ואתחנ תשס"ט

עבר ועתיד פני ואחור
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
הסיסמא של אלה הפוני אל הקידמה היא לכאורה" :ע הפני קדימה" .קדימה ,אל העתיד הצופ בחובו חידושי מדעיי
נוספי ,התפתחות טכנולוגית וכיבוש פסגות נוספות.
ננסה לבחו השבוע כיצד ולאיזה כיוו ממליצה התורה בפרשתנו להתקד.
משה רבנו פונה אל הע בפרשתנו ומכריז:
&ל ִמ ְק ֵצה ַה ַָ %מיִ  וְ ַעד ְק ֵצה
(ר ְ
(ד ַעל ָה ֶ
ֶיְ 0ל ִמ ַהֲ ./א ֶ,ר ָָ +רא ֱאל ִֹהי ָ
ָמי ִראֹ,נִ י ֲא ֶ,ר ָהי& ְל ָפנ ָ
" ִ2י ְ1,ל נָא ְלי ִ
ַה ָָ %מיִ  ֲהנִ ְהיָה ַָ 5ָ 2בר ַהָ4ד.ל ַהֶ3ה אֲ .הנִ ְַ ,מע ָ2מֹה&" )דברי ד' לב(.
ֶי."0
משה מפנה את הע אל העבר ,אל ההיסטוריה האנושית .העבר מכונה בלשו הכתוב " ְל ָפנ ָ
ננסה לבדוק כיצד מכוני העבר והעתיד במקומות אחרי בתנ".0
איוב בנאומו עוסק בסופו של כל אד .הוא מדבר בציניות על ניסיונו של האד לצבר נכסי .כל ניסיו שכזה מסתיי כאשר
האד הופ 0להיות שוכ עפר .וז"ל הכתוב:
&ל ָפנָיו ֵאי ִמ ְס ָ9ר) :איוב כ"א לב:לג(.
ְ 0.,
(ד יִ ְמ ְ
1ח ָריו ָ2ל ָ
ָחל וְ ֲ
ָדי ,יִ ְ,ק.דָ :מ ְתק& לִ .ר ְג ֵבי נ ַ
י&בל וְ ַעל ִ 4
"וְ ה&א ִל ְק ָבר.ת ָ
איוב מקשה אי 0יתכ שהאד שוקד על הגדלת גדישו ומקדיש לכ 0את חייו ,הרי הוא לקברות יובל?! כיצד הוא ר להשיג
את "מנעמי החיי" הרי בסופו של דבר רגבי הנחל ה שינעמו לחכו?! איוב טוע שכ 0יהיה בעתיד ,האד לא יפיק לקחי :
&ל ָפנָיו ֵאי
 ,"0.,זאת אע"פ שהיה אמור ללמוד מניסיו העבר ,שבו התרחש התהלי 0אי ספור פעמי ְ " :
(ד יִ ְמ ְ
1ח ָריו ָ2ל ָ
"וְ ֲ
ִמ ְס ָ9ר" .מפסוקי אלה ברור כי העבר מכונה לפני והעתיד אחור.
נביא עוד דוגמאות ממגילת קהלת.
שלמה מכריז:
1ח ָריו ַ@ ַחת ַה ֶָ %מ",
ֲ> ַ=ֵ 2ל ֲא ֶ,ר ִמי י ִַ4יד ָל( ָד ַמה ְ ִ/היֶה ֲ
(ד ַַ +ח ִ/י ִמ ְס ַ9ר יְ ֵמי ַחֵ/י ֶה ְבל .וְ ַיע ֵ
י.ד ַע ַמה ?.ב ָל ָ
" ִ2י ִמי ֵ
)קהלת ו' יב(.
המפרשי התלבטו בפירוש הפסוקי לכ נביא את דברי מדרש רבה:
"כי מי יודע מה טוב לאד בחיי מספר ימי חיי הבלו ויעש כצל ,א"ר פנחס ,הואיל והבל ה ימיו של אד ומספר ה
וכצל ה ,א"כ מה הנאה יש לו בחיי ,אלא יתעסק בדברי תורה שכול חיי".
מה שברור מפשט הכתוב הוא שהעתיד מכונה אחור.
ג מהפסוקי הבאי מוכח כ 0וז"ל:
1ח ָריו" )ש ג' כב(,
יאִ &Aל ְרא.ת ְֶ +מה ְֶ ִ/,היֶה ֲ
ֲ>יו ִ2י ה&א ֶח ְלק2ִ .י ִמי יְ ִב ֶ
(ד ְַ +מע ָ
יתי ִ2י ֵאי ט.ב ֵמ ֲא ֶ,ר יִ ְ> ַמח ָה ָ
"וְ ָר ִא ִ
1ח ָריו ִמי י ִַ4יד ל) ".ש י' יד(.
ַא ֶ,ר יִ ְהיֶה ֵמ ֲ
(ד ַמה ְֶ ִ/,היֶה ו ֲ
ֵדע ָה ָ
ַר ֶ+ה ְד ָב ִרי לֹא י ַ
"וְ ַה ָָ Bכל י ְ
1ח ָריו" משמעותו הוודאית היא ידיעת העתיד.
הביטוי "יִ ְהיֶה ֵמ ֲ
המסקנה המעניינת הנובעת מפסוקי אלה ומ המשמעות של הביטויי היסודיי הנ"ל חשובה מאוד .יהודי מתקד אל
העתיד רק תו 0כדי התבוננות בעבר .הפקת הלקחי ההיסטורית והמסורת שהועברה מדור לדור ה ורק ה יכולי לשמש
מדריכי דר ,0במסענו אל עבר העתיד הלא ברור .כל ניסיו להפנות עור וגב אל העבר ,מתו 0מגמה "להתקד" וכביכול
"להתחדש" מבטיחי רק "גישוש באפלה".
לכ ,אי זה פלא שג בסו ספר דברי מכריז משה רבנו:
ֹאמר& ָל ְ) "0ל"ב ז(
ֶי 0וְ י ְ
ֵד ְָ 0ז ֵקנ ָ
י 0וְ ַיְ 4
(ב ָ
ע.ל ִ+ינ& ְ,נ.ת .5ר וָד.ר ְ1,ל ִ
" ְזכֹר יְ מ.ת ָ
דווקא בימי אלה ,בשבוע שחל בו ט' באב ,יש לזכור לקח זה.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

לע"נ
רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  025371485פקס025379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ
יצחק אייזיק ב יהודה לייב ז"ל
נלב"ע כ"ט באב

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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ה' אב יא' אב ,בבא מציעא צבצח

השבת פיקדו לבני משפחת המפקיד
הרב עופר לבנת
השבוע בדפי הד היומי הגמרא ממשיכה לדו בדיני שומרי ובפרט בהלכותיו של השואל .המשנה )צח (:דנה בשאלה מהו הרגע
המדויק בו החפ עובר לרשות השואל והשואל מתחייב בשמירתו .המשנה קובעת שמהרגע שהחפ הגיע אל השואל או לשלוחו
של השואל הוא מתחייב בשמירה על החפ .וכ להפ ,0מהרגע שהחפ חזר אל המשאיל או אל שלוחו של המשאיל השואל נפטר
משמירה על החפ.
אחת הדוגמאות לשליח במשנה הוא בנו של המשאיל .הרשב"א )שו"ת ח"ב רסב( מדייק מהמשנה ,שבמקו שהמשאיל לא מינה
את בנו להיות שליח עבורו לקבל בחזרה את החפ ,השואל לא נפטר בכ 0שמסר את החפ לבנו של המשאיל .הרשב"א פוסק
שעל השואל להשיב את השאלה למפקיד עצמו .לכ הוא אינו נפטר מחיובו בכ 0שהשיב את החפ אפילו לאשתו של המשאיל.
אמנ ,המרדכי )בבא מציעא ערב( נראה שחולק על הרשב"א .הוא מביא תשובה של המהר" מרוטנבורג שפטר נפקד שהשיב
את הפיקדו לאשתו של המפקיד .מתשובת המהר" נראה שלא רק א השיב לאשתו של המפקיד ,אלא אפילו א השיב לאחד
מבניו של המפקיד פטור הנפקד.
הרמ"א )דרכי משה שמ ,יא :בקצר אות א( מנסה ליישב את הסתירה בי הראשוני .לדעתו יש הבדל בי השבת פיקדו לבי
השבת חפ שאול .פיקדו נית להשיב ג לאחד מבני משפחתו הקרובי של המפקיד ,א 0חפ שאול צרי 0להשיב דווקא
למשאיל עצמו.
הש") 0עב ,קלו( חולק על הרמ"א .לדעתו אי הבדל בי שאלה לפיקדו ובשני המקרי לדעת הרשב"א צרי 0להחזיר דווקא
למפקיד עצמו .אמנ ,א אשתו של המפקיד נושאת ונותנת ברכוש של בעלה נית להשיב אליה .בימינו רוב הנשי ה נושאות
ונותנות בבית )חוש משפט סב ,א( ולכ נית להשיב אליה.
סיכו:
ישנה מחלוקת ראשוני הא נית להשיב פיקדו לבני משפחת המפקיד ,או צרי 0להחזיר למפקיד עצמו .ג לדעות שצרי0
להחזיר למפקיד עצמו ,נראה שנית להחזיר לאשתו א היא נושאת ונותנת בבית.

המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי על פי די .בכ 0נבנה נדב 0נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

נמצא אחד מה קרוב או פסול
הרב אוריאל אליהו
"על פי שניי עדי או שלושה עדי יומת המת" ,מכא למדו רבותנו שעדי שהעידו עדות ,ונמצא אחד מה קרוב או פסול
לעדות ,בטלה ג עדות של הכשרי )מכות ה .(:ואפילו היו שני כשרי מלבד הפסולי אי כא עדות .נחלקו בזה התנאי,
דעת רבי יוסי שרק בדיני נפשות הדי כ ,אבל בדיני ממונות תתקיי העדות בשאר העדי ,ואילו רבי סובר שג בדיני
ממונות בטלה כל העדות.
פסקו הטור והשו"ע )חו"מ סי' לו ס"א( כרבי .זו ג דעת רוב הפוסקי ולא כדעת המורה שהובאה במהר" פאדווה שפסק
כר' יוסי )פת"ש אהע"ז סי' מב סק"ח(.
נחלקו הראשוני מתי חל די זה שבטלה כל העדות.
דעת הרמב" ,שא ראו הפסולי והכשרי את המעשה ,אפילו לא באו הפסולי להעיד בבי"ד בטלה עדות הכשרי .אמנ
דווקא א התכוו הפסול להעיד ,אבל א לא התכוו אלא לראות אינו מצטר לפסול.
לעומת ,הריטב"א פוסל א כשהתכווי הפסול לראות בלבד ולא להעיד.
לעומת דעת הרא"ש שרק כשהתכוונו להעיד וג באו בפועל להעיד בבי"ד מצטרפי לפסול ,אבל א התכוונו להעיד ולא
העידו ,עדות הכשרי כשרה.
הרי" סובר כרמב" שבראיה בלבד מצטרפי .אלא שסובר שכל שלא ידעו הכשרי שהעדי האחרי קרובי או פסולי
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אינ מצטרפי לפסול .סברתו שצרי 0את כוונת הכשרי להצטר עמ ובזה נעשי ה עצמ רשעי ,שהרי כתוב "אל
תשת יד 0ע רשע להיות עד חמס" .מסתמא א היו יודעי שהאחרי פסולי לא היו רוצי להצטר עמ ולכ לא בטלה
עדות.
ע"פ הדיו הנ"ל דנו הראשוני בכל טכס קידושי בדר 0כלל נמצאי באותו המעמד ג קרובי וא כ מדוע לא בטלה עדות
הכשרי ויתבטלו הקידושי.
לכ כתב הרא"ש שכל שלא באו לבי"ד אי מצטרפי .והרי" סובר שוודאי הכשרי לא רוצי להצטר לקרובי.
אמנ כתבו קצוה"ח וש" 0שיש לחוש לדעת הריטב"א ולכ יש לייחד עדי כשרי .להדגיש שרק ה העדי ,ע"י כ 0אי
הפסולי מלהיות עדי ,פוסלי .כ"כ ג פת"ש )אהע"ז סי' מב ס"ק י"א( שהוא מנהג קדו באשכנז.
ב"חת סופר" )פת"ש ש( כתב דאמנ ראוי לייחד עדי בקידושי ,אבל אי זה מעכב שוודאי דעת הבעלי רק על הכשרי.
ולכ אפילו א בטעות ייחד הרב המסדר את הקידושי ,עדי פסולי ,בטל ייחוד שהוא נגד רצו המקדש והמתקדשת.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל
בשבתו בבית הדי הגדול בירושלי.
בספר ג משא ומת בנושאי אלה ע גדולי הדור .מחיר הספר ) E 80לח לקניה(

רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל :רשת בתי הדי "אר חמדה – גזית"
טלפו 0772158215 :פקס025379626 :
BEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG

)מתו 0ח"ז(
סיו התשס"ט

חיתו -סלט דק דק בשבת
שאלה
יש מכשיר ביתי שנבנה במקורו עבור קציצת בצל נית ג להשתמש בו לעשית סלט ירקות יש ריבוע ע רשת סכיני עליו
מניחי את הירקות סוגרי עליו מכסה הדוח את הירקות לסכי הא מותר להכי בו סלט בשבת וביו טוב לאכילה
מיידית?

התשובה

1

2

א .בשבת ,לדעת רוב הפוסקי מותר לחתו 0סלט ירקות לחתיכות דקות סמו 0לסעודה  ,ויש אוסרי .
ב .לכ ,מותר לחתו 0ירקות במכשיר ביתי 3שמיועד לחיתו 0סלט ,4ויש אחרוני שהחמירו לאסור לחתו 0ירקות בכל
מכשיר.5
ג .ביו טוב מותר להשתמש במכשיר לחיתו 0סלט 6בכל אופ.
_________________________________________________________
1

הגמרא בשבת )עד עמוד ב( מביאה את דברי רב פפא" :האי מא דפרי )וי"ג דפריס( סילקא חייב מש טוח" .כלומר ,אד
שחות 0סלק בשבת חייב משו טוח.
בנושא זה צריכי בירור ב' ענייני:
א .מהו גודל החתיכות שמותר ושאסור לחתו.0
ב .הא הלכה זו נאמרה בכל סוגי הירקות והפירות?
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נפתח בבירור שאלה א :רש"י )ש ,ד"ה דפרי סילקא( מפרש שכוונת רב פפא היא :לחתו 0דק ,וא מבאר זאת על פי גירסתו
"פרי" שזה כמו פירמא של בשר ,הדימוי לפירמא מובא ג בר" על הרי" )לב ע"א( שמביא מרש"י בחולי) ,קכ עמוד א( שמפרש
פירמא "חתיכות דקות מאוד של בשר ,שיורדות לשולי הקדירה – פונדרייל"א בלעז" .ובספר לעזי רש"י )ר' משה קט( מתרג שזה
משקע של שאריות בשר ,שורש המילה בצרפתית הוא מלשו להמיס ,לכ נראה שזה משהו שנמס ,וחתו 0בצורה כזו שנהיה
לחתיכות מאוד קטנות כ 0ששוקעות בתו 0הרוטב.
באור זרוע )הלכות שבת סימ ס ד"ה והטוח( מביא גמרא בגיטי )סט ע"ב( שכתוב ש בתור רפואה לקחת "שבעה בוני פירמא
דסילקא" ,ומפרש רש"י קציצת תרדי ,מזה למד שכוונת הגמרא פרי סילקא ,זה לעשות מסלק קציצה )אמנ ,בגמרא הנדפסת
לפנינו מופיע שבעה בוני דסילקא ,ולא מופיעה המילה פירמא כלל ,ורש"י מפרש שבוני זה מידה ולא קציצה( ,מאו"ז זה יוצא שג
חתיכות גדולות קצת שעושי מה קציצות ,עדיי אסורי לחיתו 0בשבת .ויש להעיר שגירסתו של האו"ז )וכ של היראי ד
קלג( היא פריס סילקא ,באות ס' ועקב כ 0הבי האור זרוע שיש ג פריסה של ירקות שאסורה ,ולא דווקא טחינה ממש והפיכת
הירק לחתיכות זעירות אסורה) .שלא כדברי רש"י הגורס פרי ,ומדמה זאת לפירמא (.לעומת דבריו הר"י אלברצלוני בספרו
העיתי )סימ רכז( שגרס כגירסת רש"י כותב שדברי רב פפא נסובו על כתישה" :שהיא כעי כתישה ,ואינו בעי חיתו) "0כלומר,
לא צרי 0לחתו 0עוד את הירק ,כי הוא כתוש וטחו ,אבל חתיכות גדולות ,עליה רב פפא לא דיבר(.
אלא שהיראי )סימ רעד( כתב שאינו יודע לברר מהו שיעור דקות החתיכות שחותכי אות שיחשב לטחינה .ועקב כ 0כתב
הבית יוס )שכא( שיש להחמיר לחתו 0את הסלט עבה יותר ממה שחות 0בכל יו ,וג סמו 0לסעודה .כדי לא להכנס לחשש
טחינה .ומכח כ 0ג פסק בשולח ערו) :0שכא( "המחת 0הירק דק דק חייב משו טוח" ,מדבריו אלו נראה שאי חילוק בי חות0
זמ רב לפני הסעודה ,לבי חות 0סמו 0לסעודה .אמנ הרמ"א מביא את דברי הרשב"א )תשובות ח"ד סימ עה( שסמו 0לסעודה
מותר הכל.
הביאור הלכה )ד"ה "המחת ("0מחדש ,שכל מה שרש"י ועוד ראשוני דיברו על חיתו 0קט מאוד שהוא טוח ,זה רק לעניי חיוב
ואיסור דאורייתא ,אבל לעניי איסור מדרבנ ,אסור ג בחיתו 0קט שאינו דק דק ממש ,וכ מוכיח מדברי הבית יוס שהצרי0
לחתו 0לחתיכות עבות קצת ,למרות שדיבר על חתיכת סלט סמו 0לסעודה .אלא שיש להקשות על הבנת הביאור הלכה ברש"י,
שכ ,הבית יוס מחמיר רק מכיו שחושש לשיטת היראי ,הגורס בגמרא 'פריס' ,ולא פרי ,ורק לפי הגירסה 'פריס' יש מקו
לומר שג באופ שאינו מרסק אלא חות ,0ג אז עובר על טוח ,ולכ יש להזהר .א 0לפי רש"י ושאר הראשוני שגורסי פרי,
אי מקו לחשש זה )רש"י א הדגיש בדבריו שיש לגרוס פרי ולא פריס( ,לכ קשה לומר שרש"י ושאר ראשוני סוברי ג כ
כסברא זו שצרי 0להחמיר בדבר שלא מרסקי אותו ,וכפי שביארנו .המשנה ברורה מסיק שצרי 0להחמיר שלא לחתו 0דק דק
מכיו שהמג אברה מפקפק בהיתר זה ,וחושש לדעת שלטי הגיבורי שאסור לחתו 0ג סמו 0לסעודה דק דק ,א 0כתב שהמיקל
יש לו על מי לסמו ,0וכ פסק בשמירת שבת כהלכתה ,שיש להחמיר ,א 0נית לחתו 0דק דק לצור 0ילדי קטני )ויש להקשות על
מה שאמר ,כיו שלדעת ה"חזו איש" לחתו 0לצור 0אנשי שאינ יכולי לאכול ,חמור מחיתו 0לצור 0אנשי שיכולי לאכול
בלי חיתו 0זה ,וא כ 0א מקילי לחתו 0לילדי ,כל שכ שנית להקל למבוגרי(.
הרב שלמה זלמ אויערב 0זצ"ל )מנחת שלמה צא ,יג( פסק" :צ"ל דטעמא שמותר לחתו 0בשבת פירות וירקות גדולי לחתיכות
קטנות שראויות מיד לאכילה הוא מפני שעדיי צריכי לשיניי הטוחנות אות ,ושאני ביקוע עצי שראויי לתפקיד מיד בלי
שו טחינה ,ג משו כ 0מותר לחתו 0דק דק מהעובי של צנו וכדומה הואיל והחתיכות ה עדיי גדולות הזקוקי לשיניי
טוחנות" .כלומר ,אי זה נחשב דק דק כל עוד צרי 0עוד לפה שיטח אותו .אמנ ,לפי דברינו דבריו שנויי במחלוקת רש"י
והיראי ,והבית יוס מחמיר כדעת היראי.
לסיכו :יש מהראשוני שסוברי שאיסור חיתו 0דק דק הוא רק כעי מחית )רסק( ,יש אוסרי ג בריסוק לחתיכות שיכולי
לעשות מה קציצות ,לדעת היראי איננו יודעי מהו השיעור .לדעת הגרשז"א אי נחשב לחיתו 0דק דק אלא א כ החתיכות
ראויות לאכילה בלא לעיסה )א למי שאי לו שיניי(.
לגבי שאלה ב  :סוג הירקות האסורי :תוספות )ש בד"ה "האי מא"( מחלק שדווקא בסילקא שיי 0טחינה "אבל בשאר אוכלי
– לא" .ולא מפרט מה הכוונה שאר אוכלי? הריטב"א )ש ד"ה "האי מא"( סובר שדווקא בדבר שלא ראוי לאוכלו כמו שהוא ,יש
בו טחינה ,אבל בדבר שראוי לאכול כמו שהוא ,אי איסור לטוחנו] .לפי זיהויו של ד"ר יהודה פליקס בספרו הצומח והחי במשנה,
סילקא הכוונה מה שנקרא היו עלי מנגולד ,שה ממי הדברי שנית לאוכל חיי ,אבל שימוש העיקרי הוא לבישול[ ,וכ
בפסקי הרי"ד על ד עד כתב "מי שמחתכ חתיכות דקות כדי לבשל בקדירה הוי תולדה דטוח"] ,ודומה לזה כתב בפסקי
הריא"ז[.
החזו איש )שבת סימ נז( מביא ב' אפשרויות לבאר את דברי התוספות :א .שיש ירקות ופירות שלא עומדי לבישול ,ואות מותר
לחתו 0דק דק ,וכ 0כתב ג בהגהות אשרי ,שבשאר ירק אי איסור טחינה .ב .שפירות וירקות מכל סוג אסור לחתו 0אות דק דק,
ותוספות באו למעט פת שהיא אפויה ולכ אי טחינה בה .החזו איש מוכיח מכ 0שהגמ' אומרת )ד קיד עמוד ב( שהתירו קניבת
ירק ביו כיפור ,ותוס' ש מבאר :שיש הבדל בי לחתו 0חתיכות גדולות שזה התירו ביו כיפור ,לבי לחתו 0חתיכות קטנות
מאוד שזהו איסור דאורייתא .ומוכח מש כהסבר ב ,שכל ירק יש בו משו טוח ,ורק בפת אי טוח .אמנ ,יש לדחות את
ראייתו כי נית לומר שהחילוק בי סוגי הירקות השוני ,הוא בי ירק שעומד לבישול ,לבי ירק שעומד לאכילה ,ובגמרא ש
וודאי מדובר בירק שמחתכו לבישול ,כיו שהסיבה שהתירו קניבת ירק היא כדי שיהיה לו ירק מוכ לבישול במוצאי יו כיפור
)רש"י שבת קיד ע"ב ד"ה "רב ששת"( .ועוד יש לומר שירקות אחרי לדעת תוס' זה היתר גמור ,וא כ לא היה יכול לומר
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שהתירו ביו כיפור ,כיו שזה מותר ג בשבת ,ולא צרי 0היתר מיוחד ביו כיפור .לעומת החזו איש ,לאגלי טל )טוח יז( ברור
שיש להסביר את תוס' כהסבר א' ,שכוונתו שרק ירק לבישול עוברי עליו משו טוח.
הרא"ש )שבת פ"ז ס"ה( סובר שאי כלל איסור טוח בירק שראוי לאכילה ,והגמרא דיברה על מקרה אחר ,ולא על חיתו 0ירקות
לצור 0אכילה.
הרמב" )שבת פ"ז ה"ה( מגדיר את מלאכת טוח" :המחת 0את הירק מעט מעט לבשלו הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת טחינה,
שהטוח לוקח גו אחד ומחלקו לגופי הרבה ,וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוח" .בפרק ח )הלכה טו( כותב
הרמב"" :המחת 0ירק תלוש הרי זה תולדת טוח".והרמב" בפרק כא )הלכה יח( מתחיל באמירה" :המחת 0את הירק דק דק
כדי לבשלו הרי זה תולדת טוח ,וחייב ,לפיכ 0אי מרסקי לא את השחת ולא את החרובי לפני בהמה ,בי דקה בי גסה ,מפני
שנראה כטוח" .מצד שני בהמש 0ההלכה הוא כותב" :אבל מחתכי את הדלועי לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבי שאי
טחינה בפירות" .צרי 0להבי את המשמעות ברמב" ,מה מתכוו כשאומר שאי טחינה בפירות?
המגיד משנה מציע שאולי הגירסא היא "שאי טחינה אלא בפירות" ,א 0כותב בעצמו שאינו מבי את הנוסחא הזו.
הכס משנה מבאר שלדעת הרמב" רק בחיתו 0לבישול עוברי על טוח ,מה שאי כ בחיתו 0ירקות לאכילת אד או בהמה ,לא
עוברי על טוח ,ולכ מותר לחת 0דלועי לפני בהמה .הרשב"א )ש( מבאר שלדעת הרמב" אי טחינה בפירות לצור 0אותו יו,
ורק לצור 0יו אחר יש טחינה.
האור זרוע )חלק ב הלכות שבת סימ ס( חולק על הרמב" ומעיר על הסתירה שבו ,ולכ אומר שיש טחינה בפירות ,לעומת זאת
הוא מביא את דעת הרא"מ שמסביר שיש חילוק בי דבר שהדר 0לאכול אותו חתו ,0שאז זה דר 0אכילתו ומותר ,לבי דבר שהדר0
לאכול אותו כ ,0שאז לחתו 0אותו זה לא דר 0אכילה ,וזה אסור לחתו.0
הבית יוס )שכא( מדייק מדברי היראי וההגהות מיימוני )המובאי בהמש (0שלא סברו כתוס' שדווקא סילקא ,אבל ירקות
ופירות אחרי אי איסור ,והראייה שכתבו שהסיבה שמותר לפרר לח ,היא שהוא כבר טחו ,ולא בגלל שאינו פרי.
לסיכו :יש הסוברי שיש איסור בכל הפירות והירקות ,לעומת יש שסוברי שרק בירקות שעומדי לבישול יש איסור חיתו0
דק ,ולפי דברי הרא"ש אי כלל איסור לחתו 0פירות וירקות ג לחתיכות דקות מאוד ,והגמרא עוסקת בעניי אחר.
מכל האמור נראה שסמו 0לסעודה אי כל מקו לאסור לחתו 0סלט לחתיכות דקות לפי שיטת הרמ"א ,שסובר כרשב"א שאי כל
איסור לחתו 0סמו 0לסעודה ,ובמיוחד שהרבה פוסקי סוברי שכלל אי איסור טחינה בפירות או ירקות ,או כאלו שאינ
לבישול ,וג א יש איסור ,יש שאומרי )רש"י ועוד( שרק א החיתו 0עושה אות כעי מחית אז אסור ,וג לדברי השו"ע עי
הערה  2שיש מתירי ,כיו שהוא כתב דבריו שאסור רק בלא סמו 0לסעודה ,וכמו שמבואר בבית יוס.
כפשט דברי השו"ע שהבאנו ,וכ מחמיר הגרב"צ אבא שאול ,וכ המשנה ברורה שהבאנו ,והשמירת שבת כהלכתה שמחמיר
לכתחילה ,א 0הרב עובדיה )יחוה דעת חלק ה סימ כז( כותב שג לפוסקי כשו"ע מותר להכי סלט ירקות דק דק ,לאלתר,
כרשב"א ואי לאסור אלא ממידת חסידות.
כיו שא הוא מכשיר תעשייתי ,אזי אי את ההיתר שכתבנו בש הגרש"ז שהוא דומה לשאר כלי הסעודה ויש בו בעייה של
עובדי דחול ,ואולי ג של טוח בכלי.
המשנה ברורה כותב )סקמ"ה( שאסור לחתו 0דק דק ג סמו 0לסעודה א חות 0בכלי שמיוחד לחיתו ,0שהוא 'העק מאסר' )גרז
קט שמכי איתו ,והוא יוצר חתיכות קטנות( ולזאת מביא ב' נימוקי :א .שהוי כלי המיוחד לטחינה ,ואסור מצד הדי לטחו
בכלי ,ג סמו 0לסעודה .ב .מצד עובדא דחול .בביאור הלכה מבאר שהסיבה שמותר לחתו 0דק דק סמו 0לסעודה ,היא שהחיתו0
נחשב לדר 0אכילה ,וזה רק באופ שעושה ביד ולא בכלי שמיועד לטחינה ,ולכ א חות 0בסכי זה כדרכו ,אבל א חות 0בסכי
שמיועד לחיתו ,0לא נחשב דר 0אכילה ,ואסור .המקור לדברי המשנה ברורה ה דברי הריב"ש )קפד( שכותב שאסור לגרור גבינה
ב'רי"ב אייזי"' )פומפיה( שמיועדת לטחינה ,כיו שהוי כלי שמיועד לטחינה .וכותב המשנה ברורה שייתכ שהריב"ש אוסר
מדאורייתא ,אבל כא ב'העק מאסר' כיו שלא הוי ממש כלי שמיועד לטחינה ,לכ אסור מדרבנ .א 0ערו 0השולח )שכא ,ט( חולק
וכותב" :ראיתי מפקפקי ואוסרי לחתו 0ב'הא"ק מעסע"ר' הבצלי ,ולא נהירא לי כלל ,שהרי זהו ג"כ סכי ,ובריב"ש חשש
לאסור לגרור גבינה במורג חרו ,וקורי לזה 'רי"ב אייזי"' שזהו עשוי לטחו דק דק כקמח ,ובזה שפיר הוי מלאכת טוח .אבל
הסכי שקורי הא"ק מעסע"ר ,הרי הוא סכי העשוי בתמונת חצי עיגול ,והוא כסכי דעלמא ,ולמה נאמר שבנות ישראל עושות
שלא כדי" יש להסתפק בכוונתו הא התכוו לומר שכל מה שאסר הריב"ש לחתו 0במורג חרו גבינה ,זה כיו שהכלי הזה עשוי
לחיתו 0דק דק והופ 0את הפרי להיות כעי קמח ,וזהו טוח דאורייתא ,ורק בכלי כזה אסור ג סמו 0לסעודה ,אבל בכלי כגרז,
אי שו איסור לחתו 0את הירקות ,כיו שאינו חות 0דק דק ,או שכוונתו שכיו שהעק מאסער הוא כמו סכי לכ אי לאוסרו,
כמו שאי אוסרי לחתו 0בסכי .האגרות משה )אורח חיי ד סימ עד הלכות טוח( אומר שיש לפסוק לדינא כערו 0השולח,
אמנ ראוי להחמיר כמשנה ברורה ,לעומת זאת הרב זילבר בברית עול )טוח( פוסק שהלכה כמשנה ברורה .ע זאת באגרות
משה )ש סעי ד( כתב על הריב"ש שרק דבר שעושה טחינה ממש ,נחשב לכלי ,אבל דבר שלא עושה דק דק לא נחשב לכלי ,ואינו
נאסר משו עובדי דחול ,ועוד שיתכ שהריב"ש בכלל חזר בו ואינו סובר שאסור מצד עובדי דחול ,אלא מצד כלי שמיועד
לטחינה .וא כ במקרה דנ ,א נאמר כמו הגרשז"א במנחת שלמה )ואולי זו כוונתו ג של האגרות משה ש בסעי ג( ,שחתיכה
לחתיכות כאלו ,אי זה נחשב דק דק שאסור ,א כ לא נאסור כלי כזה ,לא משו עובדא דחול ,ולא בגלל שזה כלי שמיועד
לטחינה ,כיו שאי זה כלי שמיועד לטחינה ,ועובדא דחול זה רק באופ שמקפיד על עשיית המלאכה שתצא בדיוק באופי שרוצה,
)וכ כמו שכתב באגר"מ יתכ שטע זה נדחה( וכא יש מקו לומר שלא אכפת לו כל כ 0שיהיה דווקא באופ הזה ,סברא נוספת
שנית להתיר על פיה ,היא סברת הגרש"ז המובאת בהערה לספר שמירת שבת כהלכתה )ו ,הערה יב( שסוג כזה של כלי שעשוי
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לשימוש ביתי ,ואינו עשוי בצורה מורכבת אלא מצירו של סכיני אי איסור בשימוש בו בשבת ,ולכ לא נאסר ג מצד עובדי
דחול ,וכ 0הורה הרב נחו אליעזר רבינובי שליט"א להתיר את החיתו 0במכשיר זה.
כדעת הרב אלישיב והרב דבליצקי )בע"פ( לאסור ג לקל במקל משו שהוא כלי שמיועד לברירה ,וסוברי שכל כלי שמיועד
לעשייה מסויימת אסור מדי מלאכה בכלי ,ג סמו 0לסעודה.
המשנה ברורה )תקד ,יט( פוסק שאפילו לסוברי שאסור לחתו 0דק דק בשבת ,מכל מקו ביו טוב פשוט שמותר ,וג בכלי
שהריב"ש דורש שצרי 0שינוי ביו טוב ,זה רק א לא מפיג טעמו ,אבל במקרה דיד ,סלט ירקות מפיג טעמו ,א עושי מערב
יו טוב ,ולכ מותר לעשות בלי שו שינוי ,ואי שו בעייה.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי0
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי
הרב ישראל רוז

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א' ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו .התשובות
מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר 0של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת חלקי ה"שלח ערו"0
תו 0ניסיו לקחת בחשבו ג את החלק החמישי ההופ 0את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי  E 300במקו ) . 360לח לקניה( )טל' (02:5371485

חדש!!!
שו"ת "במראה הבזק" במהדורה מהודרת!
מחיר מבצע לששת הכרכי  . 360במקו . 480

בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית

