
 דבס"

 ריסוק בננות לתינוקות בשבת|  ת טוחןמלאכ
 

 שבת עד ע"בא. 

 חייב משום טוחן. -והטוחן. אמר רב פפא: האי מאן דפרים סילקא 

 רש"י

, ולא בסמ"ך, כדפירש בהעור והרוטב במ"ם גרסינן -סילקא דפרים 

לחתוך לחתיכות )פירמא, מינציי"ר בלעז  -אי קיפה )חולין קכ, א(: מ

 מחתכו הדק. (קטנות

 גליון הש"ס

האי מאן דפריס סילקא חייב. עי' לקמן דף קכח ע"א ברש"י ד"ה 

 שלא יקטום.

 תוספות

אבל שאר  דוקא בסילקא שייך טחינה -האי מאן דפרים סילקא 

 אוכלין שרי.

 רבינו חננאל

ין כתישה ולא פי' כעהטוחן אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא. 

וכן מאן דסלית סילתי פי' עצי דקלים  כעין חיתוך חייב משום טוחן

שעומדין שיבי שיבי כעין נימין וכשמפרק הנימין הללו יוצא בינית 

כמין קמח דק לפי' )המנפץ( חייב משום טוחן ואי קפיד אמשחתא 

כלומר אם מתכוין לחתוך אלו סילתי זרת זרת אורך כל אחד ואחד 

 מחתך.חייב משום 

 שבת קכח ע"אב. 

חבילי קש וחבילי כו'. תנו רבנן: חבילי קש וחבילי עצים וחבילי 

אין  -מטלטלין אותן, ואם לאו  -זרדים, אם התקינן למאכל בהמה 

מטלטלין אותן. רבן שמעון בן גמליאל אומר: חבילין הניטלין ביד 

אסור לטלטלן. חבילי סיאה  -מותר לטלטלן, בשתי ידים  -ד אח

אין מסתפק מהן בשבת, למאכל  -אזוב וקורנית, הכניסן לעצים 

ובלבד שלא יקטום מסתפק מהן בשבת. וקוטם ביד ואוכל,  -בהמה 

. ומולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, דברי רבי יהודה. בכלי

ותיו ואוכל, ובלבד שלא ימלול וחכמים אומרים: מולל בראשי אצבע

 בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול.

 רש"י 

כדרך חול, כדאמרן: )שבת עד, ב( האי מאן  -שלא יקטום בכלי 

 דמי לטוחן -דפרים סילקא 

 מסכת שבת פרק ז סימן ה| רא"ש . ג

ה הטוחן אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא בשבת חייב משום 

כעין  [שיבי שיבי])תיכי תיכי(  עצי דקלים שעומדים פר"ח ז"לטוחן. 

נימין שכשמפרק הנימין הללו יוצא מביניהן כמו קמח דק לפיכך 

תי ומה המנפצו חייב משום טוחן ופי' הגון הוא דומיא דסלית סיל

שפרש"י דפרים סילקא שמחתך ירקות דק דק פירוש תמוה הוא 

 דבר שהוא אוכל ומחתך אותו דק דק אין שייך ביה טחינה:

 

 

 קרבן נתנאל

]ח[ פר"ח עצי דקלים. זה פירש הרי"ף והערוך בערך סולת על 

מימר' דרב מנשה האי מאן דסלית סילתא. ועל פרים סילקא. פי' 

רש"י עיין בערך פרס. ופירוש זה שפירש רבינו על דפרים כפי

ולולי דמסתפינא הייתי אומר סילקא לא מצינו בשום מחבר. 

פר"ח עצי דקל וכצ"ל האי מאן דסלית סילתא  שטעות נפל בספרים

כו'. ופי' הגון הוא דומיא דפרים סילקא )ר"ל בדומה שהוא דבר 

דק דק פי' תמוה  מאכל(. ומה שפירש"י סלית סילתא דמחתך עצים

ומחתך דק דק אין שייך בו טחינה. אמנם בפ"ד  דבר שאינו אוכלהוא 

דביצה סימן ד' כתב רבינו דהמבקע עצים דק דק חייב משום טוחן 

]ט[ דומיא דסלית סילתא. דאיירי  וכן הוא במרדכי בפ"ב דביצה:

]י[ אין שייך ביה טחינה. כי התורה לא נתנה שיעור לאכול  בעצים:

 קטנות: חתיכות

 סימן נו| תרומת הדשן . ד

שאלה: מי שאינו יכול ללעוס יפה בשיניו, ויש לפניו בשר שאינו רך, 

כגון צלי שהוא קשה ללעוס, שרי ליה לחתוך הבשר בשבת דק דק 

 בסכין ולאוכלו אח"כ או לאו? 

מ"מ נראה ואיכא למימר דבבשר מבושל או צלי דבנ"ד, ... תשובה: 

כ"ע מודו דשרי. ולא דמי לעצים ופירות ולחם, דאינהו כולי גידולן 

ינה שייך מן הארץ, ויש במינן טחינה, כגון תבואה וקטנית, דעיקר טח

בהו, אבל בשר דאין גידולו מן הארץ י"ל דבאוכל כזה לכ"ע לא שייך 

בהו טחינה. והכי מצינו לענין מלאכת מעמר, דקאמר אביי בפ' כלל 

גדול /שבת ע"ג ע"ב/: אין מעמר אלא בגידולי קרקע. אף על גב 

דרבא פליג עליה התם, י"ל דלענין טחינת אוכלין דבלא"ה לא שייך 

לי האי, מודה דיש לחלק משום גדולי קרקע. דכיון בהו טחינה כו

דכתבו התוספות בהדיא דבאוכלין לא שייך טחינה, וכן כתב אשירי 

דהוי תמיה, איך שייך טחינה באוכלין, אין לסתור דבריהם מדברי 

שאר הגאונים, אא"כ מצינו שנחלקו עליהם בהדיא, אבל כל כמה 

ו אמרינן הכי. אמנם שנוכל לחלק, לומר דבהך מילתא מודו אלו לאל

אין נראה להתיר מהאי טעמא, לחתוך בשר חי דק דק לצורך עופות 

להאכילן, דהואיל ואין הבשר כך ראוי לאכילה אלא לכוס אותו דלאו 

כאורחיה, איכא למימר דהא דהתירו התוס' לטחון אוכלין, היינו 

משום דא"צ טחינה, דאי בעי אכול ליה כמו שהוא שלם והיה לועסו 

יניו, אבל אי לא האי טעמא לא. וא"ת א"כ מי שאינו יכול בין ש

ללעוס אפי' בבשר מבושל או צלי יהא אסור, הא ליתא דאזלינן בתר 

רובא דעלמא דחזי להו ללעוס, לכך לא שייכי בהו טחינה, אפי' למי 

שאינו יכול ללעוס. אבל בשר חי דלא חזי לשום אדם, ואף על גב 

להכי קיימי רק לעופות משום דחזי לכלבים ולשאר חיות, לאו 

חשיבותו, ולכך אין להתיר. ותו דיש לנו ליגע ביה, משום איסור 

שווייה אוכל לבהמה, ומשום מטרח באוכלין לבהמה כההיא דפ' מי 

 שהחשיך וצ"ע.
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 שבת פרק ז|  רמב"ם. ה

כיצד המחתך היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות,  התולדהה. 

הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת את הירק מעט מעט לבשלו 

טחינה, שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וכל העושה 

וכן הלוקח לשון של מתכת , הרי זה תולדת טוחןדבר הדומה לזה 

די ליקח מעפרו כדרך שעושים צורפי הזהב הרי זה כ ושף אותו

 תולדת טחינה.

 שבת פרק ח|  רמב"ם. ו

הטוחן כגרוגרת חייב, וכל השוחק תבלין וסמנין במכתשת הרי טו. 

, המחתך ירק תלוש הרי זה תולדת טוחן, וכן הנוסר זה טוחן וחייב

עצים ליהנות בנסורת שלהן, או השף לשון של מתכת חייב משישוף 

כדי לבשל וא, אבל המחתך עצים אינו חייב עד שידקדק מהן כל שה

 .כגרוגרת מביצה

 שבת פרק כא|  רמב"ם. ז

הרי זה תולדת טוחן וחייב,  המחתך את הירק דק דק כדי לבשלויח. 

לפיכך אין מרסקין לא את השחת ולא את החרובין לפני בהמה בין 

לפני דקה בין גסה מפני שנראה כטוחן, אבל מחתכין את הדלועין 

הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים שאין טחינה בפירות, ומתירין 

אלומות של עמיר לפני בהמה ומפספס בידו אלומות קטנות אבל 

 לא אלומות גדולות מפני הטורח שבהן.

 סימן שכא|  שו"ע או"ח. ח

אבל אסור הגה: מותר לחתוך בשר מבושל או צלי, דק דק  בסכין.  ט. 

, קמשוי העופות, דהואיל ואינן יכולין לאכלו בלא חיתוךלחתוך דק דק בשר חי לפני 

 לה אוכל )תה"ד סי' כ"ז /נ"ו/  ועיין לקמן סי' שכ"ד, ס"ז(. 

אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין  י.

 ראליי"ו. 

 מותר להשקות את התלוש, כדי שלא יכמוש.  יא.

וה"ה דאסור לחתוך הגה: המחתך הירק דק דק, חייב משום טוחן.  יב.

)ב"י בשם תוספתא(. ודוקא פירות וכדומה לזה, אסור.  גרוגרות וחרובים לפני זקנים

אבל מותר לפרר לחם לפני התרנגולים, דהואיל וכבר נטחן אין לחוש, דאין טוחן 

"ג(. וכל זה לא מיירי אחר טוחן )הגהות מיימוני פרק כ"א ור"ן פרק כלל גדול וסמ

אבל אם לאכלו מיד, הכל שרי מידי דהוי אבורר לאכול מיד, אלא בחותך ומניח, 

 )תשובת הרשב"א והר"ן פרק כלל גדול(, כדלעיל סי' שי"ט. דשרי

 סימן שכא|  מגן אברהם. ט

דהא קתני  מ"ש כאן בשם התוספת' זה אינודאסו' לחתוך. יד. 

וכו' אבל מרסק הוא ביד של סכין  סקים גרוגרותאין מרבתוספתא 

ואי אמרינן דמרסק היינו חותך קשה היאך אפשר לחתוך ביד של 

סכין לכן נ"ל דמרסק היינו כותש בקורה כמ"ש סי' ש"ך ס"ב דאסור 

אלא מרסקו ביד של סכין וכן קתני בתוספת' בריש' גבי מלח ע"ש 

רוגרת כיון שהוא ומ"מ נ"ל שהדין אמת דאסו' לחתוך גוכמ"ש ס"ח 

 :ג"ק, וכמ"ש ס"ט ומשמע דלפני מי שיכול ללועסו כך שרי

 

. או שהתרנגולים יאכלו מיד שרי לחתוך ]ר"ן[ שלא לאכול מיד .טו

אסרו על האדם לאכול מאכלו בחתיכות גדולות או קטנות א"כ הוי 

וגם הרב"י כת'  על היתר זהובש"ג מפקפק דרך אכילתו בכך ]ב"י[ 

אבל במדינתנו נהגו ליזהר לחתוך לחתיכות גדולות קצת ע"ש 

ועכ"פ אסור  לחתוך הצנון דק דק מאד ויש להם על מי שיסמוכו

לעשות עד יציאת בה"כ דבעינן סמוך לסעודה ממש כמ"ש ריש סי' 

 שי"ט וכ"מ בר"ן ס"פ ט"ו:

 ס"ק ז סימן שכ|  מגן אברהםי. 

 ה"ל כבורר אוכל מתוך פסולתוי לאכילה. )פמ"ג( )מחה"ש( ואינו רא

דאין אנו בקיאין איזה מקרי ]טור[ ולפמ"ש סי' ר"ב ובי"ד סי' מ"ד 

ולכן כת' רמ"א כל זמן שאינו ראוי לאכילה אסור וה"ה בשאר  בוסר

כת' הע"ש דיש פירות שאינן ראוים לאכילה אסור לסחטן למימיהן, 

ול"נ "ט כו' ע"ש כמ"ש בסי' שי להתיר לסחוט לצורך אותו סעודה

דלא דק דאטו מי שרי לעשות מלאכה כדי לאכול לאלתר וכ"כ 

אלא הטעם בבורר בידו לאכול לאלתר לא מקרי  הש"ג פ"ז דשבת

וכן הטעם במחתך לאכול לאלת' כמ"ש סי' ברירה דהוי דרך אכיל' 

ולהכי בקינון ותמחוי אסו' לברור אפי' לאכול  שכ"א סי"ב ע"ש בב"י

מתוך האוכל אסור ומכ"ש דאסור לסחוט בוסר, לאלתר וכן פסולת 

תדע דהא כת' הר"ן טעמא דאסור חליבת עז משום בורר אוכל 

מתוך פסולת אטו יהא מותר כדי לאכול לאלתר א"ו כדאמרן ודבר 

 פשוט:

 אורח חיים סימן שכא|  ביאור הגר"איא. 

המחתך כו' וה"ה דאסור. הרמב"ם וכפי' ומ"ש דאסו' כו' יב. 

דשבת אין מרסקין דבילה וגרוגרות וחרובין לפני  תוספתא בפט"ו

ופי' רש"י בשבת קכ"ה א' במתני' זקנים בשבת כו' וכן ל' הרמב"ם 

 . דלא כמ"א שנדחק:אין מרסקין אין מחתכין

 סימן שכא| ביאור הלכה יב. 

עיין במ"א שכתב דמשמע דלפני מי שיכול ללעסו כך  -לפני זקנים 

לפני זקנים משום אורחא דנקט  ולענ"ד אין דבריו מוכרחיןשרי 

אבל דמילתא שהם אינם יכולין לאכול אם לא יחתכום דק דק 

וכן  לעולם בדבר שהוא משום גדולי קרקע שייך בו טחינה בכל גווני

נראה מדברי הגר"א בביאורו שכתב מקור לדברי הרשב"א דלאלתר 

שרי מהא דאיתא אין מרסקין לא את השחת ולא את החרובין לפני 

מטרח באוכלא משמע דאל"ה שרי והיינו משום הבהמה משום 

דמיירי בלאוכלו לאלתר ע"כ לא שייך בו לאסור משום טחינה כמו 

דאסרו לענין ריסוק חרובין והרי הגמרא מיירי שם דהבהמה יכולה 

לאכול כך דאל"ה היה שווי אוכלא ושרי ואפ"ה היה שייך בו טחינה 

ע דאפילו לדעת אם היה מתקנו לאח"ז וע"כ דס"ל כמו שכתבנו. וד

המ"א שמתיר לחתוך לפני מי שיכול ללעסו כך היינו דוקא בגרוגרות 

וחרובין שאין לו צורך לחתוך אבל מה שחותכין ירק דק דק שקורין 

 מזרי"ע וכדומה בעינן דוקא באותה סעודה גם לדידיה ]פמ"ג[:

 


