
 

 

 

 

 

 בורר  -אב מלאכה 

 ני[ מיני אוכלין, בורר ואוכל, בורר ומניח. ולא יברור. ואם בירר חייב חטאת. היו לפניו ]ש: תנו רבנן )ע"ד א'(

  ?)תחילה כתוב בורר ואוכל, ואח"כ מסיים ולא יברור(מאי קאמר  )ומקשה(

 , ואם בירר חייב חטאת. יברור ולמחר לא .ובורר ומניח לבו ביום ,בורר ואוכל לבו ביום - הכי קאמר :מר עולאא

  ?!מותר לבשל לבו ביום וכי ?!וכי מותר לאפות לבו ביום :מתקיף לה רב חסדא

, ואם בירר וכשיעור לא יברור .פחות מכשיעור בורר ומניח ,בורר ואוכל פחות מכשיעור :אלא אמר רב חסדא
 חייב חטאת. 

  ?!מותר לאפות פחות מכשיעור וכי :מתקיף לה רב יוסף

 .פטור אבל אסור. ואם בירר, בקנון ובתמחוי לא יברור .בורר ומניח ביד ,בורר ואוכל ביד :אלא אמר רב יוסף
 . בירר חייב חטאת ואם ,ובנפה ובכברה לא יברור

  ?!מידי קנון ותמחוי קתני :מתקיף לה רב המנונא

מתוך אוכל  פסולת .בורר ומניח אוכל מתוך הפסולת ,בורר ואוכל אוכל מתוך הפסולת :המנונא אלא אמר רב
 את. , ואם בירר חייב חטלא יברור

  ?!פסולת קתני מידי אוכל מתוךמתקיף לה אביי: 

לא יברור. ואם בירר, נעשה  )שלא לאלתר(אלא אמר אביי: בורר ואוכל לאלתר, ובורר ומניח לאלתר. ולבו ביום 
 . 1כבורר לאוצר, וחייב חטאת

 אמרוה רבנן קמיה דרבה. אמר להו: שפיר אמר נחמני. 

רב אשי מתני: פטור. ר' ירמיה מדיפתי מתני: חייב.  -ל ובירר והניח אוכלין, ובירר ואכ היו לפניו שני מיני
)שעיקר , הא בנפה וכברה )פטור(לא קשיא הא בקנון ותמחוי  )ומתרץ(רב אשי מתני פטור, והא תני חייב!  )ומקשה(

 . ברירה בהם, חייב(

 , חייב. יפה()לאחר ששלקן בורר אוכל מתוך הקל: הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן 2אמר חזקיה

  !?)אפילו לאכול לאלתר, דהא סתמא קאמר ליה(אוכל מתוך פסולת אסור  )לברור(לימא קסבר חזקיה  )ומקשה(

 .3שאני תורמוסים דשלקי ליה שבעא זימני, ואי לא שקלי ליה מסרח, וכפסולת מתוך אוכל דמי )ומתרץ(

                                                

: וליכא לאקשויי לאביי, מכיון דבו ביום חייב חטאת, היאך שרי לאלתר, דהא בישול )בחידושיו, ע"ד א', סוד"ה ולבו ביום(כתב הר"ן . 1
, שכל )תשובות, ח"ד, סימן עה(. עכ"ל. וכעין זה כתב הרשב"א אינו אלא כמתעסק באכילהשעה,  אפילו לאלתר אסור! דכיון שאינו אלא לפי

 , אע"פ שיש באותו צד בעצמו חיוב חטאת, בשמניח לאחר זמן, ואפילו לבו ביום, מותר. כדרך שדרכן של בני אדם לאכולשאוכל לאלתר 

 : חזקיה אמר. )שלפנינו(דפוס וילנא דקד"ס. וב. 2

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ה
 דע"| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

, שבורר הוא המעביר פסולת המעורבת באוכל וספר העתים, הערוךרבינו חננאל, : ביארו הגדרת מלאכת בורר

, )שבאלו הפסולת מחוברת לאוכל(, או עפרורית שצריכה ניפוץ 4ואינה מחוברת. ואינה דומה לקליפה שצריכה פירוק

  5אלא היא מעורבת בלבד.

רוב דעת : אין איסור בורר כי אם באחד מג' אופנים: א. פסולת מתוך אוכל. התנאים לחיוב במלאכת בורר

אפילו בורר  י שדרך לברור בו, כגון נפה וכברה, חייב,ב. בכל .6השו"עוכן פסק  ., דחייב אפילו לאלתרהראשונים

 .7השו"עוכן פסק  , אפילו אוכל מתוך פסולת, ובידו.חייב אוכל מתוך פסולת, ולאלתר. ג. לאחר זמן

, שגם לאביי פסולת מתוך הראשונים ורוב רמב"ןרב האי גאון, רבינו חננאל, דעת : ברירת פסולת מתוך אוכל
הרי"ד ורבינו אשר . ורק אוכל מתוך פסולת, ביד, הותר לאלתר. ודעת , כאוקימתת רב המנונאאוכל אסור

  .כרוב הראשוניםפסק  9והשו"ע. 8פסולת מתוך אוכל, מותר אפילובורר לאלתר, כש, שלפי אביי, מלוניל

 ,ווכתב .ויי שינירה בכך, והורך בראין ד סולת,אוכל מתוך פ, דתוספות ארויב: ר, מותראוכל מתוך פסולת, לאלת
ך תוכל מדאו ביארו, ן"רו ן"רמבו ור.אסת דרך ברירה, ווך פסולתהוי אוכל מ כל,ל האובה עת מרופסולשכד
באיסורא , דלעולם הוא דרך ברירה, דראסו וכלך אתומ ופסולתסיק. רא עתיבהיכילה, דדרך א הוא לתוספ
 ת לת וצהא רמה שהו טלשנולא א בורר,ינו נראה כ, אוכל לאוכלוהא טלכשנוי כ", א"טבירביאר וכן ק. סיע

                                                                                                                                                                         

 ,ליה לאוכל מתוך הפסולת, מתוך שהוא רך ונימוק על ידי שנשלק הרבה שקלי לאלמתקן. ואי  ,רש"י: דשלקי ליה שבעא זימנין פירש. 3
 והלכך אוכל נמי, כל זמן שמעורב בו הוי כפסולת, ומיהו אוכל הוא, ומחמירין עליה למיהוי ההוא דשקיל כפסולת מתוך אוכל.  ,מסרח

מששלקן פעם אחת ממרקין ומערין אותן המים, ובורר המתולעות שלהן, כמו שעושין  -וך פסולת שלהן הבורר תורמוסין מת ולי נראה
ליה מסרח גרסינן, הלכך: מששלקום פעמים ושלש חשיב ליה  שלקי לאלפולין, וכן בכל פעם ופעם, וזה בורר האוכל ומניח הפסולת, ואי 

כפסולת מתוך  -סרחי, וכשהוא נוטלן מתוך שאר מינין גרועין המעורבין בהן מ -פסולת, הואיל ואי שביק להו הכי דלא הדר שליק להו 
 אוכל דמי, דהנהו שאר מינין לא מסרחי דגמר להו בישולייהו פעם ראשונה ושניה. 

וכל עד כשנוטלו נימוח בין אצבעותיו ונמאס, הלכך, ההוא דשקיל הוי כפסולת, והנשאר הוי א -ליה מסרח  שקילי: ואי ורבינו הלוי גריס
 שחוזר ונוטלו. עכ"ל. 

שיש לאסור קליפת שומים ובצלים  )שלא כדבריהם(ולדבריהם אין איסור לקלוף פירות בשבת, אפילו להניח. ובספר התרומה כתב . 4
 . )או"ח שכא,יט(שלא לאלתר, מטעם בורר. וכ"כ סמ"ג וסמ"ק. הובאו בב"י 

: דע )שבת ח,יא(כתב באור שמח : בחפצים שאינם אוכלברירה  שיאם ו האחרונים ונחלק. כב(-)שיט, סעי' כאוכן פסק ערוך השולחן . 5
בדבר הבלול יחד ומשתמש כשהוא בלול; בזה אם בורר מאתו פסולת מתוך האוכל, או בשני מינים, הוי בורר והוי  -דבורר גדרו הוא 

)שיט, ג ס"ק משנ"ב וה. עכ"ל. עיי"ש. ש בכל אחד בפני עצמו()כגון כלים ובגדים, שמשתממלאכה. אבל בדבר שאינו בלול, לא שייך בורר 
רבינו  -. מקורות )שנה ב, בשלח, יג(וכן פסק 'בן איש חי' כתב דהוא הדין בכל דבר כשהם שני מינים, כגון כלים ובגדים, שייך ברירה.  טו(

 .)הל' שבת סי' רכה(. ספר העיתים (ב ,)ערך זר. ערוך (ע"ד א')חננאל 

. סמ"ג )ע"ד א', ד"ה והתניא(. רמב"ן )לב א ברי"ף, ד"ה ונמצא(. ר"ן )ע"ד ב', ד"ה ת"ר היו; הו"ד בר"ן(רבינו חננאל  -או"ח שיט,ד. מקורות . 6
רי"ד וראה . )פ"ז סי' ד(. רא"ש )ד"ה וזה שבארנו(. מאירי ()ד"ה אמרוה; ד"ה היו לפניו. ריטב"א )מצוה רפב(. סמ"ק )לאוין סה, ד"ה הבורר(
 ."א. וראה מה שדן בדבריהם בביה"ל, שיט,ג, ד"ה ומניח()הו"ד בריטבתוספות . )ספר המכריע, סי' כג(

 .)ס"ק א(ב, ומשנ"ב -או"ח שיט,א. 7

שכתבו שבורר אותו שאינו חפץ וכו' יש להסתפק אי כונתם  )בד"ה היו וכו'(התוספות  : ודברי)שיט,ב, ד"ה ומניח השני(כתב הבה"ל . 8
 בלאלתר, או אפילו בלאחר זמן ופליגי אדעת הרמב"ם והסמ"ג ויתר הפוסקים דס"ל דפסולת מתוך אוכל לאלתר חייב. 

ההשלמה שבת ע"ד א', ובספר הבתים לרבינו דוד  )הובא בספר. רבינו אשר מלוניל )ספר המכריע, סי' כג(רי"ד  -מקורות או"ח שיט,ד. . 9
 . כוכבי, שערי המלאכות האסורות בשבת, שער י', הוצ' בלוי, עמ' רצז(
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 10".ולפי

לאלתר, כלומר  כתב: ורבינו ירוחם .11כל זמן שיושב על השולחן ואוכל, נו חננאלירב ביאר: שיעור לאלתר

 .12של אותו יום בעצמו, אסורלצורך סעודה אחרת אבל לבו ביום, כלומר שבורר ומניח  לאותה סעודה.
ּיֹום כתב: " והרמב"ם יחֹו, ֲאִפּלּו ְלבֹו ּבַ ָידֹו ְלַהּנִ סֶֹלת ּבְ ב. ָהיּו ְלָפָניו  -ַהּבֹוֵרר אֶֹכל ִמּתֹוְך ּפְ בֹוֵרר ָלאֹוָצר, ְוַחּיָ ה ּכְ ַנֲעש ָ

ֵני ִמיֵני אָֹכִלין ְמעָֹרִבין  ְ גֹון  -ש  ּיֹום, ּכְ יַח ְלַאַחר ְזַמן, ֲאִפּלּו ְלבֹו ּבַ ֵרר ְוִהּנִ ד. ְוִאם ּבֵ יַח ֶלֱאכֹל ִמּיָ ּבֹוֵרר ֶאָחד ֵמֶאָחד, ּוַמּנִ

ין ָהַעְר  ֲחִרית ֶלֱאכֹל ּבֵ ַ ּ ש  ֵרר ּבַ ּבֵ ֶ ִים ש  ב -ּבַ  .הרמב"םנקט לשון  14והשו"ע" .13ַחּיָ

שֵשם בורר הוא דווקא כשבורר לפני האכילה, ומכין לאכול לאלתר. אבל אם  יש אומרים: בורר בעת האכילה
שבפסולת מאוכל, לעולם  ויש אומריםבעת האכילה אוחז ומשליך הפסולת, לא שייך בורר, שזהו דרך מאכל. 

 .15רא קא עסיקהוא דרך ברירה וחייב, דבאיסו

, בורר אוכל מתוך פסולת הוא, דהכא במיני אוכלין 'שני'מיני אוכלין. ולא גרס  רש"י: היו לפניו שני מיני אוכלין
ֵני ִמיֵני אָֹכִלין ּוֵבֵרר ִמין כתב: " הרמב"םוכל. ולא בבורר אוכל מתוך א ְ ָהיּו ְלָפָניו ש  ֶ סֶֹלת, אֹו ש  ַהּבֹוֵרר אֶֹכל ִמּתֹוְך ּפְ

ָבָרה  ָפה ּוַבּכְ ּנָ ין ַאֵחר: ּבַ ב -ִמּמִ המין שאינו חפץ לאכול , ומיני אוכלים, שבורר אחד מחבירו 'שני'גרס  ור"י. 16..."ַחּיָ
 רבינו : הבורר אוכלין מתוך אוכלין, חזקיה אמר בורר ואוכל וכו'. וכן גירסת שלמיבירוקרוי פסולת. וכן אמר 

 

                                                

אפילו סור לברור כל, דאבה על האות מרוסולולהחמיר כשפ לדעת תוספות, לחוש שיש תבכ (סעי' א טז, כלל ,ג-ב חלק)אדם י והחי. 10
בירא יק המחבר שיטת תוספות, משמע דלא סכתב דמדלא העת (ה הבורר",א, דשיט)ל "בביהם אמנ .ש"עיי פסולת.כן המכל שהאוכל, ו

ה "ד א', ד"חי' ע)ן "רמב. (סולתאבל פה "דסו) א"ריטב. (אוכלורר בוה "א', ד ד"ע)תוספות  -מקורות  .(שיט,ד)א "ברממשמע כן שן. ויה כל
 . (ביום וולבה "' דחי)ן "ר. (סופווהתניא, ב

. לאפוקי כשבורר ואע"פ שיאכלנה בעוד שעהברי הראשונים שכוונתו כל שבורר לצורך הסעודה שלפניו, ובביאור דבריו נראה מד. 11
לסעודה אחרת, כגון מסעודת שחרית לסעודת המנחה. שכן כתב הרא"ש: ושיעור לאלתר פירש רבינו חננאל ז"ל שיעור מה שמיסב על 

 וראה עוד להלן. . וכ"כ הר"ן.לאותה סעודההשולחן 

 . ומשמע שהם הם הדברים.בינו חננאלדברי ר רבינו ירוחם את לאחר מכן בסמוך, מביאאמנם . 12

נראה שדעת הרמב"ם דלא שנא אוכל מתוך פסולת לא שנא אוכל מתוך אוכל, כל לאותה סעודה לאלתר קרי ליה, ושרי. וכל לסעודה . 13
 . כתב אחרת( שהב"י) להלןאחרת, חייב. וכ"כ כמה ממפרשי הרמב"ם. וראה 

ג. בב"י כתב שנראה מדברי הרמב"ם, שבבורר אוכל מתוך פסולת, להניח עד אחר שלוש או ארבע שעות, חייב. ובבורר -או"ח שיט,ב. 14
כתב  )ס"ק טז(דברי השו"ע. והמשנ"ב  )ס"ק ו(אוכל אחד מאחר, לא מיחייב אא"כ בירר שחרית לאכול בין הערביים. וכן ביאר המג"א 

ב בזמן מופלג מהסעודה. ולגבי איסור טוחן, שכתב הרמ"א שאם מחתך הירק כדי לאכלו מיד, שרי, הוסיף שגם בבורר אוכל מאוכל, חיי
. )שכא, ס"ק מה(". והביאו המשנ"ב דבעינן סמוך לסעודה ממשית הכנסת, אסור לעשות עד יציאת ב: "ועכ"פ )שכא, ס"ק טו(המג"א 
 .)הל' שבת ח,יג(רמב"ם  .("חנתיב יב ח ,)תולדות אדם וחוהרבינו ירוחם  -מקורות 

תלה  )שם(. ובבה"ל )ראה ביאור הלכה שיט,ד, ד"ה הבורר פסולת(במח' זו נחלקו האחרונים, מהר"י אבולעפיא, ומהריט"ץ ועוד . 15
 מחלוקתם במחלוקת ראשונים; שדעת הרמב"ן והריטב"א כדעה המקילה, והרא"ש מחמיר. 

. ודלא כמש"כ בתוספות שאותו א משנה באיזה מהם חפץ, נחשב כאוכל מתוך פסולתשהבורר מין אוכל ממין אחר, ולפשטות לשונו . 16
. , עיי"שבשם ר' דוד עראמה והמגילת ספר שני(ומניח ה)שיט,ב, ד"ה ה"ל יבוכן הובא פירוש זה בשחפץ לאכול חשיב אוכל, והשני פסולת. 

אסור. ורק לאלתר מותר. ולפי רש"י אין מושג  -וצה, להניח אמנם לכאורה יש הבדל: לפי הרמב"ם כשבורר המין שאינו רובדומה לרש"י. 
אוכלין. לרמב"ם יש, אבל בכל מה שבורר נחשב שבורר אוכל שני של בורר בשני אוכלים. לפי זה שלוש שיטות: לרש"י אין כלל בורר ב

 .מפסולת. ולתוספות ורא"ש איזה שחפץ בו נחשב אוכל. וצ"ב

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ה
 דע"| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .כר"יפסק והרמ"א  הרמב"ם.נקט כלשון  18השו"עו .17המאיריוכן דעת  .העיתיםוספר  ,רא"שחננאל, 

 כלמולא חשיב ברירה אלא דווקא בשני מינים, ולא במין אחד כלל. ד, בתרומת הדשןכתב : אחד יןבמה רברי

 .19הרמ"אוכן פסק שני מיני דגים לאו מין אחד מיקרי.  מקום

ד היה כנגד סברת הלב, דשני מינים שניכרים ודמא בתרומת הדשן: כתב ברירה בדברים מעורבים הניכרים

לא  דהסמ"ג . ושוב כתב20מהמרדכי כן דייקו ו.בהפרדתם חתיכות גדולות שמונחים יחד, דיהא ברירה שייכא בה
 להחמיר. 21הרמ"אלק ולהקל בלא ראיה ברורה. וכן פסק חילק כן, ואין לח

פירש דאי לא שלקי לתורמוסים, מסרחי, הלכך מששלקום  רש"י: הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהם, חייב

ּה, ְונִ פירש " ורמב"ם. 22פעמיים ושלוש, חשיב ליה פסולת ְלקּו ִעּמָ ָ ּ ש  ּיִ ֶ ש  ֶקת אֹוָתן ּכְ ֶהן ְמַמּתֶ ּלָ ֶ סֶֹלת ש  ַהּפְ ֶ  ְמָצאש 

ב. (םמפסולתכשבוררם ) סֶֹלת ִמּתֹוְך אֶֹכל, ְוַחּיָ בֹוֵרר ּפְ  .24השו"ע" וכן פסק 23ּכְ

, הירושלמי, בשם ק, מרדכי, והגהות מיימוניותספר התרומה, סמ"ג, וסמ" ו: כתבהסרת קליפה הדבוקה בפרי

קה הדבוקה בו, . וכשבורר וקולף כל גרעין מקליפתו הד25שהמקלף שום מקליפתו החיצונה, חייב משום דש

 , שאין איסור בורר רבינו חננאל והערוךודעת  .26ודווקא כשקולף להניח. אבל לאלתר, מותר חייב משום בורר.

                                                

בדבריהם שהאוכל  םומפרשי, בשמועה זו היו לפניו שני מיני אוכלין םגורסי םגדולי הפוסקיובדעתו, וכתב  המאירי דן בגירסת הרי"ף. 17
והרי הוא כאוכל  ,וזה בורר לו אותו שראוי לאכול כשהוא חי ,האחד ראוי לאכלו כשהוא חי והאחר אינו ראוי לאכלו אלא לאחר שנתבשל

אלא הן שני מינים הן  ,ואיני רואה הפרש בדבר זה .ן כאן ברירה אא"כ בהרבה מיניםאבל בשניהם ראויים לאכלן חיים אי .מתוך פסולת
 . עיי"ש.ברירה היא ,כל שמכוין לברירה - הרבה מינים

-)הל' שבת ח,יב . רמב"ם(סי' ד)רא"ש . ()הו"ד בתוספות. ר"י )פרק ז, הלכה ב; הו"ד בריטב"א(ירושלמי  -או"ח שיט,א; שיט,ג. מקורות . 18
 .)ע"ד א', ד"ה גדולי(מאירי  .)סי' רכו(. ספר העיתים )ד"ה היו לפניו(תוספות . יג(

כתב שהפמ"ג הסתפק בתפוחים חמוצים ומתוקים, אי מקרי מין אחד או לא. עוד כתב, דבשר צלי  )ס"ק טו(או"ח שיט,ג. והמשנ"ב . 19
 . נז( )סי'תרומת הדשן  -ומבושל, מקרי שני מינים. מקורות 

הילכך יזהר אדם מיני פירות שנתערבו כו', משמע דווקא כשהם מעורבים ואינם ניכרים, אבל בכה"ג אף על גב דאין כל מין  ,דכתב. 20
 ומין מסודר בפני עצמו, מ"מ לא מיקרי מעורב.

בפני עצמו, אלא מעורבין יחד. עוד דמכל מקום שייך בזה ברירה, כיון שאינן מסודרות כל מין  )ס"ק יד(או"ח שיט,ג. וכתב המשנ"ב . 21
מוכרח לסלק  "י זהואפשר דאם תלוים כמה בגדים על הכותל ומחפש אחר בגדו שרוצה עכשיו ללבשו וע )ס"ק טו(כתב המשנ"ב 

 ,והמין שרוצה לאכול מונח למטה ,וכן אם מונחים בקערה כמה מינים יחד זה על זה .לא הוי בכלל בורר ,מתחלה כל שאר הבגדים
 . )סי' נז(תרומת הדשן  -. מקורות ה"ליועיין בב .לא הוי בכלל בורר ,אלו שמונחין למעלה כדי שיוכל להגיע להמין שלמטה וליטלו ומסלק

 ,הואיל ואי שביק להו הכי דלא הדר שליק להו מסרחי, וכשהוא נוטלן מתוך שאר מינין גרועין המעורבין בהן - ואי לא שלקי ליה. 22
 .()ועיי"ש שני פירושים נוספיםרש"י  דגמר להו בישולייהו פעם ראשונה ושניה. ,כפסולת מתוך אוכל דמי, דהנהו שאר מינין לא מסרחי

 לתורמוסים לפני שנשלקו ונהיו מתוקים, מסרחי. ואי שקלי ליה. 23

 .)הל' שבת ח,יג(רמב"ם  -או"ח שיט,ה. מקורות . 24

 ה עליונהכגון קליפ)שהאיסור הוא רק באוכלים שדרך לקולפם קודם שעת אכילה  (ות בק ג, א"דש, ס)טל  גליהאכתב ש, גדר דבו. 25
, זים בשבתלפצוע אגו מותרולכן . ן כדי לאכול לאלתראיסור דש, אם עושה כבו אין . ילהו לקלפו בשעת אכדרכש דבראבל . (וזיםגשבא

 .ק בשעת אכילהכיון שדרך לעשותה ר ,(ב ב'"בת קכמשנה ש) אפילו בכליו

דהא מי שקולף  ,ליתסר אפילו לאכול לאלתר ,ולכאורה יש לדקדק דכיון דקולף בכלל בורר הוא, )שכא,יט, ד"ה לקלוף(וכתב בביה"ל . 26
לא מקרי פסולת מתוך , ודרך אכילתו בכך ,בענין אחר י אפשרונראה דכיון דא! פסולת ומניח האוכלתפוחים ושומים ובצלים נוטל ה

 . דלא עדיף מאוכל מתוך פסולת ,אבל להניח אסור. וכל שהוא לאלתר שרי ,שאינו אלא לאכול התוך ,אוכל

 ת”בעזהשי
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 . כתרומה וסמ"גפסק  27והרמ"אבפסולת המחוברת באוכל. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שיט(

ין ַאֵחר, א.  ֵני ִמיֵני ֳאָכִלים ּובֹוֵרר ִמין ִמּמִ ְ ָהיּו ְלָפָניו ש  ֶ סֶֹלת אֹו ש  ָקנֹון ּוְבַתְמחּוי,  ַהּבֹוֵרר אֶֹכל ִמּתֹוְך ּפְ ב; ּבְ ָנָפה ּוִבְכָבָרה ַחּיָ ּבְ
ט ָידֹו ּפָ ֵרר ּבְ ֵדי(ּור ֲאָבל ָאסּור. ְוִאם ּבֵ ר.  ֶלֱאכֹל )ּכְ ר, ֻמּתָ  ְלַאְלּתַ

ר  הגה: ד, ִמְקֵרי ְלַאְלּתַ ּה ִמּיָ ֵסב ּבָ ּמֵ ֶ ה ש  ּבֹוֵרר ְלצֶֹרְך אֹוָתּה ְסֻעּדָ ֶ ּ יד פְוָכל ַמה ש  ּגִ (. "ח ּוֵבית יֹוֵסף ְוטּור ְורֹא"ב ח"י ני"ח ְור")ַהּמַ  ַוֲאִפּלּו ֲאֵחִריםש 
ֵרי  ָ דֹול(. אֹוְכִלים ִעּמֹו, ש  ָלל ּגָ ּקֹוִרין שלאטי)ּתֹוָספֹות פ' ּכְ ֶ ָרק ש  ר ִלְברֹר ַהּיָ אֹוָתּה "ְוָלֵכן ֻמּתָ ִריְך ֶלֱאכֹל ּבְ ּצָ ֶ ּ ל ַמה ש  ּבֹו ּכָ ֶ ין ש  ִ ש  ן ִמן ֶהָעִלין ַהְמֻעּפָ

ה  ית יֹוֵסף סי' שכְסֻעּדָ  א(. ")ּבֵ
ב. ַהּבֹוֵרר אֶֹכל ִמּתֹוְך ַהּפְ  ב.  בֹוֵרר ְלאֹוָצר ְוַחּיָ ה ּכְ ּיֹום, ַנֲעש ֶ יחֹו ֲאִפּלּו ְלבֹו ּבַ ָידֹו, ְלַהּנִ  סֶֹלת, ּבְ
ֵני ִמיֵני ֳאָכִלים ְמעָֹרִבים, ּבֹוֵרר ֶאָחד ֵמֶאָחד ג.  ְ יַח  ָהיּו ְלָפָניו ש  ֵדי ּוַמּנִ ִני ּכְ ֵ ּ ד. ַהש   ֶלֱאכֹל ִמּיָ

נֵ  הגה: ְ ִגים ִמְקֵרי ש  ֵני ִמיֵני ּדָ ְ דּוש  ַהֲחִתיכֹות ּגְ ֶ י ש  ד, ַאף ַעל ּפִ ֵדי ְלָאְכלֹו ִמּיָ ָידֹו, ּכְ א ּבְ ֹולֹות ְוָכל ַאַחת י ִמיֵני ֳאָכִלים ְוָאסּור ִלְברֹר ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו ֶאּלָ
דֹולֹות ִמּתֹוךְ  ּבֹוֵרר ֲחִתיכֹות ּגְ ֶ י ש  הּוא ִמין ֶאָחד, ַאף ַעל ּפִ ֶ ל ש  ְפֵני ַעְצָמּה. ֲאָבל ּכָ ֶרת ּבִ ֵני ִמיִנים ּובֹוֵרר  ִנּכֶ ְ ֵרָרה. ַוֲאִפּלּו ָהיּו ש  ְקַטּנֹות, לֹא ִמְקֵרי ּבְ

ֵרי הֹוִאיל ְוֵאינֹו ּבֹוֵרר ִמין ֶאָחד ִמּתֹוְך חֲ  ָ ַטּנֹות אֹו ְלֶהֶפְך, ש  דֹולֹות ִמּתֹוְך ַהּקְ ַיַחד ַהּגְ ֵניֶהם ּבְ ְ ּ ן סי' נ"ז(. ֵברֹו ִמש  ֶ ש  רּוַמת ַהּדֶ ֵרר ְוִהנִּ )ּתְ יַח ְוִאם ּבֵ
ֲחִרית ֶלֱאכֹל ַ ֵרר ש  ּבֵ ֶ גֹון ש  ּיֹום, ּכְ ב. ְלַאַחר ְזַמן ֲאִפּלּו ְלבֹו ּבַ ִים, ַחּיָ ין ָהַעְרּבַ  ּבֵ

ב.  ַהּבֹוֵרר ד.  ָידֹו ַאַחת, ַחּיָ סֶֹלת ִמּתֹוְך אֶֹכל, ֲאִפּלּו ּבְ  ּפְ
ְבֵרַרת ָהאֶֹכל, ֲא  הגה: ה ְוֵיש  יֹוֵתר טַֹרח ּבִ ר ַוֲאִפּלּו ָהאֶֹכל ְמֻרּבֶ ֵדי ֶלֱאכֹל ְלַאְלּתַ סֶֹלת ֲאִפּלּו ּכְ ית יֹוֵסף(ִפּלּו ָהֵכי לֹא ִיְברֹר ַהּפְ  . )ּבֵ

לְ  ה.  ְ ש  ּיִ ֶ ש  ֶקת אֹוָתם ּכְ ֶהם ְמַמּתֶ ּלָ ֶ סֶֹלת ש  ַהּפְ ֶ ֵני ש  ב ִמּפְ ֶהם, ַחּיָ ּלָ ֶ סֶֹלת ש  ֶהם ְוִנְמָצא ַהּבֹוֵרר ּתֹוְרמּוִסין ִמּתֹוְך ּפְ קּו אֹותֹו ִעּמָ
בֹוֵרר ב. ּכְ סֶֹלת ִמּתֹוְך אֶֹכל, ְוַחּיָ  ּפְ

 (אכש)או"ח, הלכות שבת, סימן 

ֵרי ... :גהה ... יט.  ָ ר, ש  יַח, ֲאָבל ֶלֱאֹכל ְלַאְלּתַ ּקֹוֵלף ְלַהּנִ ֶ ש  ּוִמים ּוְבָצִלים ּכְ ִן ְלֵעיל ִסיָמן שי .ָאסּור ִלְקלֹף ש  ב ּוֵבית יֹוֵסף "מ ִסיָמן כ"ג ְוהגה")ְסַמ ט "ְוַעּיִ

ם ְסַמ  ֵ ש  נּו "ּבְ ן ְוַרּבֵ ֶ ש   .ְירּוָחם(ק ּוְתרּוַמת ַהּדֶ

 טוחן  -ה מלאכאב 

 והטוחן. (במשנה:)שנינו  

 חייב משום טוחן.  )מחתך ֶסֶלק הֵדק(פפא: האי מאן דפרים סילקא  אמר רב)ע"ד ב'( 

 , חייב משום טוחן. )ראה להלן(אמר רב מנשה: האי מאן דסלית סילתי 

  , חייב משום מחתך.)לחותכם במידה( אשי: ואי קפיד אמשחתא אמר רב

 

                                                

. סמ"ק )לאוין סה, מלאכת הלש(. סמ"ג )סי' רכ(. התרומה )פ"ז, הלכה ב(ירושלמי  -מקורות . ו"ס שכא()סאו"ח שכא,יט. והביאם הב"י . 27
)שבת קל"ד א', ד"ה אין מסננין; . המאירי )נתיב יב, ח"ח(. רבינו ירוחם (הפ"ח, אות ח,ז, אות )הל' שבת ניות . הגהות מיימו)מצוה רפב(

 .)ע"ד א', ד"ה הדש הוא המפרק(. רבינו חננאל )ערך זר(. ערוך ביצה ל"ד א', ד"ה מולגין(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר כ"ה
 דע"| דף:  ’ז| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 וניםשיטות הראש

: עניין טוחן הוא הרמב"םכתב , שמחתך ירקות דק דק. ורש"י ורוב הראשוניםדעת : האי מאן דפרים סילקא
טחינת חלק גדול והפיכתו חלקים קטנים. ולפיכך חיתוך הירקות בשבת, או נסירת העץ לקחת הנסורת שלו, או 

דפרים  רבינו חננאל. ודעת שיפת מתכת לקחת הנסורת שלה, או ביקע העצים להסקה, כל זה תולדת טוחן
פסק  30והשו"ע. 29הרא"ש. וכן דעת 28הערוך וספר העיתיםסילקא פירושו כעין כתישה ולא כעין חיתוך. וכ"כ 

  .כרוב הראשונים

שאין איסורו אלא  העיטור בעלאיסורו מהתורה, והוא תולדת טוחן. ודעת  הראשונים רוב: לדעת חומרת איסורו
 . כרוב הראשוניםפסק  33והשו"ע .32, "דדמי לטוחן"רש"י כ"וכ .31מדרבנן

ורוב  "הראן, הרמב". אמנם דעת 34נראה שבכל ירק מיירי והיראים מהרשב"א: איזה ירקות נכללים באיסור
דבר ; ולאפוקי פת וכל )ואינו נאכל כמות שהוא חי(, דדוקא סילקא שהוא מחוסר הכשר אחר, דהיינו בישול הראשונים

 . 37ותוספות 36רמב"ם ן כתבווכ .35הראוי לאכילה ולא מחוסר הכשר אחר, דמותר, דאוכלא דאיפרת

לאוכלו  רא דהא דפריס סילקא, דוקא במחתך דק דק, כדי: מסתבהרשב"א: כתב המחתך ירקות לאוכלן לאלתר
ולאחר שעה. לפי שדרכו של סילקא לחתכו דק דק בערב בשולו. וכל שדרכו בכך,  למחר, או אפילו לבו ביום

 . שלא אסרו על אדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או 38ומניחו לאחר שעה חייב. אבל לאוכלו מיד, מותר

                                                

וז"ל הערוך: האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן. פירוש, פרים סילקא שהוא כעין כתישה, ואינו כעין חיתוך, חייב משום טוחן. . 28
 : ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך.)ישעיהו נח,ז(ויש מי שאומרים מאן דפריס, כמו 

מה, שכן ר"ח והרי"ף פירשו כן על מאן דסלית סילתי. וראה קרבן וצ"ב בדברי הרא"ש, שכן הביא הפירוש בשם רבינו חננאל, והוא תי. 29
 נתנאל שם. 

 .)סי' ה(. רא"ש )פירוש המשנה ז,ב(. רמב"ם )ערך פרם א(. ערוך )סי' רכז(העיתים  -מקורות או"ח שכא,יב. . 30

ועוד. הדעה  )מצוה רפב(וסמ"ק  )לאוין, סי' סה, אות ט, ד"ה הטוחן(. וכ"כ הסמ"ג )להלן(ראה רמב"ם הנ"ל בפיה"מ, וכ"כ בהלכות . 31
יחס למה שכתב בעל והוא כתבה ב )עשרת הדיברות, הלכות יום טוב, דף קמו ב', "מחלוקת י"ב" בסופה(המקילה היא של ספר העיטור 

ה"יראים" ש"יזהר אדם שלא יפרר פירות לפירורין דקים ושיעור פרירתן ודקותן לא ידענא לפרש", ואסר משום טוחן. וכתב על זה בעל 
   .)עניין שבת, סימן צב(, דאורחייהו בהכי. והובאו דבריהם בשבולי הלקט גזרו )בלבד(העיטור דליתא, אלא בסילקא וסילתי 

האי מאן דפרים  ('ד ב")שבת עשלא יקטום בכלי כדרך חול, כדאמרן , וזה לשונו: )קכ"ח א', ד"ה שלא(רש"י בפרק מפנין כן פירש .32
, )פ"א ב', ד"ה חייב משום תולש(. וראה עוד בסוגיית פרפיסא, דפירש רש"י )וכן העיר בהגהות רעק"א לש"ס, ע"ד ב'( דמי לטוחן -סילקא 

 לא אסור.שמה שכתוב חייב, לאוו דווקא א

 או"ח שכא,יב.  .33

)קי"ד ב', ד"ה אלא, שלכאורה סוברים כן; . ועיין תוספות שבת פרק ואלו קשרים )השלם סי' רעד(. יראים )ח"ד סי' עה(שו"ת הרשב"א . 34
 .ודלא כמש"כ תוספות כאן, ע"ד ב', ד"ה האי מאן(

וך בצלים בשבת בין ביד בין בסכין, כיון דנאכל כמות שהוא, כ"כ המיוחס לר"ן בשם הרא"ה. וכתב שם בשם בעל התרומה דמותר לחת. 35
ועוד. ולשיטתם, אין  )שבת קי"ד ב'(והכין הוא בירושלמי. וכ"כ בחידושי הריטב"א בשם ר"י, ושכן הורה הרא"ה בשם הרמב"ן. וכ"כ המאירי 

 בעצם הקציצה איסור טוחן, אלא כשהיא הכשר לדבר מה, אם לבישול אם לדבר אחר. 

ומשמע שמדובר דווקא בירק שאינו נאכל כמו שהוא חי. וכ"כ הרבה . הירק לבשלו כשמחתךשהוא דוקא  )הל' שבת ז,ה; כא,יח( תבשכ. 36
 .ושהסתפק בדברי )או"ח שכא,ט,יב(ממפרשי הרמב"ם. וראה ב"י 

 וז"ל: דוקא בסילקא שייך טחינה. אבל שאר אוכלין, שרי. . 37

שהתיר אפילו בכלי לאלתר, היינו בכלי כגון סכין, שאינו מיוחד לטחינה. אבל תב שאף אם נאמר הביא דבריו וכ )סי' קפד(וריב"ש . 38
 .)ס"ק מד(אסור. ועיין לקמן. וכן הוא במשנ"ב המורג חרוץ, שמיוחד לטחינה זו, 
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 . 39הרמ"אקטנות. וכן פסק 

, שהכוונה לעצי דקלים שיש הרי"ף, שמבקע עצים דקים להבעיר אש. ודעת רש"י: דעת האי מאן דסלית סילתי
 .40בהם נימים וכשמפרק אותם יוצא מהם כמין קמח דק דק. לפיכך המנפצו חייב משום טוחן

. שאסור לגרוד הגבינה בשבת בכלי שהוא מורג חרוץ בעל פיפיות הריב"שכתב : לי המיוחד לחיתוך דקשימוש בכ
  .41השו"עוכן פסק 

נו טוחן אחר , דמותר לפרר לחם אחרי שנטחן כבר, דלא מצייראים, סמ"ג, סמ"ק, ומרדכי: כתבו טוחן אחר טוחן
 .42הרמ"אטוחן. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכא(

ין.  ט.  ַסּכִ ק ּבְ ק ּדַ ל אֹו ְצִלי, ּדַ ָ ּ ר ְמֻבש  ש ָ ר ַלְחּתְֹך ּבָ  ֻמּתָ

ר ַחי ִלְפֵני ָהעֹופֹות, הֹוִאיל ְוֵאיָנן ְיכֹוִלין לְ  הגה: ש ָ ק ּבָ ק ּדַ ֵוי ָלּה אֶֹכל ֲאָבל ָאסּור ַלְחּתְֹך ּדַ ְ ש  לֹא ִחּתּוְך, ַקּמַ ן סי' נָאְכלֹו ּבְ ֶ ש  רּוַמת ַהּדֶ ל "ְוע ז(")ּתְ
 ז(.")סד, "סי' שכ

ת י.  ּבָ ַ ש  ִביָנה ּבְ ּקֹוִרין ראליי ָאסּור ִלְגרֹר ַהּגְ ֶ יִפיֹות ש  ַעל ּפִ מֹוַרג ָחרּוץ ּבַ  ו. "ּבְ
ּום טֹוֵחן.  יב.  ּ ב ִמש  ק, ַחּיָ ק ּדַ ָרק ּדַ ְך ַהּיָ  ַהְמַחּתֵ

רֹוָגרֹות ְוָחרּוִבים ִלְפֵני ְזֵקִנים  הגה: ָאסּור ַלְחּתְֹך ּגְ ין ּדְ א(. ְוהּוא ַהּדִ ם ּתֹוֶסְפּתָ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ ר ְלָפֵרר)ּבֵ רֹות ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה, ָאסּור. ֲאָבל ֻמּתָ  ְוַדְוָקא ּפֵ
ֵאין טֹוֵחן ַאַחר טֹוֵחן  , ּדְ הֹוִאיל ּוְכָבר ִנְטַחן ֵאין ָלחּוש  ְרְנגֹוִלים, ּדְ ֶרק כֶלֶחם ִלְפֵני ַהּתַ הֹות ַמְימֹוִני ּפֶ ַכי ְוַר ")ַהּגָ דֹול ּוְסַמ "א ּוָמְרּדְ ָלל ּגָ ֶרק ּכְ ג(. "ן ּפֶ

יַח, ֲאָבל ִאם ְלָאְכל א ְלחֹוֵתְך ּוַמּנִ ֵרי ְוָכל ֶזה לֹא ַמְיֵרי ֶאּלָ ָ ש  ד, ּדְ ָהֵוי ַאּבֹוֵרר ֶלֱאכֹל ִמּיָ י ּדְ ֵרי ִמּדֵ ָ ד, ַהּכֹל ש  בָּ ֹו ִמּיָ ְ ּוַבת ָהַרש  ש  ָלל "א ְוָהַר ")ּתְ ֶרק ּכְ ן ּפֶ
דֹול(,  ִדְלֵעיל סי' שיּגָ  ט. "ּכְ

 אופה -ה מלאכאב 

 והאופה.  (במשנה:)שנינו 

לח לתנור חם ליבשו של עץ )השליך יתד  אמר רב אחא בר רב עוירא: האי מאן דשדא סיכתא לאתונא)ע"ד ב'( 

 , חייב משום מבשל. (43שיתקשה

 דמירפא  , קא משמע לן)לחזק היתד, ואינו בישול(מהו דתימא לשרורי מנא קא מיכוין  )ומתרץ( פשיטא! )ומקשה(

                                                

וגם בב"י  .היתר זה ויש מפקפקין על כתב )ס"ק מה(משנ"ב ובב"י מבואר שסמך על היתר זה של הרשב"א, עיי"ש. והאו"ח שכא,יב. . 39
 .)שו"ת ח"ד, סי' עה(רשב"א  -ת. מקורות ג"כ יזהר לחתוך לחתיכות גדולות קצ ,כתב שאף מי שמכוין לאכול מיד

 . )ערך סלת א(הובאו הפירושים בערוך . 40

בכלי אחר . והוא הדין ודמי לשחיקת תבלין במכתשת ,דרך חול , הרי זהשהכלי מיוחד לכךדכיון  )ס"ק לו(י. וכתב המשנ"ב או"ח שכא,. 41
שמותר לסנן יין או מים צלולים במשמרת,  )שיט,י(. האחרונים מקשים ממה שפסק השו"ע מיד אסורלאכול  לואפי ם כן,וא .המיוחד לכך

 .)שו"ת, סי' קפד(ריב"ש  -מקורות . )או"ח ח"ד, סי' עד(אגרות משה  ולא אסר משום עובדין דחול. וראה שו"ת

  .)כלל גדול, סי' שסה(. מרדכי )מצוה רפב(. סמ"ק )לאוין סי' סה(. סמ"ג )סי' רעד(יראים  -שכא,ח; שכא,יב. מקורות או"ח . 42

 .שהוא מבשל כלי אדמה דקיןפירשו  )הל' שבת ט,ו(רש"י. והגאונים ורמב"ם . 43
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 . )וכשמתרפה בתחילה, הוא בישולו(רפי והדר קמיט 

 . , חייב משום מבשלת להתיכו()מרתיח זפאמר רבה בר רב הונא: האי מאן דארתח כופרא 

 . אימא לא, קא משמע לן )חוזר ומתקשה(מהו דתימא כיוון דהדר ואיקושא  )ומתרץ( פשיטא! )ומקשה(

 שיטות הראשונים

: עניין הבישול הוא לרכך הגופים הקשים, ולפיכך המתיך אחת מן 44הרמב"םכתב : עניין הבישול ודין המתיך
דת אופה, אע"פ שלא הבעיר אש ולא ליבה אותה, אלא הכניס אותה המתכות או המחמם אותה הרי זה תול

 .עד שנתחממה המתכת לתוך אש בוערת

  גוזז ומלבן -ה מלאכאב 

 . )חייב( הגוזז את הצמר, והמלבנו (במשנה:)שנינו 

ש חטאות: אחת וחייב של, : הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבתרבי יוחנןאמר רבה בר בר חנה אמר )ע"ד ב'( 
 משום גוזז, ואחת משום מנפץ, ואחת משום טווה. 

 רב כהנא אמר: אין דרך גזיזה בכך, ואין דרך מנפץ בכך, ואין דרך טווי בכך. 

 )לאחר שתלשו, חותך ראשו הַדק, הראוי להכניסו לכר(, והקוטמו )נוצה גדולה מכנף העוף(: התולש את הכנף תנו רבנן
 , חייב שלוש חטאות. )את השיער מהזנב לשים בכר(והמורטו 

)שמקפיד לחתוך . קוטם, חייב משום מחתך 45: תולש, חייב משום גוזזאור הדברים()בביבן לקיש  רבי שמעוןואמר 

   . ממרט, חייב משום ממחק.עד מקום שהוא ראוי(

 שיטות הראשונים

דנימא דוקא מחיים, דא"כ היינו  ,דולו הואדבגוזז פשיטא לן דלאו משום עוקר דבר מגי הרמב"ןכתב : וקוצרוזז ג
 ,דאין קוצר אלא בגידולי קרקע .אבל דרך תלישה לא מחייב ,ודוקא דרך גזיזה .אלא אפילו לאחר שחיטה ,קוצר

  .46ולומגיד דבר עוקריינו , המשום קוצרוגם ם גוזז וזז חייב גם משובגש ם"בהרמ ודעתכדקאמרינן בדישה. 

ה שפטור, כרב כהנא, " הרמב"ם: כתב הטווה את הצמר מן החי ֶרְך ְטִוּיָ ָכְך, ְוֵאין ּדֶ ֶרְך ִנּפּוץ ּבְ ָכְך, ְוֵאין ּדֶ ִזיָזה ּבְ ֶרְך ּגְ ֵאין ּדֶ ֶ ש 

ָכְך.  47.ש"הרארבינו חננאל וו פסקוכן  "ּבְ

                                                

 ז,ב.  פיה"מ שבת. 44

)שהוא תולדת קוצר, ראה ע"ג ב', ק"ז ב', רמב"ם שבת שהוא משום עוקר דבר מגדולו  )כ"ה א'(פירוש, ודלא כמאי דס"ד בבכורות . 45
 , דליכא עוקר דבר מגדולו אלא בגדולי קרקע. ריטב"א. )חייב(. ואסיקנא דמשום גוזז הוא ח,ג(

נים בל מן המתה הוה ליה כתאדאפשר דווקא מן החי, אוכתב  ם."עת הרמבבד (ק יב"מוסך השבת, גוזז, ס)ינוך כתב המנחת חכן . 46
 . רמב"ן )ע"ד ב', ד"ה הא דאמרינן( - מקורות ש.", עיילליניקה כן דאין להם כיו יבש,שו וגם האילן נתישיב

 .(סי' ו) ש"אר. (ש"ד ברא"הו)ח "ר. שבת ט,ז(הל' רמב"ם ) -קורות מ. 47
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תולש האבל  .(עור כשנפשט מן הבהמה)מן המת, אפילו מן השלח שלהן בין מן החי בין  ,הגוזז חייב :בבהמה ותולשז גוז

 .49דרך לתלוש כמו לגזוזדומן המתה חייב, . 48מן החי פטור, דאין דרך לתלוש, דכאיב לה, ביד

שבתולש כנף מן העוף, אין חילוק בין מחיים לאחר מיתה.  הרמב"ן, הר"ן, והמאירי,: דעת עוף מתתלישת נוצה מ

תלש מן המתה  בירושלמי, אפילו מן השלח. וכדתני בתוספתא. וכדאמרינן 50וגם התולש ממת, חייב משום גוזז
 .51שדוקא תולש מעוף חי חייב רש"י והאור זרוע,חייב. ודעת 

 

 

                                                

דהוא כלאחר  דולו,יופטור גם משום עוקר דבר מג .א' כן איתא בהדיא בבכורות כ"הד (ק ו"ס)צ "שעהוכתב ב. (ק ה"א, סשמ,) ב"משנ. 48
 ועל כל פנים מדרבנן אסור.  .יד, כדאיתא בגמרא שם

  . (ג,הבכורות סי' ו; ) ש"א. ר(ג"; הל' בכורות פה הא"ב', ד ד"ע חי')ן "רמב –מקורות . (ק ה"סשמ, )ב "פסק המשנוכן . 49

 שכשהיא חיה אינו חייב כשתולש ממנה, אלא רק כשגוזז בכלי, מכל מקוםואדרבה, בתולש ממת יש חומרא, שכן גם בבהמה, . 50
 . כשמתה, תלישתה היא גזיזתה וחייב

)ח"ב, הלכות , וכ"כ ברש"י שעל הרי"ף. וכ"פ אור זרוע )"גדולי הרבנים"(מש"כ בשם רש"י שדוקא בעוף חי חייב, כן הוא במאירי בשמו . 51
  .חי, וז"ל: התולש את הכנף, פירוש, נוצה גדולה מכנף עוף שבת, סימן סג(
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