יוםשישיב'איירתשע"ז

דיני טחינה בשבת
נאמרבמסכתשבתדףעדעמודב' :

א"ר פפא האי מאן דפרים (ביאר רש"י :חותך דק) סילקא (עלי תרד) חייב (מהתורה) משום
טוחן .אמר רב מנשה האי מאן דסלית סילתי (חותך עצים דקים לצורך הבערה) חייב משום
טוחן אמר רב אשי אי קפיד אמשחתא (כלומר ,אם מקפיד על מידה מסויימת) חייב משום
מחתך:
התוספותבד"ה"פריםסילקא"מבארים:"דוקאבסילקאשייךטחינהאבלשאראוכליןשרי" .
כלומרלדעתהתוספותישחילוקביןסילקאלשאראוכליןשמותרלחותכן .
לגביחיתוךעציםבמידה,לדעתרבינוחננאלחייברקמשוםמחתךולאמשוםטוחן,אולםלדעת
ראשוניםאחריםחייבגםמשוםמחתךוגםמשוםטוחן .

נאמרבמסכתברכותדףלחעמודב' :

דרש רב חסדא משום רבינו ומנו רב :שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה .ורבותינו
היורדין מארץ ישראל ומנו עולא משמיה דר' יוחנן אמר :שלקות מברכין עליהן שהכל
נהיה בדברו .ואני אומר :כל שתחלתו בורא פרי האדמה שלקו שהכל נהיה בדברו וכל
שתחלתו שהכל נהיה בדברו שלקו בורא פרי האדמה בשלמא כל שתחלתו שהכל נהיה
בדברו שלקו בפה"א משכחת לה בכרבא וסלקא וקרא אלא כל שתחלתו בפה"א שלקו
שהכל היכי משכחת לה א"ר נחמן בר יצחק משכחת לה בתומי וכרתי
כלומרמסוגייתהגמראעולהשסילקאלאנאכלחיאלארקמבושל(תחילתושהכל,כלומר
כשאוכלוחי,ואםשלקומברךעליואדמה) .

כתברבינובהלכותשבתפרקז' :

ה הַ ּתוֹלָדָ הִ ,היא הַ ְּמלָאכָה הַ ּדוֹמָ ה לְּ ָאב מֵ אֵ ּלּו הָ ָאבוֹת .כֵיצַ ד :הַ ְּמחַ ֵּתְך אֶ ת הַ יָ ָרק ְּמעַ ט
ּומחַ ּלְּ קוֹ
ְּמעַ ט לְּ בַ ְּשלוֹ ,הֲ ֵרי זֶה חַ יָ בֶ --שּזוֹ הַ ְּמלָא ָכה ּתוֹלֶדֶ ת ְּט ִחינָהֶ ,שהַ ּטוֹחֵ ן לו ֵֹקחַ ּגּוף אֶ חָ ד ְּ
לְּ גּופִ ים הַ ְּרבֵ ה; וְּ כָל הָ עו ֶֹשה ּדָ בָ ר הַ ּדוֹמֶ ה לְּ זֶה ,הֲ ֵרי זֶה ּתוֹלֶדֶ ת טוֹחֵ ן .וְּ כֵן הַ ּלו ֵֹקחַ לָשוֹן
ֶשּלְּ מַ ֶּתכֶת ,וְּ ָשף אוֹתוֹ כְּ דֵ י לִ ַקח מֵ עֲפָ רוֹ כְּ דֶ ֶרְך ֶשעו ִֹשים צו ְֹּרפֵ י הַ ּזָהָ ב--הֲ ֵרי זֶה ּתוֹלֶדֶ ת
ְּט ִחינָה.

וכןכתבבפרקכא' :

יח הַ ְּמחַ ֵּתְך אֶ ת הַ יָ ָרק ּדַ ק ּדַ ק ,כְּ דֵ י לְּ בַ ְּשלוֹ--הֲ ֵרי זֶה ּתוֹלֶדֶ ת טוֹחֵ ן ,וְּ חַ יָ ב; לְּ פִ י ָכְך אֵ ין
ְּמ ַר ְּס ִקין ֹלא אֶ ת הַ ַשחַ ת ,וְּ ֹלא אֶ ת הַ חַ ּרּובִ ין ,לִ פְּ נֵי בְּ הֵ מָ ה ,בֵ ין ּדַ ָקה בֵ ין ּגַסָ הִ --מפְּ נֵי ֶשנִ ְּראֶ ה
כְּ טוֹחֵ ן .אֲ בָ ל ְּמחַ ְּּתכִ ין אֶ ת הַ ּדַ ּלּועִ ין לִ פְּ נֵי הַ בְּ הֵ מָ ה ,וְּ אֶ ת הַ נְּ בֵ לָה לִ פְּ נֵי הַ כְּ לָבִ יםְּ --שאֵ ין
ּומפַ ְּספֵ ס בְּ יָדוֹ אֲ לֻמוֹת ְּקטַ נוֹת; אֲ בָ ל
ְּט ִחינָה בַ פֵ רוֹתּ .ומַ ִּת ִירין אֲ לֻמוֹת ֶשּלְּ עָ ִמיר לִ פְּ נֵי בְּ הֵ מָ הְּ ,
ֹלא אֲ לֻמוֹת ּגְּ דוֹלוֹתִ ,מפְּ נֵי הַ ּט ַֹרח ֶשבָ הֶ ן.

לדעתרבינוהאיסורהואבחיתוךהירקדקדקכפיביאוררש"י"האימאןדפריםסילקא".אולם
רבינוהוסיףתנאינוסףשהאיסורהואכדילבשלו,ולכאורהתנאיזהלאנזכרבגמרא .

ורבינומוסיףשבפירות(פריעץאופריאדמה)איןאיסורטוחןומותרלחותכם .

מאריבפרקז'הערהז'מבאר :













העולהמדברימארי :
א.
ב.
ג.
ד.

איסורטוחןחלרקעלירקשאינונאכלחי.
ירקשנאכלחימותרלחותכודקדק.
לכןמותרלהכיןסלקולחותכודקדקכדילאוכלובשבת(ואףלהוסיףשמן,מלחולימוןכי
איןעיבודבאוכלין).
ירקשאנונאכלחיואיןדרךלבשלוכגוןהשחתוהחרוביןאסורלחותכומדרבנן(לפיפרקכא'
הלכהיח').


נאמרבכסףמשנהעלהלכהיחבפרקכא :

הכס ף משנה דן בשאלה מה הדין אם אדם חותך ירק שנאכל חי כדי לבשלו ,ולדעתו זה אסור
מדרבנן אולם יש מקום לומר שאין גם איסור דרבנן מאחר ואין דרך טחינה בירקות שנאכלים
חיים .

הכסףמשנהמביאאתדבריהרשב"אלגביהכנתסלט :









כלומרלדעתהרשב"א מותרלחתוךירקדקדקכדילאוכלורקאםדעתולאוכלולאלתרוכןותר
לפוררלתרנגוליםרקעלדעתלהאכילםמיד .
אולם ראינו לעיל בביאורו של מארי בדעת רבינו שאין איסור בחיתוך ירק חי דק דק על מנת
לאוכלוכסלטואפילולאלאלתר .
לגביפירורלחםלתרנגולים,לפירבינואיןטוחןאחרטוחןולכןמותרלפוררלחםבשבת .

מ ַר ְס ִקין ֹלא אֶ ת הַ ַשחַ ת ,וְ ֹלא אֶ ת הַ חַ ּרּובִ ין ,לִ פְ נֵי
לביאור דברי רבינו בהלכה כ"א :"  לְ פִ יכְָּך אֵ ין ְ
יןד ָּקהבֵ יןגַסָּ הִ --מפְ נֵישֶ נ ְִראֶ הכְ טוֹחֵ ן". 
בְ הֵ מָּ ה,בֵ ַ
מאריבהערהנז' :







כלומר, הסיבהשישאיסור בחיתוךהשחת ,מפנישהשחתאינונאכלחי(עלידיהאדם)ולכןזה
דומה למחתך ירק שאינו נאכל חי כדי לבשלו ,ומשום כך אסור מדרבנן (ניתן עוד להסביר שכל
שפעולתהחיתוךמכשירהאתהירקהריזובגדרמלאכהולכןחיתוךהירקכדילהכשירולבישול
אסורמהתורהוחיתוךירקכדישהבהמהתוכללאכלודומהלהכשרתהירקולכןאסורמדרבנן) .

למחַ ְתכִ יןאֶ תהַ ַדּלּועִ יןלִ פְ נֵיהַ בְ הֵ ָּמה,וְ אֶ תהַ נְבֵ לָּהלִ פְ נֵיהַ כְ לָּבִ ים-
עלהמשךדברירבינובהלכה:" אֲ בָּ ְ
יןט ִחינָּהבַ פֵ רוֹת,".מבארהמגידמשנה :
 ְשאֵ ְ







כלומר,המ"מתומךבגרסהשאיןטחינהאלאבפירות,אולםמאריתמהעליווכותב :



מארימבארשהנוסחאהמדוייקתהיאשאיןטחינהבפירותולכןשחתאסורמדרבנןכיהואירק
ולאפרי וכןהחרוביןשמוזכריםבהלכהדינםכקטנית אולפחותאינםפירותמאחרוהםפירות
גרועים.אולםדלועיןמאחרוהםפרימותרלחותכםבשבת .

כתבהשולחןערוךבסימןשכ"א :

סעיף ט'  -מותר לחתוך בשר מבושל או צלי דק דק בסכין.
כלומרמאחרובשרדינוכפרימותרלחתכובשבת .

סעיף י'  -אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין ראליי"ו.
וכןהורהמאריבתשובהבעלפהשאסורלגרדגבינהצהובהבמגרדתבשבתמאחרוהמגרדתהינה
כלי המיועד לטחינה ולכן על אף שהגבינה הצהובה דינה כפרי ואין טחינה בפירות הרי שאסור
להשתמשבכליהמיועדלטחינהכמומגרדתאוריחיים .
וכןמובאבכתביםא'עמוד :521





לגבישימושבסלייסרבשבת–כלשהשימושהוא ביתיולאתעשייתיולאעושהברמהשלחתיכות
קטנותמאדעדכדירסק,מותרלהשתמשבובשבת .



