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  .עדד�  שבת
  ?"היו לפניו מיני אוכלי	"כיצד מפרשי� האמוראי� את הברייתא דלהל	 ב

  
  וא� בירר חייב   ולא יברור   לאחרי��בורר ומניח   בורר ואוכל  
  למחר  לבו ביו�  לבו ביו�  1לעולא

  כשיעור  שיעורהפחות מ  שיעורהפחות מ  2לרב חסדא
  בנפה וכברה  בקנו# ותמחוי  ביד  ביד  3לרב יוס�

  פסולת מתו$ אוכל  אוכל מתו$ פסולת  אוכל מתו$ פסולת  4המנונאלרב 
  לבו ביו�  6לאלתר  לאלתר  5לאביי ולרבא

  
                                                           

ל שכל מלאכת ברירה שייכת רק א� עושה אותה לצור$ מחר אבל א� עושה אותה "עולא ס 1
לעצמו או לאחרי� כל שיאכל מברירתו בו ולכ# מותר לברור , לצור$ בו ביו� לא שיי$ בזה ברירה

, ל לעולא שלמחר חייב חטאת"דא� ס, אכ# תמה רב חסדא. שלא יאכל ממנה לאלתר' ביו� אפי
כ מדוע יש להתיר א� עושה זאת לבו "וא, ל דמלאכת ברירה היא אב מלאכה האסור"מ דס"ש

 .וכי מותר לאד� לאפות או לבשל לבו ביו�, ביו�
מ א� בורר "מ, וכמו שהקשה לעולא, מלאכת בורר נקראת מלאכהל דהג� ש"רב חסדא ס 2

 -דכיו# שבורר כל כ$ מעט , )ה וכי"תוד(שיעור אינו נחשב דר$ ברירה אלא דר$ אכילה הבפחות מ
 ,שיעורכשעושהו כודבר שאסור , ל שאי# חילוק בזה"אול� רב יוס� ס. זו היא דר$ אכילתו ומותר

והוי כאופה פחות , שאינו חייב עליו חטאת'  אסור אפיכ הוא"על כרח$ שבפחות מ# השיעור ג
במלאכה ולא רק במידי ' באחרוני� כא# שהאריכו שחזינ# שיש די# חצי שיעור אפי' וע. (מכשיעור
  ).במאור ישראל שהביא לשיטות המדברות בזה' וע, דאכילה

 כיו# שאינה - יש ברירה ביד שלדעתו היא מותרת בכל עני#, סוגי ברירה' ל שיש ג"רב יוס� ס 3
 ולכ# יכול לברור כ# בי# לו ובי# לאחרי� ויש ברירה בקנו# ,דומה לברירה שבנפה ובכברה כלל

 - האול� לכתחילה היא אסור,  דהא עיקר ברירה בנפה וכברה-שהיא ברירה דלכאחר יד , ותמחוי
ליה חייב ויש ברירה שלישית שע. ולכ# הדי# שפטור אבל אסור מדרבנ#, ס היא דומה לברירה"דסו
למסקנא לא , אכ# מה שהתיר רב יוס� לברור ביד. [והוא כשעושה אותה בנפה וכברה, ת"מה

לפסולת מתו$ אוכל שאסור ,  שמותר-אלא יש חילוק א� בורר אוכל מתו$ פסולת , קיימא הכי
י "ופירש, וכי קנו# ותמחוי כתוב בברייתא,  והקשה עליו רב המנונא)].'ט סעי� ד"ע סימ# שי"שו(

) ה מתקי�"בד(' אכ# תוס. ורק נקט לאחת מהקושיות, � נכלל בשאלה זו וכי נפה וכבר קתנידג
ודי# זה לא הזכיר , דוקא מקנו# ותמחוי שהדי# בו שפטור אבל אסורהיא  שהקושיא ,הוכיחו

אול� להעמיד את הברייתא בכלי מסוי� . (דרק הזכיר או שמותר או שחייב חטאת, בברייתא כלל
דהרי הוא עצמו העמיד דוקא בבורר אוכל מתו$ ,  זה לא היה קשה לרב המנונאאו באופ# מסוי�

  .)פסולת
ל לרב המנונא שהיכא שבורר אוכל מתו$ פסולת אינו דר$ "א שפירשו שס"י והריטב"ברש' ע 4

וכי הזכירה , והקשה עליו אביי. שנוטל את מה שחפ0 ונות# לתו$ פיו, ברירה אלא דר$ אכילה
שבסיפא מיירי בלהפ$ בפסולת מתו$ כדי שנדקדק , כל מתו$ פסולת ברישאהברייתא שמיירי באו

 ).א"ריטב' ע(כ אי$ אתה תולה בזה את כל חילוק הברייתא "וא, אוכל
, שכולה מדברת בברירה ביד, אביי מכח קושיתו על רב המנונא מעמיד את הברייתא באופ# אחד 5

דאי#  ( שמותר- א� עושה זאת לאלתר ובכל אופ# יש חילוק, ושכולה מדברת באוכל מתו$ פסולת
שהוא לבו ביו� ' לבי# א� עושה את זה לאחר זמ# אפי, )#" חידושי הר-זה בורר אלא דר$ אכילה 

  .דהוי כבורר לאוצר, שחייב חטאת
 כמו שפירשנו את כל הסוגיא אי# הפירושמשמע שכא# , )ה ובורר ומניח לאלתר"בד(י "בפירש 6

 היינו להניח -" בורר ואוכל"דברישא : אלא החילוק הוא כ$, שהכוונה שבורר ומניח לאחרי�
  . לאוכלו בסעודה הסמוכה לאלתר-" בורר ומניח "ובסיפא, לתו$ פיו
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  :שבת ד� עד
  ].י"רש['? רסאות והביאור בתירו� הגמימה הג, הבורר תורמוסי� מתו� פסולת שלה� חייב

  
  ?מה הביאור  ?כיצד הגירסא  

   לכ# חשוב פסולת-א מסריח ש� שא� לא מוציאו מיד הו   ליהשקליואי לא   ' א' לפי
   לכ# חשוב פסולת-שא� לא ישלקנו עוד כמה פעמי� מסריח    ליהשלקיואי לא   ' ב' לפי
   לכ# חשוב פסולת-מתו$ שהוא ר$ בשעה שמרימו נימוח ונמאס    ליהיליקשואי   ' ג' לפי

  
  ?מה היתה הקשירה במשכ	

  
  ?מה היתה הקשירה במשכ	  

  �1 ליתדות האהלי�מה שהיו קושרי  א"לרבא בהו
  2קשירת החוט שנפסק באריגת היריעות  לאביי

  מה שהיו קושרי� את הרשתות לצוד את החילזו#  עילאי' למסקנא דרבא ואיתימא לר
  

                                                           
 כשהיו ,עומד להתקיי�אינו קשר שדהרי הוא , דאינו חשוב בזה קושר, והקשה על זה אביי 1

 .היו מתירי� את הקשרי� -מפרקי� את האהלי� 
 דהרי היו מתירי� את הקשר שעשו ביתדות -" מתיר"א לפי פירושי יש ג� הניח, והקשה לו רבא 2

ומנסה .  הרי הקשר שעשו ביריעות לא היו מתירי� אותו,אול� לשיטת$ היכ# היה מתיר, האהלי�
ל שניתק בחוט השתי "ר, ירי באופ# שהיו מזדמני� לה� שני קשרי� זה ליד זהילומר שמ' הגמ

ואי אפשר , ב ניתק בחוט המקביל והסמו$ לו באותו מקו�ושו, במקו� מסוי� ועשו ש� קשר
לכ# היו מתירי� את הקשר ,  משו� שאינו נראה טוב בכ$-י� אחד ליד השני רקש' לעשות ב

לפני מל$ בשר וד� לא עושי� כ# ' דהרי אפי', ועל זה דוחה הגמ. הראשו# ועושי� קשר חדש
כשהיה מזדמ# על כרח$ ו. ) קט# ביריעהדהרי כשמתיר את הקשר נשאר חור( ,להשאיר נקב ביריעה

, היו משאירי� את הקשר הראשו# על כנו, קשרי� סמוכי�' לה� כדבר הזה שצרי$ לעשות ב
ומביאי� חוט חדש וקושרי� אותו , ובמקו� הקשר השני היו חותכי� את החוט מלמעלה ומלמטה

 . מקומות שה� זה שלא כנגד זה' קשרי� בג' ז יש כא# ג"ועי, למעלה ולמטה


