
 

 
 
 

שכח לספור בלילה ונזכר למחרת 
בבין השמשות האם מהני שיספור 

 באותה שעה
דהיכא דשכח ולא בירך על (הל' מנחות)  בה"גתב כ

ספירת העומר מאורתא מברך למחר. והובאו 
וכתבו דאין (מנחות סו. ד"ה זכר למקדש)  בתוס'דבריו 

 נראה כן עיקר לר"ת. 
הביא דברי  (פסחים פרק י סי' מ"א) הרא"שואף 

הבה"ג, וכתב להשיג על דבריו דאין נראה כן 
בלילה  עיקר, ועל כן מסיק דאם שכח ולא ספק

 יספור ביום בלא ברכה.
דאם  דבה"גמשמיה (שם)  התוס'עוד כתבו 

הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר, 
משום דבעיא תמימות. וכתבו התוס'  דתימה 

 גדולה הוא ולא יתכן. 
הביא דברי הבה"ג, וכתב דאין  הרא"שוגם 

נראה כן לר"י דכל לילה ולילה מצוה בפני 
  עצמה היא.

כן בדברי הבה"ג שלפנינו. אלא דבהל' מנחות [ולא נמצא 

כתב משמיה דרב יהודאי גאון דאם לא מנה עומר לילה 

קמא לא יצא בשאר לילוותא, מ"ט בעינן שבע שבתות 

תמימות ולילות, אבל בשאר לילוותא היכא דלא מנה 

  מאורתא מאני ביממא ושפיר דמי].

דהיכא (ח"א סי' ל"ז)  בתרומת הדשןוכתב 
אם ספר לילה אחד או לאו, דמספקא ליה 

ימשיך לספור מכאן והלאה בברכה, דאע"ג 
דבודאי שכח יום אחד נהגינן כבה"ג דשוב אינו 
סופר בברכה, ודלא כתוס' במנחות דכתבו דאין 
נראה ולא יתכן פסק הלכות גדולות, ודלא 
כאשירי דכתב בשם ר"י דכל לילה מצוה בפני 
עצמה ואם לא ספר באחת מצוה לספור 

  ת, מ"מ בספק מצינו למיסמך עלייהו.באחרו
דאם שכח ולא (סי' תפ"ט)  המחברולדינא כתב 

ברך כל הלילה, יספור ביום בלא ברכה. ואם 
שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין 
משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה. 
אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא 

 ספר, יספור בשאר ימים בברכה.
ל"ע בנזכר בבין השמשות שלא ספר אתמול, וי

אם מהני לספור כעת ע"מ שיוכל להמשיך 
 לספור מכאן ולהבא בברכה.

ולכאו' היה נ"ל דכיון דבין השמשות ספק יום 
דאם מסופק (שם) הוא, לא גרע ממ"ש המחבר 

אם דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים 
 בברכה.

אם ספק בלילה  איברא דשאני התם דמספק"ל
כדינו או לאו, משא"כ הכא דאף לצד דספר 
ביום מ"מ היא גופא לאו מילתא דפשיטא 
דספירת יום מהני, דהא לדינא אין מברכים על 

 ספירת יום.
ח"א סי' רס"ח)  -(מסאלוניקי  בית דודוכן השיב בשו"ת 

דאע"ג דבספק מנה ספק לא מנה ממשיך ומונה 
יום ויום בברכה, משום דאיכא ס"ס שמא כל 

הוי מצוה בפנ"ע, ואף את"ל דתמימות בעינן 
שמא ספירת יום מהני. הכא גרע טפי, דאף 
דאיכא ס"ס שמא כל יום ויום מצוה בפנ"ע 
ואת"ל תמימות בעינן שמא מנה ביום, מ"מ לא 
הוי ספק מעליא דהא אף אי מנה ביום אכתי 

 לא ברירא דספירת יום מהני. ע"ש.

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 שרות תותים במי סבון בשבת המותר להאם 
תולעים  ת ברירה.  .  ברירת תולעיםד.   .שטיפת פירותג.  . ברירה זו מה"ת או מדרבנןב.  . השריית פרי ע"מ לנקותו או להפריד ממנו תולעים א. 

 ה. חשש נטילת נשמ ט.  . ע"י גרמא  ברירה ח..  כשע"פ הרוב אין לחוש לתולעים ז..  פסולת שהוא חלק מהפרי ו. .שאינם מאוסים
  לעיין , ויש  ע"מ לבדוק שאין בהם תולעים   ים אף שטיפה או שרייה במי סבוןמיש פירות וירקות הטעונים בדיקה ולפע

 פ"ע  ר"כ  בגליון  ד"בס  בארנומה ש  לפייש לדון עוד  כמו כן  . ומשום בורר  לאסור  יש  דדלמאלעשות כן בשבת    מותרהאם  
ידי .  לקלפם  או  לרסקם  צורך  ללא  ,ושטיפה   השרייה   לאחר  לכתחלה   לאוכלם  ניתן  טריים  שדה   תותיד  הפוסקים   על 

 שטיפה .  'דק   כשלש   נוזלי  סבון   קצת   עם   במים   השרייה .  הפרי  בשר  של  דקה   חתיכה   עם   הפרי  שבקצה   הירוק  הפרח   תדהור
 . בורר איסור  משום בזה דדלמא יש  בשבת זה  תהליך  לעשות מותר  האם. ופרי  פרי כל ושפשוף  .מהסבון היטב

 תולעים  ממנו להפריד  או לנקותו מ"ע  פרי שריית. א
 )שורין  אין  ה"דף  "ברי.  נח(  ן"הר  וביאר.  הכלכלה   לתוך  או  הכברה   לתוך  הוא  נותן  אבל  הכרשינין  את  שורין  אין  .)קמ(  בשבת  תנן

 ב"רעוה  )המאירי  אמר  ה"ד(  המאירי  פירשו  וכן.  פסולתן  לברור  בכליעל הכרשינין ש  מים  הצפתפירושה  שרייה האסורה  ה ד
 . )ג"מ כ"פ(

 בזה   עמד  כברו  ,זה   דין   הביא  לא   ם"הרמבאולם  שהביאו דברי הש"ס להלכה.    )ח'  סי  כ"פ(  ש"רא בו)  ף"ברי.  נח(  ף"ריב  ועי'
  או   אוכלא  משוה   הוא  השריה ה   י"שע  דהיינו,  אחר  בענין  המשנה   מפרש  שהוא  דנראה   וכתב  ,)כא  אות  שיט'  סי(  הציון   השער
 . שם שנאמר במה  הזה  הדין ונכלל, ש "עיי א"ע ה "קנ בשבת לה  כדאית  אמורא   לכל, באוכלא מטרח 

  בכברה   נותנן   אבל ,  כבורר  ל"דהו  הפסולת   להסיר  כדי,  הכרשינין  את   שורין   דאין   פסקו   )ח'  סע   שיט'  סי(  ע"הטשו  ולמעשה 
 האוכל  מן   הפסולת   להסיר   המים   לתוך   ליתנן   דאסור   ) ט  ק"ס(  א "המ  וכתב .  כ"ע,  הכברה   נקבי   דרך  הפסולת   שנופל   פ"אע

 כגון  למעלה   שיציף  או  עפר  כגון  למטה   הפסולת  שיפול  כדי  במים  ליתנם  אסור  מעורבין  ואוכל  פסולת  יש  אם  ה "ה ו  שעליו
  לא  ג"כה וכל אדמה  תפוחי ה "ה  אלא, בהמה  מאכל שהוא  כרשינין דוקא דלאו' שכת ש"ועיי. )כח  ק"ס( ב"המ פסק וכן. תבן
 דג  להדיח   רשמות  שכתב  )לז  ק"ס(  ח "שי'  בסי  ב"מהמ  ע"דצ  אלא. [כ"ע,  מעליהם  והעפר  האבק  להסיר  כדי  מים  עליהם  יתן

  מלוח   דג   דשאני  לחלק  שכת'  א "שליט  ק"הגרנ  בשם  )ב "במ  ה"ד  פח'  עמ  ב"ח  שבת(  שני  בחוט'  ועי.  ולהשרות  ואף  בצונן  מלוח 
  על   מים  דנותנין   להא  דומה   זה   דהרי  ,בורר  בכלל  אינו  וע"כ  הדג  חריפות  את  ומפיג  המלח   טעם   את  להוציא  פועל  רק   שהוא

   ].ממשות  ולא  טעם רק  בוררש ,היין טעם  את   המים וקולטין  שמרים  גבי
  ב"ח  האיש  אשרי(  ל"זצ  א "הגריש  פסק  וכן  ,להפרידם  מ"ע  תולעים  או  לכלוך  בהם  שיש  פירות  להשרות  דאסור  נמצא  ז"ולפי

 . והאבק לכלוך הםב שיש פירות לענין )כח אות ה"פכ
 מדרבנן  או  ת"מה  זו ברירה . ב

  ף"הרי  על(  יונתן   רבינו   בפירוש   להדיא  הוא   וכן.  תורה   איסור  בזה   דאין   משמע   "כבורר"  הוי  ג"דבכה   ' שכת   ע "הטשו  ומלשון 

'  ועי.  )שם(  י"ומהתפא   )שם(  ב"מהרע  משמע  וכן.  בורר  משום  דאיסורו   כתבו  )שם (  והמאירי)  שם(  גאון  ניסים   הרב  אולם.  .)נח
  דיש   להוכיח   יצא  )ל"דהו  ה"ד  שם(  הלכה  ובביאור.  הוא  יד  לאחרדכ  , ליכא   חטאת  דחיוב  דאפשר  שדקדק  )ה  ק"ס  ז"מ(  ג"בפמ
 .להקל פסק) טז-טו'  סי בורר( ט"האג  אולם. מהירושלמי  משמע ושכן:) יג( מביצה  תורה  איסור בזה 

 פירות  שטיפת . ג
  לאכול   מדיחן  ערבית  בהן  שאכל דקערות  שנינו  .)קיח(  בשבת  דהנה .  שטיפתם   לענין  לדון  יש  אכתי אבל  ,שרייתם   לענין  ז"וכ

 . )ו' סע שכג' סי( ע"השו פסק וכן  .כ"ע' , כו בצהרים בהן לאכול מדיחן  שחרית, שחרית בהן
 כ "דמש  ל"צ  "כ וא.  פירות  להדיח   דמותר  ה "דה   ל "י  ז"ולפי.  בורר  משום   ג"בכה   ואין   כלים  ולהדיח   לשטוף   דמותר  מבואר

  מים   עם  בכלי  התפוחים  כשנותן  מיירי,  מעליהם  והעפר  האבק  להסיר  כדי  אדמה   תפוחי  על  מים  לתת  שאסור  )שם (  ב"המ
, בורר בזה  אין  במים  ורוחצם ומדיחם בידו אדמה   התפוחי אוחז אם אבל, למטה  שירד או  המים פני על האבק שיצוף מ"ע

  ) נב  הגהו  ז  הגה  ג"פ  כ"שש(  ל"זצ  א "הגרשז  דדעת  אלא  .)ד  אות  לז'  סי  ו"ח(  א "והצי  )קה'  עמ  ח" וח  טז  ק"ס  קכה'  סי(  קצות השלחןה  כ"וכ
 ו כלי  כמנקה   אלא   בורר  בשם   קרוי  זה   אין  ולהדיח   ללכלך  תדיר  דרגילין  התם   דשאני  כלים  להדחת  דומה   זה   דאין  ל"די

 .כ"ע, ובגדיו
'  בססי  כמבואר   דשרי   לאלתר  לאוכלם  פירות  כקולף   אלא   זה   איןכי    בכה"ג  להתיר'  שכת  )ח'  סע(  אליעזר  בפקודת   ויעויין 

. כ"ע,  ירק   הדחת  שהוא  ן"והר  א"הרשב'  שכת  א"תרי  "יבסס'  הנז  כ"ה ובי  ירק  קניבת   היתר  שפיר  אתי  ובזה ,  א"שכ
 דחה  ) כז  ק"ס  שכא'  סי  שלמה  שולחן(   ל"זצ  א "הגרשז  אולם.  )קכה'  סי  א"ח  ח"או(  מ"האג  דעת  וכן.  )קי'  עמ  ושם  שם(  ש"הקצה  והביאו
  אינו   מהאוכל  טבעי   חלק  שהם  ,ועצמות  גרעינים,  דקליפה   )מתוך   ה"ד  ד'  סע  על(  ל"בבה   המובא  ש"היש  דברי  י"עפ  זו  סברא
 .  פסולת ככל הוי לכלוך  כ"משא,  באוכל וחסרון  לקלקול נחשב

  נקט   וכן.  ברירה   דרך  הוי  שרייה ו  אכילה   דרך  הוי  דהדחה   ,לשרייה   הדחה   בין  לחלק  טעם  עוד  שכתב  ש"קצהב  ש"ועיי
[)גם   ה"ד  יז  ק"סשם    שלמה  שולחן(   ל"זצ  א "הגרשז   נקרא   אינו   שלו  מהלכלוך  דבר  שניקוי   לומר  דאפשר  לחלק  יש   שעוד  וכתב. 

ח"ב פכ"ה ס"ק ו שבת  (חוט שני    החזו"א אולם דעת  ].  אסור  דאז  ממש  עפר  גביר  לפרי  דבוקים  אם  פרט,  ניקוי  אלא  בורר  בשם

 .)לח' סי ה"ח( יצחק  במנחת' ועי .)ב אות נב' סי א"ח( הלוי שבט הלאסור בזה. וכן דעת  אות ג)
 תולעים  ברירת . ד

  ממנו   להוציא  מ "ע  ולהשרות  אולם,  להפרידם  מ"ע  תולעים  בו  שיש   פרי  לשטוף(לדעת המקילים לעיל)    שמותר  ל"י  ז"ולפי
מ  ג"פ  כ"שש(  ל"זצ  א " הגרשז  דדעת   אלא .  אסור  התולעים   ומותר ,  תערובות  ה אינ  ה גדול  תולעת   עליו   יש  דאם )  קיד  הגה  אות 

  יש '  וכדו  הפרי  על   הדבוקים   קטנים   בחרקים  אמנם,  הפרי  עם   מעורבת   ואינה   לגמרי  נפרדת   התולעת  דהרי,  ה להוציא
  שני  בחוט '  ועי  .העלה   מן  קצת  עם  יחד  להוציאם  הוא  חייב  אלא,  ברירה   איסור  משום  בהסרתם  יש  הרי  כי,  ברירה   משום 

 . )צב אות צ"שעה פג' עמ שם(
 מאוסים שאינם  תולעים ברירת. ה

 . אכילתם  איסור  משוםבברירת תולעים שאין בנ"א נמאסים מהם אלא שיש לסלקם   בורר איסור  לענין דוןל דיש  אלא
  אלא .  עלייהו  דרביע  איסור  משום  אלא  נמנע  אינו  כי  בתולעים  בורר  איסור  שאין  דאפשר'  כת  )ה  אות  טז  כלל(   א "בנשמ  והנה 

  מפה   י" ע  םלשתות   מותר  תולעים   הםב  שיש  דמים   שנקט   )טז'  סע(  ע"בשו  המובא  )ט'  סי  כב  כלל(  ש"הרא   שמתשובת   שכתב
  כמו   מתולעים  דמיירי  לחלק  ויש,  אסור  שתיה   בשעת  כן  עושה   אינו  דאם  מוכח ,  שתיה   בשעת   ומשמר  בורר  שייך  דלא

 בשכר  הגדלים   קטנים  תולעים  אלו   כ"משא  , גמור  פסולת  ומקרי  מאוסים   הם  איסור  בלא  אפילוד  בהם  וכיוצא  זבובים
  בשם   ן"הר  ש"וכמ,  לקסמין   דדומין  אפשר  ,כך  אותו  שותים  שהגוים  והראיה ,  אותן  שותין  היו  האיסור  שאלולי  ומשקין

וסר  ח מ  שהרי  לאכילה   ראוי ן העז  דאי  אע"גו   בורר אוכל מתוך פסולת,   מקרי   לא  בשבת  אוכל  לתוך  עז  חולבשה   ן"רמב
  כ " ש'  בסי   הכריע  לא   ע"ושהש  דכיון   ונראה .  חשיב אוכל  עליה   דרביע  איסורא  מחמתראוי רק    שאינו   כיון   מ "משחיטה,  

  הקמחים   מפני  צלול  שיהיה   כדי  שמרים  בו  שאין   יין  ומסננין:  ל"וז  )כא  דף(   בכלבו  ומצאתי .  אסור  הכא  ה "ה   כ"וא'  ז  סע'
 בתשובה   ש"הרא  כ"מש  עם   להשוותו  דיש  ונראה ,  ל"עכ  סינון   בלא  לשתותו  אפשר  אם  שבו  היבחושין  מפני   הדין  וכן  שבו

 . כ"ע, ע"וצ ממש בתולעים מיירי  ש "שהרא שכתבתי וכמו

        
 

      
 
 

 
 בס"ד    

 



 

להמשיך ולספור בברכה, דמשנכנס בה"ש ודאי 
לא  הוי תו זמן ספירה, ועוד דע"כ לא קאמר 

לו אם ספק  התרומת הדשן אלא במי שמסופק
בעיקר מנו שהוא בלילה, אבל אם מסופק אם 
מנה ביום שלאחריו אפשר דלא אלימא כ"כ 
ספירת היום להמשיך ולספור בברכה בספק 

 אם מנה. 
שהביא דברי הרב (או"ח סי' ד')  בצרור הכסףוע"ע 

השואל שהעלה צדדים לכאן ולכאן, והוא גופא 
 נטה דלא יברך.

כתב דאם שכח "ק ח') (סי' תפ"ט ס בערך השולחןוכן 
ולא ספר בלילה ומסופק אם ספר ביום בלא 
ברכה, נראה דסופר בשאר הימים בלא ברכה, 
דאיכא נמי ס"ס להחמיר, ספק אם לא ספר 
ביום, ות"ל ספר ביום שמא הלכה כמ"ד דשכח 
בלילה אין לו תשלומין ביום. וציין לדברי הבית 
דוד דמי ששכח ולא ספר ביום עד בה"ש ימשיך 

 פור בלא ברכה. ויס
דיני ספירת העומר  -(שלמי חגיגה השלמי ציבור ואף 

(או"ח אות אות ע' סי' תפ"ט)  והזכור לאברהםסכ"ט) 

הביאו דברי הרב בית דוד דאינו יכול להמשיך 
  ולספור בברכה.

כתב להעיר (או"ח סי' תפ"ט ס"ק טו"ב)  דהברכ"יואף 
היטב בעיניו יראה  על דברי הבית דוד דהמעיין

דאכתי יש לדון קצת בדבר. ועל דברי הזוגא 
רבנן דהובאו דבריהם בצרור הכסף כתב דאין 
דבריהם נכונים (ע"ש דציין לכמה מקומות 
בפוסקים). מ"מ אף הוא לא פסק בסכינא 

 חריפא דיכול להמשיך ולספור בברכה. 
(סי' ה' לגר"ח פלאג'י זצ"ל במועד לכל חי [ויעויין 

ולענין בין השמשות אם נזכר, עי'  -כתב שס"ד) 
בית דוד וברכי יוסף וצרור בכסף סי' ד', דעלתה 
לו ומונה שאר הימים בברכה. עכ"ל. ודבריו 
צ"ב דהא בבית ודוד ובצרור הכסף מפ' דלא 
יברך, ואף הברכ"י לא כתב להדיא דמונה 

 בשאר הימים בברכה].
ג) (סי' תפ"ט ס"ק פ"לגר"ח סופר זצ"ל  בכה"חוע"ע 

דהביא דברי הבית דוד וש"פ להלכה, ובס"ק 
 פ"ט הביא לדינא דברי ערך השולחן.

נשאל בזה (או"ח סי' ק"ב)  בית שלמהאולם בשו"ת 
' ורוב נמי, והשיב דכיון דהעיקר כתוס

הפוסקים דאף אם דילג יום אחד לגמרי יש לו 
לברך בשאר הימים, וכבר פסקו תרומת הדשן 
והמחבר דבספק אם דילג יום אחד יכול 
להמשיך ולברך, ע"כ אף בנידון דידן יכול 

 להמשיך ולספור בברכה יברך.
(מהדורא רביעאה ח"ג סי' קכ"ז)  שואל ומשיב[ובשו"ת 

בדבר חדש דכיון נשאל נמי בזה, ויצא לידון 
דתמימות בעינן ע"כ בעינן לספור בודאי לילה 
ובה"ש עודנו יום לענין ספירה, וע"כ מצי 
להמשיך ולספור בברכה. ע"כ. ויש לדון בדבריו 

 טובא].
 

 

 
 
 

 

 )ג( קדש בשבת התורה לימוד
 

 ובזה" - קדש בשבת התורה לימוד מעלת גודל
 אלא לישראל שבתות נתנו לא ל"שארז הטעם מובן

 כח בהם יש ישראל כי והיינו, בתורה בהם לעסוק
 ולכך, התורה עסק י"ע ועליוני רוחני בנין לבנות
' ה למודי בניך וכל פ"ע ל"חז ש"וכמ בנאים נקראו

 עסק י"ע אותו שבונים הבנין וזה, בניך שלום ורב
 שהוא בשבת ולכן, ב"עוה בחלק נעשה הוא התורה

 בעסק בו להרבות צריך ל"חז ש"כמ ב"עוה מעין
 .הרוחני בבנין יותר בו יצליחו אז כי התורה

 הנעשה הפועל דגדול ל"ז המקובלים כתבו ולכן
 מן יותר פעמים אלף שבת ביום התורה מעסק

 מאחר ולכן ,החול ימי של התורה מעסק הנעשה
, התורה עסק מן בשבת ועליוני רוחני בנין שנעשה

 שנו ולכן, לגמרי החמרי הגשמי בנין בשבת נאסר
 בשבת האסורים מלאכות ל"ט מכלל הבונה במשנה

 ')ב שנה שמות פרשת חי איש בן(". מלאכה אב הוא הבנין כי
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

  איסור   אלא   פסולת   דאינו   ברירה   משום   בזה   ואין   מהבשר  הגיד  לנקר  שמותר  כת' ש  )יב  ק"ס   תק'  סי(  א "במ  זו  סברא  מצינוו
 . )ו אות  בורר  השבת מוסך( ח "והמנ )מט אות צ"שעהו  כט ק"ס( ב"המ, )יח אות שם( ז"הגר ,)ו ק"ס  שם( ח "הפר נקטו  וכן .עליו דרביע הוא
  אוכל   לתוך  עז  חולב  בענין  :)קלד  שבת(  א"והרשב  ן"הר  כ"למש  דומה   דזה   ל"הנ  א"כהחיי  כתב),  ב  אות   יא'  סי  בורר(  ט"אגה  וכן

 רביע  דאיסורא  ואריא  הוא  דאוכל  עליו  וחולקים  ,פסולת  חשוב  לאכילה   ראויה   העז  אין  תבשבש  כיוןד  אוסר  ת"שר  בשבת
  משום   א "א  בשבת   ולשוחטה   , לגוי  אפילו '  בחיי  לאכילה   ראויה   איננה   שבעצמותה   עז   דוקא  ל "י  ת"ר  לדעת '  ואפי.  עלה 

 .כ"ע, מודה   ת"ר גם ל"י  אוכל  הם עכשיו  שגם וגיד בחלב אבל.  בעצמותו אוכל הוי  לא שוב ,האיסור
 דפטור  עז   חליבת  לענין   ו"ט  ק" ס  ה "ש  בסימן   שנקט   ל"הנ  א "המ  על  )כה  אות  שיט'  סי(  ד"התהל  קושיית  מיושבת   דבריו  ולפי
 .  טפי דחמיר התם  דשאני . אסור אבל

 ה "בלא  אבל,  מקודם  שכתב  לחודא  האי  סברת  על  כ"ג  סמך  שם  ק"ת  בסימן  א"דהמ  ל"צ   כ"דע  כתב  )שם (  ד"התהל  אולם
 לדחות   ' כתש  )ד"ולפענ   ה"ד  קלד'  סי  ח"או(  שיק   ם"מהרב  ועי'   . מדרבנן  אסור  עליה   דרביע  מאיסורא   לאכילה   ראוי   דאינו   היכא

 דבר   אם   לי   דמה   ע"צד  אלא (   שרצים ב  כ"משא  לאוסרה   לה   גרם   אחר  דבר  דהתם   לחלק  יש   כי  ן "מהרמבראיית הנשמ"א  
שליט"א  ר"י  גהו .  ) איסורא  משום   ליה   חזי  לא  סוף  סוף  לה   גרם  אחר זצ"לבשם    אמרגנס  מחמת    הגריש"א  שבבורר 

 איסור לית לן בה.
 בורר  איסור  משום  בהם  שאין  לדון  יש  ,אלו  מתולעים  נמאסים  לא  כי  כלל  בדיקה   ללא  םיאוכל  שהגוים  אלו  פירות  ז"ולפי

  נראים  אינם ש   וכמעט  ביותר  זעירים   הםעלול להיות בהם  ש  שתולעים   התות   בפרי   הוא  וכן   , עלייהו  רביע  איסור   דרק   משום 
 .כלל לעין

     פסולת שהוא חלק מהפרי . ו
(הסוברים    המחמיריםאף  ו מחמת  לעיל  אותו  שבוררים  ולאשדבר  בו  מחמת  איסור  יש  בורר  מיאוס  יודו י"ל ד  , )משום 

ש  תולעים  פסולת    אינם מאוסים לענין  חשיב    )י'  סע(  ט "שי'  בסי  ע"השו  פסק   שהרי  ,ת"מה   עכ"פ  בורר  משום   ליכא ודלא 
 מיוחד   כלי  שהוא במשמרת  אף   לסנן   מותר   קפדי לא  דאינשי  דרובא   היכא  ' א :  חילוקים'  ג  דיש   פסולת   בהם  שיש  מים  לענין

, הכי  ליה   שתו  לא   דאינשי   רובא   ומיהו  הכי  דמשתתי   ואפשר   קצת   עכור  הוא  אם  'ב.  ביותר  צלול  שיהיה   כדי  לברירה 
  ש"ועיי.  אסור  וכפיפה   בסודרין   אפי'   כלל  הכי  משתתי  ולא   לגמרי   עכור  הוא   אם '  ג.  שרי  שינוי   דאיכא   וכפיפה   בסודרין

 .)מא ק"ס( ב"במ
 בורר  ש"דל  בשבת  מפה   י"ע  לשתותן  מותר  תולעים  בהם  שיש  דמים  ש"הרא  דברי  שהביא   )טז'  סע(  שם  ע"בשו  עוד  ויעויין

  הוי   דלא  בתולעים  אלא   טעמא   להאי  איצטריך  דלא  שם  י"הב  וכת'.  אכילה   בשעת  ולא  אכילה   קודם   הענין   במתקן  אלא
  הוי   נמי  סינון  דבלא  וקמחים  קשין  היו  אם  אבל,  דאסור  מהם'  א  יבלע  שמא  למיחש  דאיכא  משום  סינון  בלא  כלל  משתתי
  י"ע  שרי  הדחק  י"ע  דמשתתי  דהיכא  לעיל  שנתבאר  כמו   בורר  היינו  דלאו  שרי   נמי  טעמא   האי  בלאו   הדחק  י"ע  משתתי
 .  שינוי שהוא  סודרין

  פסולת  חשיב  לא  כ"וע  לאכילה   שראוי  מחמת' א  כגוף   דחשיבא  תערובת  בכל  הדין  דכן  )ז  הגה  ומרקד  ד  אות  בורר(  טל  באגלי'  ועי
  א'   כמין   חשוב   הכל  עמהם  שותים  א" בנ  ורוב  כלל  חשוב   אינו  שהפסולת  דכל)  קעג  הגה  ג"פ  כ"שש(  ל"זצ  א "הגרשז  דעת   וכן.  כלל
  של  דרכם  אין  אכילתם  איסור  ולולי  לפרי  בטלין  שהם  כיון'  א  כדבר  חשיב  ד"בנ  ה "דה   ל"י  ז"ולפי  .בורר  משום  בו  ואין

לענין    כתב  )שם (  ד"התהל  וכן.  פרידםה ל  א"בנ   מחמת   רק  לאכילה   ראויים   דאינם  כיון  מאוסים  שאינם   תולעיםלהתיר 
  ש" בדה  שם(  ש"קצהוב  )קכ  אות  שיט'  סי(  ח "בכה'  ועי.  יי"ש ע,  בסודרין  דמותר  קצת   לעכורין  דדמי   אפשר  עלייהו  דרביע  איסורא 

 . (אם עושה ע"י שינוי) ואף מדרבנן  מה"ת  וא"כ י"ל דה"ה בנ"ד דאין איסור ברירה  .)לז ק"ס
 לתולעים לחוש אין הרוב  פ"ע . ז

 היכא  חלהש  )כג   ק"וס  טז  ק"סס(  ך" ובש  )ח'  סע  פד'  סייו"ד  (  ע"בשו  מבואר מתולעים  בדיקה   חובת  שהרי  כל זה ב  לדון  יש  ה "ובלא
להחמיר    ב"צ  בגליון'  ועי(   מין  באותו   מתולעים  פירות  של  המצוי   מיעוט  דאיכא היא  הרווחת  שדעה  '  א  חלקדשהבאנו 

  מלאכת  לענין  אמנם,  כן  לעשות   ל"חז  חייבו  קודלב  שניתן דכיון  '  וכדו  אכילה   איסורי  לענין   ז"דכ  אלא .חשיב מצוי)   מעשרה 
 . מיעוט המצויל לחשוש מצינו   לא שבת
  ליכא   הרוב  פ"שע  דכיוןלענין תותים וכדומה שחובת שרייתם אינה אלא משום מיעוט המצוי,    לומר   יש   לכאורה   ז"ולפי

  ניחא   תולעים  שיש  הצד  שעל  כיון  למאדדי"ל    מיהו  ,דהתירא  רובא   בתר  דזיל  םלהשרות  איסור  אין  מלאכה   חשש  משום 
    .וצ"ע  , דהרי מכוון הוא אסור בברירתם ליה 

ג  ביו"ד סי' קפ"בב"י  מצינו  כעין מה ש ו  למפרע,  שעבר איסור נמצא    משום שאם ימצאו תולעים לעשות כן    שאין ועוד י"ל  
 . למפרע, עיי"ש  בוא לעבור על איסור כרת עלול לשאדם מוזהר ועומד שלא יביא עצמו למקום ש (ד"ה ומ"ש בזבה)
אם  דכתב    )ס"ק א ד"ה ושיעור  סי' שיט(  ב"יבדהנה  אם שייך לעבור איסור מלאכה למפרע.  הפוסקים    קו לח כבר נאלא שבאמת  

שאף אם ברר בהיתר   קצת  ומשמע.  השהה עד אחר שעמד מסעודתו לא מיקרי לאלתר וחייבובירר לאלתר ואח"כ נמלך  
אמנם דחו   .)ד  אות(א"ר  הו  )ג  אות(  מלבושי יו"טה   אליבייהווכן למדו  .  )ב  אות(  לבושב  הוא וכן  אם השהה את המאכל חייב.  

חיוב  אין  מ"מ  לא אריך למעבד הכין,  ש  שאע"פכתב    )(מ"ז ס"ק ב  פמ"גוה  .עשה לא יתחייב למפרעכיון שבהיתר  דדבריהם  
תורה למפרע  חטאת   אסרה  מחשבת  ה)  המ"בו .  )ח  אות(  כה"ח ה  פסק  כן ו  .דמלאכת  אות  שעה"צ  להקל    (שם  שמותר  צידד 

 אינו מתחייב למפרע.עכ"פ ולפי"ז גם בנ"ד י"ל ד אף לכתחלה.להימלך 
 גרמא ע"י    הברירח. 
אע"פ שגרמא אסורה  ו[. זמן קצת    אחר אלא  מיד נפרדים  אינו  שהתולעים  כיון  גרמא  בכלל  זו   דשרייה   דאפשר   לדון  יש   ועוד

  דיש   ט"יו  לענין   מ"נפ  "כוכמו.  גרמא   איסור   דמתירינן   ס "שאבחולה    לצורך'  וכדו  ירקות   שצריך  באופן   מ "נפ  מ"מ איכא 
 ]. ד"רנ ון גלי עמיקתא   א שמעתב 'עי ,ג"בכה  הדבר בגוף אגרמ חשיבד לדון יש  מיהו .גרמא  מתירים 

  פעולתו  זמן  אחר  נעשית  שהמלאכה   דכל'  שכת  )פשר  אכן  ה"ד  מד'  סי  ח"או  א"ח(  אמת  בזרע  מצינו ו,  גרמא  דחשיב  ל"י  ולכאורה 
  חיים  הלב  הסכימו   וכן .  ממש   הזרייה   בשעת  מסייעתו   שהרוח ,  דחייב  מסייעתו  ורוח   לזורה   דמי   ולא ,  בעלמא  גרמא  ל"הו

 .  )השמעת ה"ד רנב' סי( הלכה מהביאור משמע וכן. )נז'  סי ח"או( יצחק והבית )קפח' סי ב"ח(
 ס'  סי  ג" ח(  האחיעזר  ש"כמ  גרמא   חשיב  דאכתי  ל"י  מ"מ  ,תולעיםמה   םלהפריד  מ"ע  אלו  פירות  להשרות  הדרך  שכן  פ"ואע

 .כ"ע,  אסור גרמא  י "ע תמיד מתהוה  שהמלאכה  באופן ורק,  גרמא חשיב זה  באופן אינה  המלאכה  שדרך כיוןד ) וגדול ה"ד
 . גרמא  חשיב לאובכה"ג י"ל ד מיד  מתחילים השפעתם השרייה  המי ש דאפשר לומר אלא
, מצוה  רשאי לטבול טבילת  בשרו   על  לו   כתוב השם  שם  שהיה   דמי  :)קכ(  שבת ב  הגמ' ע"פ   פסק   )ו"ה  ו "פ  ת "יסה(  ם"הרמב  והנה 

 .  כ"ע, שרי  גרמא דאסור הוא עשייה  "אלהיכם'  לה  כן תעשון   לא ההוא המקום מן  שמם את   ואבדתםדדרשינן "
  נר  של  כבויו  את  כמקרב  אלא  גרמא  בכלל  זה   אין  במים  ידו  מכניס  שהוא  מכיון  דהא)  לעולם  ה "ד  שם(  א "הרשב  הקשה ו

  עד   מעט  מעט  נשרה   הדיו   אלא  ,תיכף  נמחק   דאינו  דאיירי   דאפשר   דיש לישב  )ה  ק"סס  לח'  סי(  א "החזו  כת' ו  עיי"ש. ,  דאסור
  לענין   וכן ,  ראשון  בכח   המלאכה   שהתחילה   כיון   מלאכה   משום   ,חייב  בשבת  ג"דבכה   נראה   מ "דמ  שכתב  ש "ועיי.  שנמס 

  דאיירי   דאפשר   לתרץ  עוד   וכתב.  .)עז(  סנהדרין  וכדאמר  ובצינה   בחמה   כפתו   וכן  חייב  המים  ולתוך  האש   לתוך  דחפו  רציחה 
 לפיו  .כ" ע,  האויר  ומפעולת  הבשר  מחום  בטבע  והעברתו  מוקדם  בזמן  ועובר  מתרפה   הדיו  אלא  עכשיו   נמחק  השם   שאין
 . )ג אות יח' סי ח"או( יעקב חלקתוב )ונראה ה"ד יא כלל  ם"המ' מע( ח "בשד ועי'. לא הוי גרמא ד"בנש י"ל דבריו
 נשמה  נטילת  חששט. 

פירות    להשרות  יש לאסור   א"כ לכאורה , ומתים  התולעים   זו  פעולה   י "עשהרי  איסור נטילת נשמה    לענין   בנ"ד  לדון  עוד יש  ו
 כדי  ב"וכיו   סבון-מי  בתוך   וכדו'  החסה   עלי  להשרות  או  לשטוף  דאסור  )קטו  והגה  מ  אות  ג"פ(  כ"בשש  "כוכ  . וןוירקות במי סב

 . האלו במים  ימותו  החיים החרקים כי, החרקים את להסיר
בזה   דיש  אלא כתבלדון  שהרי   ועושה   ומקלקל  מתכווין  דאינובמקום    דרבנן  מלאכה ד  )טו  ק"ס  א"המ  על  שמ'  סי(  ר"בדגמ  , 

  ועוד  .יד  כלאחר  ועושה  לגופא  צ"שא  מלאכה   הויו  מתכוון  דאינו  ד" בני"ל דה"ה    . וא"כ)שם(  "במהוכן פסק    .שרי  יד  כלאחר
עוד דבגוונא  . ו(ועי' לעיל אות ח')   במים  הכנסת הפירותעת  ב  מידמתים    התולעיםאין    שהרי  גרמא  אלא  אינוד  י"ל  ג"דבכה

   וצ"ע.. (סי' שטז ס"ק טז) מ"בב בדרבנן דשרי, עי'  אינו אלא ספק פס"ר(כגון בתותים וכדו')  שאינו ידוע אם יש תולעים
  
  
 

להדיח    ב'  .קטנים   תולעים   או  לכלוך  בהם  שיש   פירות  במים   שרות ה ל  אסור  'א  לסעודה,  מותר  או  סמוך  מלכלוך  פירות 
הם קטנים  תולעים נשמה)  אפילו  נטילת  משום  לחוש  שאין  ויש מחמירים.  (באופן  ל  ג'.  שחובה  מנת  ה פירות  שרותם על 

 שרותם בשבת. ה ל צ"ע אם מותר ,לבודקם מתולעים מחמת "מיעוט המצוי" כגון תותים
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