
  בורר ומרקדמלאכת 
  ובהוצאתו מהכוס, בהכנסת השקית תה

  ב, משנה שבת קלט
  .ותים מים על גבי השמרים בשביל שיצולו

  .שיהו צלולין לזוב, כדי שיצולו, ותין מים בשבת על גבי שמרים התוים במשמרת מבעוד יום :י"ופירש
  . ויזובו המים מהםשיהו השמרים צלולים, כדי שיצולו :)ב, ז(ף שם "י על הרי"רשוב

  )ב, קלט(ן שם "חידושי הר
והמים , ולא שאר בחבית אלא קצת יין עכור, פירוש שכן דרכן ליתן מים בחבית ששארו בו השמרים לבדו

 ומוציאין , אותן מעט יין ששאר בו וחזרו המים להיותן טעמן כיין, וגם שתערבו בהן,קולטין ריח היין
ל דמיירי "י ז"ולא כמו שפרש. ל"יהותן ז' כן פירש הר, דרך בורר הוא כללל דלאו "וקמ, אותן ושותין מהן

  .במשמרת

  שיט' ר סי"שוע
 ולא , אלא אותו המין שרוצה לאכלו לאלתר, ואסור לברור בידו,מיי אוכלים'  קראים ב,שי מיי דגיםו 

 ואפשר שלא שייך , עצמה ואף על פי שהמין של מין אחד הן גדולות ויכרות כל אחת בפי.מסעודה לסעודה
  . כי ספק חיוב חטאת הוא,כ אין להקל" אעפ,כאן ברירה כלל

  . או כדי שיצוף למעלה... אוכל ופסולת המעורבין אסור ליתם במים כדי שיפול הפסולת למטה יא
  . כדי שיחזרו צלולין לזוב, מותר ליתן עליהם מים בשבת, אם תן במשמרת שמרים מערב שבתיב
 ובלבד שיזהר שכשיפסיק ,ת בחת מכלי לחבירו כדי שהפסולת והשמרים ישארו בשולי הכלי מותר לערויח

 , אזי יפסיק וייחם עם השמרים,הקילוח ומתחילין לירד יצוצות קטות הישופות באחרוה מתוך הפסולת
להיח ואם רוצה לאכלו לאלתר איו צריך  ...  הרי יצוצות אלו מוכיחים שהוא בורר,שאם לא יעשה כן

 שהרי מותר ,וכן המערה משקה מכלי לחבירו איו צריך להפסיק כשיורדין היצוצות ,ממה כלום עם החלב
 אלא , כליל ידי כל שאיו בורר ע,לברור אוכל או משקה מתוך הפסולת כשרוצה לאכלו או לשתותו לאלתר

 ואיו חשוב , ידיול ידי מכל מקום עיקר הברירה עשה ע, וכאן אף שמערה מכלי לכלי,בידו כמו שתבאר
  .בורר בכלי אלא כשמסן בסודר או כפיפה וכיוצא בהן

  .ום בורר ואין בזה מש,מותר ליתן מים על גבי שמרים שבחבית שיקלטו טעם היין כ
ר אלא  מפי שאין איסור בורר ומשמ,י מפהל יד מותר לשתותן ע...מים שיש בהם תולעים האסורים כג 

 אבל אם בשעת , שזהו דרך מלאכה, שיהיה ראוי לאכילה או לשתיה,במתקן העין קודם אכילה או שתיה
  . אין זה מעין מלאכה ומותר,שתיה מעכב את הפסולת שלא יכוס לתוך פיו

 אם פלו זבובים לכוס לא יוציא הזבובים לבדן מן הכוס שהרי זה כבורר פסולת מתוך האוכל שאסור כד
  .די לאכול מידאפילו כ

  )יד, ש קכה"בדה(קצות השלחן 
 ,והאיסור הוא רק באוכלים מעורבים, לא שייך ברירה דלחודייהו קיימי... דברים גדולים המוחים במים 

ומעשים בכל יום , ויתושין וקסמין שיש שמשתקעים בתוך התבשיל או המשקה ויש קצת טורח בהסרתם
  . בזה פקפוקב בשר להציע למחר ואין]רוט[שלוקחים מה

  .צט אות ב' ד סי"מנחת יצחק ח
' סי(ע "י המבואר בשו"עפ, והוא, אין כאן משום סיון... ליתן שק קטן עם עלי טעה לתוך מים חמין בשבת 

ופירש , כדי שיהא צלולים לזוב, מותר ליתן עליהם מים, רב שבתבמשמרת שיש שמרים מע, )ט"ט ס"שי
והמים יזיבו משם עם , שיהיו השמרים צלולים, ב" הלבוש והרעי דברי"עפ, )ק לג"ס(המשה ברורה שם 

 הוא הדין ואם כן, ל" לקבל עמו מקצת מן היין כ ואף שתן שם המים כדי ...מקצת מן היין ששאר בלוע בו
  .ב"או לבשר המוח ברוטב וכיו, אם לדמות לזבוב, ע בוגע להסרת השקית בעצמו"וצ ... בטעה

  ח"נג ס"שמירת שבת כהלכתה פ
ולא ... בעזרת כף ... וכון להוציא את השקית ... מותר להכין כוס תה בעזרת שקית המכילה עלי תה 

מפי שאם ישהה את השקית אחרי שהוציאה על גבי המים שבכוס הרי תטפה טיפות מן , יוציאה ביד
  .ויש בזה חשש איסור של ברירה, התמצית שוצרה חזרה לתוך הכוס


