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 בעזה"י

 יסודות ביצה

 שיעור שביעי

 ברירה ביום טוב
 

 מקורות

; שבת קלז: משנה; תנו רבנן אין שונין... לא הוה עבדא": "מתני' הבורר... הא בגילי"; כט: "גמ' ידא. 
 ]שבת קלח. "ואין נותנין... חייב חטאת"[

 פ"א ה"י "תני אין בוררין... ולא ירקד בי"ט"ב. ירושלמי 

 דים דגים" ג. מלחמות ה' לרמב"ן יג: "אלא הוו יודעין... דאין צ

 ; רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיאח , ה,ת מועד שער א סעי' אד. עבודת הקודש בי

 טו-יז; מגיד משנה שם, הי"ד-פ"ג הי"ד ה. רמב"ם הל' שביתת יום טוב

 אם רוצה ו. שולחן ערוך או"ח סי' תקי סעי' ב; ביאור הלכה שם, ד"ה הבורר וד"ה

 

 ירושלמי ביצה פ"א ה"י

 ,והתנינן ."ט סופג את הארבעיםובשבת נסקל ובי ,הבורר והטוחן והמרקד .אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין ,תני
 .אף מדיח ושולה :אמר בן גמליאלדר ,דרבן גמליאל היא :חנינה ענתנייה ? אמר רביבורר כדרכו בחיקו ובתמחוי

יוסי בי  ביאמר ר ?ומותר לטחון ואסור לבור .היו שוחקין פילפלין בריחים שלהן גמליאלבן של בית ר ,והא תני
בי שמעון בן אחא בשם ר ביר ?מניין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין .לא הותרה טחינה כדרכה :בון ביר

 ביר .יל אלא מיכןכלום למדו לתבש :יוסי בעי '. רביושמרתם את המצות'עד  'כל מלאכה לא יעשה בהם' לקיש:
עד  'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכםבי שמעון בן לקיש: 'יוסי בשם ר ביאלא ר ,יוסה לא אמר כן

שלא יקצור ולא יטחון ולא ירקד  ,הרי אלו מיעוטין 'לבדו' 'הוא' 'אך' :תני חזקיה ופליג '.ושמרתם את המצות'
 ."טובי

 

 ה, ח, דש בית מועד שער א סעי' אעבודת הקו

. אי זו היא מלאכת 'כל מלאכת עבודה לא תעשו'דבר תורה מלאכת עבודה אסורה ביום טוב כבשבת שנאמר 
כל שאין בה צורך אוכל נפש כחורש וזורע ובונה ואורג וכיוצא בהן. ולא הותרה אלא מלאכה שיש בה  ?עבודה

אך  ,כל מלאכה לא יעשה בהם'ר צורך אוכל נפש או שכל נפש נהנית ממנה כאפייה ובישול וכיוצא בהן, שנאמ
. ולא כל מלאכת אוכל נפש התיר הכתוב שהרי אחר שהתיר מיעט 'אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

ולפיכך יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך  מיעוטין הן. 'לכם'ו' בדול  הוא' 'אך', 'אך הוא לבדו יעשה לכם'שנאמר 
והם אמרו שהקוצר והתולש והדש והבורר והטוחן והמרקד והצד  אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים

 ..והחולב והמגבן והסוחט את הפירות להוציא מהן משקין אסור.

ביום טוב לא יברור בנפה ובכברה לפי שזו ברירה גמורה ואסורה אפילו ביום טוב. אבל בורר הוא  הבורר אוכלין
 כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי שאין כאן אפילו בשבת אלא משום שבות, ביום טוב לא גזרו משום צורך אוכל נפש.

בששניהם שוין  אמורים, ה דבריםת או פסולת ומניח את האוכל. במכשהוא בורר נוטל אוכל ומניח את הפסול
בטורח ואפילו היה האוכל מרובה בשיעורו, אבל בזמן שהפסולת מרובה בשיעורו או מועט בשיעורו ומרובה 
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בטורחו נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.אימתי התירו לברור, כשבורר ואוכל או שבורר ומניח לאכול לאלתר, 
 ר ובשבת חייב חטאת ולפיכך אפילו ביום טוב אסור.אבל אם בירר והניח לבו ביום הרי זה כבורר לאוצ

נפל צרור או קיסם בתוך הקמח, יש מי שהורה שאסור ליטלן ביד לפי שזה כבורר. ולא יראה לי כן אלא מותר 
 ליטול ביד, שכל שעושה ביד אינו אלא בורר כלאחר יד, ולא אסרו אלא בנפה ובכברה כמו שביארנו.

 

 רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיא

יבעיא להו שימר מאי אמר רב הונא שימר חייב חטאת. וכן הלכתא מדשקלו וטרו בה רבה ור' זירא בסמוך משום א
מאי מתרינן ביה, ואף על גב דאתקיף רב ששת ואמר מי איכא מידי דרבנן מחייבי חטאת ורבי אליעזר מתיר 

גב דדחי לה אביי דחויא בעלמא  לכתחלה, הא אמר רב יוסף דאין הכי נמי ואייתי ראיה מעיר של זהב, ואף על
היא, ומיהו רבי אליעזר סבר דכיון דאינו בורר ולא מרקד בידים וממילא הוא משתמר אינו כבורר ולא כמרקד 
ומותר אפילו לכתחלה, אבל מכל מקום תמיהא לי כיון דלרבנן חייב חטאת הוי בורר גמור כדרכו, אם כן היאך היו 

 י עלמא אין בוררין את הקטנית ביום טוב בנפה ובכברה, וצריך לי עיון.נותנין לתלויה ביום טוב והא לכול

 

 

 המשנה בשלהי הפרק הראשון מביאה מחלוקת תנאים בדין ברירה ביום טוב:

בורר  :ובית הלל אומרים .בורר אוכל ואוכל :בית שמאי אומרים ,הבורר קטניות ביום טוב
אף  :רבן גמליאל אומר .ולא בנפה ולא בכברה כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא

 ]ביצה יד:[               .מדיח ושולה

לפי בית שמאי, אסור לברור את הפסולת מן האוכל, אלא רק לברור את האוכל ולאוכלו. לעומת 
זאת, לפי בית הלל, מותר לברור כדרכו פסולת מתוך האוכל, אלא שהברירה אינה יכולה להיעשות 

 או בכברה.בטבלא, בנפה 

בפשטות, מחלוקת התנאים נעוצה ביסוד דין ברירה ביום טוב: לשיטת בית שמאי הברירה היא 
ש לברור ית )אלא שמן המלאכות האסורות ביום טוב, ואילו לפי בית הלל היא מן המלאכות המותרו

יא מן באופן שאין בו 'עובדין דחול'(. עם זאת, מסוגיית הירושלמי עולה כי קביעה זו, שברירה ה
 המלאכות המותרות ביום טוב, אינה מוסכמת. 

 הירושלמי מביא ברייתא בה מפורש איסור על ברירה ביום טוב:

 ום טוברר והטוחן והמרקד בשבת נסקל וביהבו ,אין בוררין ולא טוחנין ולא מרקדין ,תני
 ]ירושלמי פ"א ה"י[              .סופג את הארבעים

 ת הלל, מהם עולה שברירה מותרת ביום טוב:הירושלמי מקשה על כך מדברי בי

 ]שם[      .בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי ,והתנינן

 הירושלמי מתרץ שדברי הברייתא הם בשיטת רבן גמליאל האוסר על ברירה ביום טוב:

 שם[] .אמר אף מדיח ושולה , דרבן גמליאלדרבן גמליאל היא: חנינה ענתנייה מר רביא

גמליאל אוסר על ברירה כדרכה, והוא מתיר רק להדיח את הקטניות וכך הם לפי הירושלמי, רבן 
 נפרדים מהפסולת.

הירושלמי ממשיך ומביא דרשה המבארת את המקור לאיסור מקצת מהמלאכות ביום טוב גם 
 כאשר הן נעשות לצורך אוכל נפש:



 7שיעור  –יסודות ביצה 
 

3 
 

אך אשר ' לקיש:בי שמעון בן יוסי בשם ר ביר... מניין שאין בוררין ולא טוחנין ולא מרקידין
 ]שם[   '.   ושמרתם את המצות'עד  'יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

לפי דרשה זו, הותרו רק מלאכות שמלישה ואילך, ולכן ברירה אסורה ביום טוב גם כאשר היא 
 .1נעשית לצורך אוכל נפש

 עם זאת, הירושלמי מביא דרשה נוספת המלמדת על המלאכות האסורות ביום טוב:

ום לא יקצור ולא יטחון ולא ירקד ביהרי אלו מיעוטין ש 'לבדו' 'הוא' 'אך' :חזקיה ופליגתני 
 ]שם[          טוב.

על פי דרשה זו, המלאכות האסורות הן קוצר, טוחן ומרקד. ברירה אינה נמנית ביניהן, ונראה מכך 
 . 2שהיא מותרת

 

, הרשב"א אולם. ת ביום טובטת בית הלל ברירה מותרעל פי האמור, הירושלמי מודה כי לשי
 פוסק שברירה אסורה ביום טוב:

והם אמרו  ,יש אפילו מלאכות שיש בהן צורך אוכל נפש ואסורות, ומסרן הכתוב לחכמים
והטוחן והמרקד והצד והחולב והמגבן והסוחט את הפירות  והבוררשהקוצר והתולש והדש 

 סעי' א[]עבודת הקודש שער א           להוציא מהן משקין אסור.

 ועם זאת, הרשב"א פוסק כדברי בית הלל:

לפי שזו ברירה גמורה ואסורה אפילו ביום  ,הבורר אוכלין ביום טוב לא יברור בנפה ובכברה
שאין כאן אפילו בשבת אלא משום שבות,  ,טוב. אבל בורר הוא כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי

 עי' ה[]שם, ס        ביום טוב לא גזרו משום צורך אוכל נפש.

לשיטתו, על אף שברירה אסורה ביום טוב, התירו לברור "כדרכו בחיקו בקנון ובתמחוי", משום 
 שזו אינה ברירה גמורה, וגם בשבת ברירה באופן זה אסורה מדרבנן בלבד.

על פי שיטתו זו מוסיף הרשב"א, כי היתר הברירה ביום טוב האמור במשנה הוא דווקא בבורר 
 איסור ברירה דאורייתא:אין פן זה לאלתר, שכן דווקא באו

כשבורר ואוכל או שבורר ומניח לאכול לאלתר, אבל אם בירר והניח  ?ירו לברוראימתי הת
 ]שם[ .ולפיכך אפילו ביום טוב אסור ,חטאתלבו ביום הרי זה כבורר לאוצר ובשבת חייב 

 המגיד משנה חולק על שיטת הרשב"א בתוקף:

שאין כל מה שיש בו בשבת חיוב חטאת אסור ביום  ,ואני אומר כבוד הרב במקומו מונח
 ם טובוביו ...שהרי ברירת פסולת מתוך האוכל אפילו ביד יש בזה חיוב חטאת בשבת ,טוב

 ...ולא אסרו נפה וכברה אלא משום דמחזי כבורר לימים מרובים ,מותרת על הדרך שנתבאר
א הרי דינו כאופה ומבשל אל ,וזהו שלא הזכירו כלל ביום טוב בורר לאלתר או לבו ביום

וזהו  .ולא חלקו 'בורר כדרכו'שאמרו  ,מורה כן ית הללולשון דברי ב .שמותר לאכול בו ביום
 . ועיקר ן נראה ליכ .שבהלכות ובדברי רבינו לא נזכר חלוק זה כלל

 הט"ו[ ]מגיד משנה הל' שביתת יום טוב פ"ג

                                                             
 .]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[דנו בדרשה זו בהרחבה בשיעור השני  1
הנוקט שאין מחלוקת הלכתית בין הדעות, ו"משמעות  ]מלחמות יג:[, אך עי' רמב"ן ]שבת צה. ד"ה שגג[וכן כותב הרשב"א  2

 הן דורשין".
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משנה טוען כי ברירת פסולת מתוך אוכל אסורה מדאורייתא גם כאשר היא נעשית לאלתר, המגיד 
ואם כן בהכרח משיטת בית הלל עולה כי מלאכת בורר מותרת ביום טוב כאשר היא נעשית לצורך 

 אוכל נפש. 

דברי המגיד משנה מבוססים על שיטתו בגדרי מלאכת בורר. לרשב"א שיטה שונה, על פיה בכל 
אלתר הנעשית שלא על ידי נפה וכברה אין איסור תורה )גם בברירת הפסולת מתוך האוכל(, ברירה ל

המשנה מ . עם זאת, הרשב"א עצמו מקשה על שיטתו3ולכן לשיטתו קושיית המגיד משנה אינה קשה
 :4לסנן במשמרת ביום טוב, על אף שהעושה זאת בשבת חייב חטאתהמתירה  ]שבת קלז:[

הוי בורר גמור כדרכו, אם כן היאך היו  ,כיון דלרבנן חייב חטאת ,אבל מכל מקום תמיהא לי
והא לכולי עלמא אין בוררין את הקטנית ביום טוב בנפה ובכברה,  ,נותנין לתלויה ביום טוב

 ]רשב"א שבת קלח. ד"ה איבעיא[          וצריך לי עיון.

רירה ביום טוב, אולם תמיהתו של הרשב"א מבוססת על שיטתו העקרונית שקיים איסור תורה בב
 להבנה שברירה מותרת ביום טוב לצורך אוכל נפש, תמיהה מעיקרא ליתא.

 

שרק מביא את הירושלמי המלמד . הרמב"ן 5מדברי הרמב"ן עולה שיטה שלישית בעניין זה
 ר שישנם מעשי ברירההמלאכות שמלישה ואילך מותרות לצורך אוכל נפש. עם זאת, הרמב"ן סוב

 ב:המותרים ביום טו

ואף על פי שמצינו היתר במלאכות הללו, 'טוחנין את הפלפלין בריחים שלהן' ו'כל הנדוכין 
ות דיום כדרכן' נמי טחינה היא, ו'נותנין לתלויה ביום טוב' והויא תולדה דבורר, הנהו מלאכ

 ]מלחמות ה' יג:[         .נינהו

טוב באופן גורף, אלא היא  לדבריו, דרשת הירושלמי אינה מלמדת שמלאכת הטחינה אסורה ביום
מלמדת על עיקרון: רק מלאכות יומיומיות הותרו לצורך אוכל נפש, אך "מלאכת עבודה" לא הותרה 
לצורך אוכל נפש. בהתאם לכך, רק ברירה הנעשית באופן תעשייתי, לימים הרבה, אסורה, אך ברירה 

 הנעשית באופן יומיומי וביתי מותרת.

 טה מקובצת:על פי דברי הרמב"ן כותב השי

והרמב"ן פירש שלא התירה תורה אלא מלאכות שדרכן לעשותן לפי שעה ולא לזמן מרובה 
 לאפוקי ברירת קטניות. ,וכן ברירת חטים שהן לזמן מרובה אסור ...והוא שיהא ברשותו

 ]שיטה מקובצת כג: ד"ה מתני'[

ק הלכתי בין ברירת להבנתו, הבחנתו העקרונית של הרמב"ן בין שני סוגי הברירה, יוצרת חילו
ברירת חטים אסורה, הואיל ודרך ברירה זו להיעשות לימים הרבה; לעומתה, חטים לברירת קטניות: 

 ברירת קטניות מותרת, הואיל ודרכה להיעשות באופן יומיומי וביתי.

 

 ייתכן וביסוד דברים אלו עומדת סוגיית הגמרא הדנה בדין קמח שנפל לתוכו צרור או קיסם:

אמר  .אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו ,אין שונין קמח ביום טוב :מיה דרבינאתני תנא ק
 ]ביצה כט:[          .כל שכן דאסור דהוה ליה כבורר :ליה

ביום טוב, ולכן  ]=לנפות קמח פעם שנייה[בפני רבינא נשנתה ברייתא האומרת שאסור לשנות קמח 
בידו ולא לנפות את הקמח פעם נוספת.  וציאיש להו –אם נפל לתוך הקמח המנופה צרור או קיסם 

                                                             
 .]כלל טז אות א; כלל פד[כן כותב הנשמת אדם  3
 ".שימר חייב חטאת :אמר רב כהנא ?שימר מאי ,איבעיא להו: "]קלח.[כמבואר בגמרא  4
 .]'טחינה ביום טוב'[ובשיעור הקודם  ]'מלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[עסקנו בשיטת הרמב"ן בשיעור השני  5
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כנגד דברים אלו טוען רבינא: "כל שכן דאסור דהוה ליה כבורר", כלומר שהוצאת הצרור או הקיסם 
 חמורה יותר מאשר ניפוי נוסף, שכן הוצאת הקמח היא מעשה של ברירה. 

 הרשב"א מביא שתי שיטות בביאור מסקנת ההלכה בעניין זה:

נפל צרור או קיסם בתוך הקמח, יש מי שהורה שאסור ליטלן ביד לפי שזה כבורר. ולא יראה 
 ]עבודת הקודש שער א סעי' ח[          .לי כן אלא מותר ליטול ביד

מבאר כי מחלוקת זו נעוצה בהבנת דברי רבינא, האם  ]הל' שביתת יום טוב פ"ג הי"ד[המגיד משנה 
או הקיסם בידיים משום שזהו מעשה של ברירה, או שכוונתו שאין כוונתו שאסור ליטול את הצרור 

 .6סברה להתיר לברור בידיים ולאסור לנפות פעם נוספת ולכן לדינא הכל מותר

על השיטה האוסרת יש לשאול, מדוע ברירת צרור או קיסם בידיים אסורה? במה שונה ברירה זו 
מבאר שיטה זו על פי דברי השיטה  מברירת קטניות המותרת לפי בית הלל? שולחן ערוך הרב

 מקובצת דלעיל:

דסבירא להו דברירה היא ממלאכות האסורות ביום טוב כהרקדה. וכן כתב בשיטה מקובצת 
ומה שהתירו ברירת הקטניות, תירץ בשיטה מקובצת בשם הרמב"ן לפי .. ריש פרק אין צדין.

 ]שולחן ערוך הרב קונטרס אחרון סי' תקו אות א[          .ע"ש ,שאין דרך לבררם לימים הרבה

דרך לבוררם לאותו היום, אך ברירת חטים אין לדבריו, היתר הברירה אמור דווקא לגבי קטניות, ש
, הואיל ודרך לבוררם לימים הרבה. מדבריו עולה כי הוצאת צרור או קיסם מתוך הקמח אסורה
 .7מדאורייתא אסורה

 

דברינו עד כה נאמרו לפי השיטות הסוברות שלא כל המלאכות הותרו לצורך אוכל נפש, ועל פי 
זה יש לדון האם ברירה היא בכלל המלאכות המותרות או המלאכות האסורות. אמנם, כפי שראינו 

רון כל שכעיקוסיעתו סוברים  ]כג: ד"ה אין צדין[, רש"י ]'המלאכות המותרות לצורך אוכל נפש'[בשיעור השני 
המלאכות הותרו אלא אם כן אלו מלאכות שאפשר לעשותן מערב יום טוב. על פי שיטה זו, מתקשה 

 הט"ז בביאור היתר הברירה הנאמר במשנה:

בבורר שאפשר  , מה שאין כןדמפיג טעמוי אפשר מערב יום טוב, דשאני מבשל שא שיא לי,וק
 8]ט"ז תקי, ג[           רב יום טוב.מע

 מציע לכך יישוב:הביאור הלכה 

 ו הכיוכאן דבלא ,שינוי כתב שם הרמ"א שמותר ל ידידכיון דע ,לומר ענ"דם אפשר לוהטע
 ל ידידכדרכו הוא דוקא ע ,דזה חשיב שינוי , יש לומרקנון ותמחוי ל ידילא התירו אלא ע

 , מכל מקוםדבשבת בפסולת מתוך אוכל חייב אף בזה ,ואף דאין זה שינוי גמור .נפה וכברה
 [ד"ה אם רוצה ]ביאור הלכה תקי, ב    .אם בורר ביד , וכל שכןלענין יום טוב חשיב שינוי

לדברי הביאור הלכה, די בשינוי מדרך הברירה הרגילה )=בנפה ובכברה( כדי להתיר לברור ביום 
 טוב, על אף שהברירה נעשית באופן שיש בו איסור תורה.

                                                             
ודרכי  ]סי' תקו ד"ה ומ"ש אבל אם[אלו הרמב"ם והראב"ד; ועי' עוד בית יוסף מבאר שנחלקו בהבנות  ]שם[המגיד משנה  6

 .]שם, אות א[משה 
כותב שאיסור לקיחת הצרור בידיים הוא משום "שכן דרך ברירתו בחול" )וזהו טעם  ]כלל פב סעי' ג[אמנם, החיי אדם  7

בקנון ובתמחוי ולא בנפה  –הרגיל באופן החילוק בין ברירה זו לברירה אותה התירה המשנה, שכן היא אינה נעשית 
]לדיון בטעמים אלו, עי' שער הציון  .]נג, א ד"ה והנה הט"ז[ וכברה(, ולדבריו יש בכך איסור דרבנן בלבד. וכן כותב החזון איש

 [.[; תקי, ב ד"ה הבורר]תקד, ג ד"ה משוםוביאור הלכה  ]תקו, יא[
מעיר, כי  [ד"ה אם ]תקי, ב, שברירה אסורה ביום טוב. אמנם, הביאור הלכה מחמת קושי זה, הט"ז נוקט בשיטת הרשב"א 8

שברירת פסולת מתוך אוכל אסורה מדאורייתא גם כאשר היא נעשית  ]שו"ע שיט, א[שיטתו אינה הולמת את שיטת ההלכה 
 ביד ולאלתר.
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עשיית מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום  דברי הביאור הלכה מבוססים על השיטה שאיסור
וסיעתו  הל' פסחים סי' רמח[] טוב הוא מדרבנן בלבד. עם זאת, כפי שהתבאר השיעור הנ"ל, האור זרוע
 סוברים שיש בכך איסור תורה, ולשיטתם תמיהת הט"ז עומדת במקומה.

ם טוב, אך לשיטה זו נראה להציע, כי אמנם מבחינה מעשית ניתן לברור את הקטניות מערב יו
הברירה מוגדרת כמלאכה שאי אפשר  –הואיל והרגילות היא לברור את הקטניות בשעת אכילתן 

  .9לעשותה מערב יום טוב, והיא מותרת ביום טוב

יש לחלק בין ברירת קטניות לברירת קמח: דווקא ברירת קטניות מותרת,  פי הצעה זועל גם 
הואיל וברירה זו נעשית תמיד בסמוך לאכילת הקטניות, ולכן הברירה נחשבת למלאכה שאי אפשר 

 .אסורה מערב יום טוב שאפשר לעשותהלעשותה מערב יום טוב. לעומתה, ברירת קמח 

 

  ביום טוב. בעזרת ה' בשיעור הבא נעסוק בדין כיבוי

 

 : שלמה ליפשיץלהערות ולתגובות

lshlomo26@gmail.com 

 

 ז"ל וולטרס לעילוי נשמת רחל בת יצחק  השיעור מוקדש
 ז"לפייר ולעילוי נשמת אברהם בן צבי 

 

                                                             
 אפשר אי והתבשיל התבשיל לתקן תבליןה דעקר לגבי דיכת תבלינים: "כיון ]סי' נח[עיקר סברה זו נאמרה על ידי הכלבו  9

, ]יד.[שרי". אמנם, לדבריו סברה זו תלויה בהבנות השונות בסוגיית הגמרא  נמי תבלין הלכך מערב יום טוב, לעשותו
 לגבי מלילת מלילות ביום טוב, ואכמ"ל. ]יב: ד"ה מהו לפרוכי[וע"ע בדברי רש"י 
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