
  מלאכת טוחן
  הכנת סלט בשבתו דק דק תיכהח

  

  ח"היא "פכם "רמב
  .אין טחיה בפירות ... מחתך את הירק דק דק כדי לבשלו הרי זה תולדת טוחן וחייבה

  גת א או, לבבת  ששלטי הגבורים
וכי כל , מה לי טוחן לבו ביום או לאלתר או למחר, דכיון דהאיסור הוא משום טוחן, ותמיהי עליו

ואל תשיבי מברירה שהתירו לברור , כולן שרי לעשותן בדצריך לאותה מלאכה לאלתרהמלאכות 
  . דבכהאי גווא שהתירו לא הוי ברירה,דהתם טעמא, כשרוצה לאכול לאלתר

  שא' ר סי"שוע
פ שאיה דומה " אע,ואפילו כל מלאכה הדומה במקצת למלאכה שהיתה במשכן הרי היא תולדתה א

 והמחתך הירק דק דק ,ב מלאכה שהיתה במשכן בשחיקת סממי הצבע כגון הטוחן הוא א,לה ממש
 וכל העושה דבר הדומה , שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים דקים הרבה,הוא תולדת הטוחן

 שהטוחן משה את גוף הראשון לגמרי מה ,פ שאיה דומה לו לגמרי" אע,לזה היא תולדת הטוחן
  .ומה לו בהעשותה גופים רבים מגוף אחד הרי זו תולדתו אף על פי כן הואיל וד,שאין כן המחתך

  שיד' ר סי"שוע
 אם מבקע לחתיכות דקות מאד להבעיר בהן האש חייב משום ...וכן המבקע עצים לחתיכות טז 
  .טוחן

  שיט' ר סי"שוע
 שזהו , איו חייב אלא אם כן בורר בפה או כברה,הבורר אוכל מתוך הפסולת כדי לאכול לאלתר א

 מפי שטילת האוכל מתוך הפסולת ,אם בורר האוכל בידו כדי לאכול לאלתר מותר...  ירתודרך בר
 שהרי אי אפשר לאכול הכל האוכל , שדרך אכילה כך הוא,כדי לאכלו מיד אין זה מעין מלאכה כלל

  . דהייו פה וכברה, ולא אסרתו תורה אלא לעשותו בכלי המיוחד לכך.עם הפסולת

  שכא' ר סי"שוע
 אפילו כדי , אסור לחתכם בסכין... הצריך לדוך פלפלין וכיוצא בהם ליתן לתוך המאכל בשבת ז

  . תערובתל ידי והוא הדין לכל התבלין שאין דרך לאכלם אלא ע,לאכול מיד

 אבל מותר לחתוך דק דק כדי לאכול .וכל זה בחותך ומיח ואיו אוכל לאלתר אלא לאחר שעה י
 אם כן דרך אכילתו ,על האדם לאכול מאכלו בחתיכות גדולות או קטות מפי שלא אסרו  ...לאלתר

ט "שי' ש בסי" כמ, וכל שהוא דרך אכילה אין בו משום מלאכה,כך הוא לאכול גם בחתיכות קטות
 שאין בו משום מלאכה הואיל ודרך אכילה כך ,לעין בורר אוכל מתוך הפסולת כדי לאכלו לאלתר

  .הוא ומותר אפילו לכתחלה

) ן"שקורין שלאטי( וכון לחוש לדבריהם ליזהר לחתוך את הירק .ש מפקפקים על היתר זהוי
אבל במדיתו הגו לחתוך הצון דק דק  . שאז אין בו משום טוחן לדברי הכל,לחתיכות גדולות קצת

ועל כל פים צריכים ליזהר שלא יתחילו עד אחר יציאה  . ויש להם על מי שיסמכו, וכן בצלים,מאד
  .ט לעין בורר"שי'  כמו שתבאר בסי, שצריך שיהא סמוך לסעודה ממש,ת הכסתמבי

 ואפילו , אפילו כדי לאכול מיד, אבל לדוך במדוך אפילו של עץ אסור, וכל זה לחתוך דק דק בסכיןיא
ב מאוכלים הידוכין אסור "וכן שום ושחלים וכיו, באוכל גמור כמו גרוגרות וחרובים לפי זקים

  . אפילו לאכול מידלדוך אותם

  ק י"ז ס"משבשכא ' סיפרי מגדים 
הא כל שאין אוכל כי אם ,  הייו דבר אוכל, כי שרין מידש לומר י,לחתוך בסכין במלח ופלפלין

  . יב משום טוחן אף ליתן מיד בתבשיל חיש לומר י,למתק אוכלא כמו פלפלין


