 

רוב נחת דקדושה


