
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  סלייסראמצעות בחתוך ירקות לביו"ט האם מותר 
  .גרדתשימוש במ ה.. תבלין המפיג או אינו מפיג טעם ד. .מלח ותבלין דיכת ג.. איסור מה"ת או מדרבנןב. . טחינה בריחיים ביו"טא. 

 .דברים שאינם גידולי קרקע ח.. אוכל שמפיג טעם הרבה ז.. מטחנה ביתית ו.
 

 ביו"ט טחינה בריחייםא. 
 וכתב שלהם. ריחייםפלפלין ב שחיקתואחד מהם שלשה דברים ר' אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים, )כג.(  בביצהתנן 

 תרס' סי) המרדכיו .)סי' קפד( הריב"שוכ"כ  .דחול עובדין משוםהוא האיסור ש א"הרשב בשם( ירושלמי ה"ברי"ף ד .ביצה יד) ן"רה

 משום בהם יש פלפלין של ריחייםה( כג: ביצה) דתניא כמכביר שהוא מפני אסור שלהם כתב שבריחיים (ב אות שם אנשי 'יחו
הנה מש"כ הר"ן בשם ו .)ס"ק ג(והמ"א  אות א(סי' תקד ) הב"חו והכ. והביא"ע ,'וכו כברה כלי משום אמצעי כלים שלשה

י' )בית מועד שער א ס עבודת הקודש בספרואולם  ,(יד. ד"ה מתני') הרשב"א בחי'כך מבואר  ,עובדין דחול הרשב"א שהוא משום

 כהר"ן ודעימיה הנ"לפסק )סע' א(  שו"עהולמעשה  חיטים. גמור והוי כטוחן טוחן הוא כי, דאסור טעם אחר מבואר ז אות לז(
מכשירי אוכל בכלל אוכל נפש או שחיקת תבלין בענין האם  )סי' תקא אות ג( בב"חועי' ] עובדין דחול. האיסור הוא משוםד

 [.נפש
 ת או מדרבנן"מהאיסור ב. 

שאסרו הוכיח מסוגיא דידן  צדין( אין ה"ד ברי"ף)יב:  ן"רבובאמת האיסור אינו אלא מדרבנן.  נמצא לפי הר"ן והשו"ע ודעימיה
 ואע"פ, מ"מ מותרת היא ביו"ט היא מלאכה מה"תשטוחן אע"פ ש, (כמבואר להלן)התירו דיכת תבלין שחיקת פלפלין ו

אף לצורך  ט"ביו ותאסורמבואר בש"ס שהם מלאכות  סחיטה וצידה, בצירה, טחינה, קצירה, לישה שקודם מלאכותש
 שחיקת התירומ"מ ו ,הרבה לימים הנעשות המלאכותשהם  , ואסרום מחמתמדבריהם אלא ן אסורותאינמ"מ  אוכל נפש,

 ואף ,ריחייםב וזו במדוך שזו ,הרבה לימים נעשית שהיא ענין באותה נעשית ליומה שהיא שחיקה אותה שאין לפי הפלפלין
 בפנ"י כתב ובדרך זה. )סי' תצה אות ט( בגר"זוכן הוא  הרבה, ע"כ. לימים חטים טחינת כדרך אינה שלהם ריחייםב פלפלין

 ימיםלאף לדידהו האיסור הוא כשעושה  כי ,אסורות מה"ת שקודם לישהד שמלאכות אף למ")וכתב כן  )ביצה יד. ד"ה במשנה(
 מש"כ בזה. (על סע' ב )סי' תצהבפר"ח ועי'  .(רבים

 אסורות לישה שקודם מלאכות דכל לסוברים ז"דלפ וביארהנ"ל  ק"עבוה שכתבהטעם הביא )סי' תקד(  בביאור הלכהאולם 
 א"להרשב גם כ"דע לחלק דיש אלא .ה"ה בזה, )עי' בזה בשו"ע סימן תצ"ה סע' ב' ומ"ב שם(אף לצורך יו"ט  מה"ת ביו"ט

 ,רבים לימים א' בפעם הרבה לעשותה שדרך במלאכה רק אסרו לא והם ,חכמים לידי הדבר נמסר מ"מ ,הוא תורה שאיסור
 כמבואר טוחן משום בשבת חייב במכתשת כותש גם הלא ,לריחיים שמבואר להלן שמתירים מכתשת בין מ"פנ מאי כ"דאל

 ע"כ. ,קפד(' סי) ש"בריב כ"וכ ,ו("הט ח")פ ם"ברמב
 תבליןמלח ו דיכת. ג

 ובית .הפרור ובעץ בפך והמלח ,עץ של במדוך נדוכין כדרכן אלא נדוכיןאינן  תבלין אומרים שמאי בית.( יד) בביצה עוד שנינו
שמלח צריך בטעם רב הונא ורב חסדא נח'  בגמ'ו .עץ של במדוך והמלח ,אבן של במדוך כדרכן נדוכין תבלין אומרים הלל

 מיני כלש וןכיס"ל שמלח צריך שינוי,  חד .כלל א"צ שינוילב"ה ש ממלח ומאי שנא תבלין ,שינוי בדיכתה לכל הדעות
 יעלה מה יודע אינו ואדם תבלין צריכות הקדרות כל איןאולם  ,ידע שצריך לדוכה מאתמול לכךה מלח יםצריכ תבשיל

יו"ט כשלא ידע בערב והנפ"מ ביניהם . מאתמול וים אותדככש טעם מפיגשאני כיון ד. וחד ס"ל שתבלין למחר לאכול בלבו
 הנקרא תבליןלענין  ועוד נפ"מ אמרו שם .שינויצריך  השני "דמ"ד הראשון א"צ שינוי. ולמלד ,איזה תבשיל יבשל ביו"ט

 "דמלד ,מחר יבשל מה יודע היה לא הואו יום מבעוד נדוך אם טעמו מפיג אינוש (זאפרע"ן הנקרא, " )כרכוםמוריקא"
 לא צריך שינוי. השני "דלמומשא"כ  שינוי הראשון לא צריך

, שינוי בעי מלח אמרת והא , והקשו שם,מלח ואפילו כדרכן נדוכין הנדוכין כל שמואל אמר יהודה רב אמר בגמ' תו ואיתא
 ומלח כדרכן שנדוכין הנדוכין על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא מאיר רבי אמר דתניא תנא האי כי דאמר הוא ותירצו,

 ובית ,לקדרה לא אבל ,לצלי ,הפרור ובעץ בפך אומרים שמאי שבית עצמה בפנילענין דיכת מלח  אלא נחלקו לא ,עמהם
 אצלויי אצלי דייכת כי ברדלא אחא לרב רב ל"א( שם) בגמ' ואמרו עוד שם. מותר לדוכה ללא שינוי דבר לכל אומרים הלל
 .בעי זוטא שינויא ומיהו אבן של במדוך כדרכה נדוכה דאמר כשמואל דסבר ,צדה על המדוכה הטה י"רשופ .ודוך

 דאמר כמאןו ,כדרכן נדוכין הנדוכין כלש שמואל אמר יהודה רבכ הלכהד (ברי"ף :ושם ) ף"הרי דעת, נח' הראשוניםלהלכה ו
 דליצלי דהיינו בעי מיהא זוטא שינוי טעמו מפיג שאינו מאחרומ"מ מלח  ,טעמה מפיגה אינה ומלח טעמן מפיגין התבלין כל

שדחה דברי הר"ן  אליבייהו )ועיי"ש)שם(  י"הב וכ"כ .דקיי"ל כר"י אמר שמואל (ב"הי)פ"ג  ם"הרמבמ נראה וכן אצלויי.
 )ועיי"ש שדחה דברי הב"י ופירש שבאמת אף דעת .בדעת הרי"ף )ס"ק א( הט"זוכן נקט  אופן אחר דברי הרי"ף(.ב יןשהב

 .(תרפד' סי א"ח) בתשובה א"הרשב כן פסקו אליבא דהרי"ף(.כן הר"ן 
 מאי דידע היכא וכדרכ תבלין לדוך שלא ליזהר צריך חסדא ורב הונא רבשנחלקו דכיון  (כא' ביצה פ"א סי) הרא"שאולם דעת 

 ומר צד בחד מיקל דמר כיון ,.(ז ז"ע) המיקל אחר הלך סופרים בשל לומר ואין .הלכתא כמאן ידענא דלא ,לבשולי בעי קדרה
 שבת) י"ר שיטת היא זו .מאתמול להו עביד אי ביותר מתקלקליםש כדרכן לדוך מותרין ודאי שומין ומיהו .צד בחד מיקל

 ן"הר כ"וכ .(איכא ה"ד. יד ביצה) התוס' ע"כ. וכן נקטו ,(ט"ה א"פ) בירושלמי איתא והכי:( ו) המאור בעל דעת וכן .(הני ה"תוד. קמא
דבר שאינו  נ"א לבשולי בעי קדרות כמה דידע דהיכא (ד"ע לא ב"ח ד"נ)"ו ירה כ"וכ המאור. ובעל התוס' בשם (וכתבו ה"ד שם)

  כדרכן. לדוכן אסור מפיג טעם
 לעשות במדוך תבלין כשדכין נוהגין העולםש( א אות ף"הר הגהות קסג' עמ קצד' סי) ק"סמה בשםשכתב ( פ"ג שם) "מהגהב יעוייןו

 )שם אות ב( בדרכי משהועי'  ליו"ט. מהצריך יותר לדוך שאסור זכורין יהיו כך דמתוך וטעמא ,אחר שינוי או הטייה קצת

 )ס"ק א( ז"טה דעתאולם  .)סע' א( רמ"אבכן נקט ו. יוצאים ג"כ דעת התוספות דמצריכים שינוי כן יש לנהוג דבזהששכתב 
כתב שנכון  )אות ב( ש"הערוהודיש להחמיר כהמחמירים.  )אות א( גר"זבועי'  .צריך שינוי מעיקר הדין ולא מחומראלהלכה ש

והביא שתי טעמים שיש להחמיר  (ס"ק יא)במ"ב . וכן מבואר העיקר לדינא כדיעה ראשונהלחוש לשיטת המחמירים, מ"מ 
ט כדרכן אא"כ לא ידע "לדוכן ביו היתרהמחמירין דגם בתבלין המפיגין טעם אין כמ"ש הדרכ"מ לצאת דעת  א' .להחמיר

ביום  אין נוהגים לדוךד ,משום טעמו של הסמ"ק הנ"ל ב' .וחוששין אנו לדבריהם לכתחלה ,"טמאתמול שיצטרך להם ביו
 ם. סור לדוך רק מה שצריך לאותו היוטוב אא"כ ע"י איזה שינוי שמתוך כך יהיו העם זכורים שא

 טעםאו אינו מפיג . תבלין המפיג ד
אפילו שינוי. ומשמע דדוקא מלח, אבל שאר תבלינים לא צריכים שינוי  ךמלח צרי )שם( ף"ריה מבואר לעיל שלדעתוהנה 

דאית ליה ולמר כדאית כלמר שינוי )דלדעתם תבלין צריך  קיי"ל כלל כרב הונא ורב חסדאולא אלו שאינו מפיגים טעם, 
 'אפידרי"ף הפסק כ )בית מועד שער א ס"ז אות לז(בעבודת הקודש והרשב"א . רי"ףדה אליבא (אות אריש ) הב"ח . וכ"כליה(

וכן  .ידמלח רכה ונדכת היטב בשינו צריך שינוי משום טעמא דמלח (שם אות לח) מוריקא דאין מפיג טעם א"צ שינוי, וכתב
 וינוי משום שאינ"י גופא שכתב דלרי"ף מלח בעיא שמהב)אולם  שהביא ב"י. (ד"ה וכתב הרבברי"ף  :ו)ר"ן המבואר בסוף דברי 

 לין שאינו מפיג טעם דינו כמלח, ועי' בסמוך(.בתי"ל ד ,מפיג טעם
משום דהיינו  ,מלח בעי שינוים אחר אמאי כתב טע (תרפד 'ח"א סי) יובתשובות , שהריעל הרשב"אהקשה  )שם( הא"ר מיהו

רי"ף דאף במוריקא א"צ שינוי, הא השפירשו לדברי דעימיה על הר"ן ו הקשהעוד ודאין מפיג טעם, א"כ דבריו סותרים. 
 להיפך, ע"כ.להדיא  כת'( עמ' ריז ם-מד' מכון י דף ל"ו ע"ד) ג"בהה ובאמת הבה"ג,סיים הרי"ף שכן פסק 
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האם מותר לסתור דברי 
 אביו בדברי תורה

 

איזהו מורא ואיזהו כיבוד, מורא  )קידושין לא:(  ת"ר -א 
יושב במקומו ולא סותר את  לא עומד במקומו ולא 

דבריו ולא מכריעו, כיבוד מאכיל ומשקה מלביש  
 ומכסה מכניס ומוציא.

ומבואר דאסור לבן לסתור או להכריע דברי אביו.  
אולם מאידך מצינו בכמה מקומות בתלמוד, שחלקו  
התנאים והאמוראים על דברי אביהם ואף הכריעו 

ן דברי  אמר רבי נראי)לב.(  בעירוביןבדבריהם. דהנה 
דאמר מר )כט:(  בגיטיןמדברי אבא. וגדולה מזו מצינו 

  - ופרש"י)בר רב אשי הא דאבא דקטנותא היא 
בקטנותו אמר אבי שמועה זו שיש להשיב עליה(. 

תני רבי אלעזר בן שמעון  )סוטה פ"ב ה"ד( ובירושלמי 
אומר רואה אני את דברי אלעזר בן שמוע מדברי  

 אבא.
ורה שאני. וכדאמרינן  ובפשטות היה נ"ל דדברי ת

מאי את האויבים בשער, אמר רבי  )קידושין ל:(  בגמ'
חייא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה  
בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים  
משם עד שנעשים אוהבים זה לזה, שנאמר את והב 

 .   )מלשון סוף(בסופה אל תקרי בסופה אלא בסופה 
אם   -פירש ולא מכריעו )לא:( ושין בקיד רש"יאולם 

היה אביו וחכם אחר חולקין בדבר הלכה לא יאמר 
נראין דברי פלוני. ע"כ. ומבואר דס"ל דהגמ' קאי אפי'  

 בד"ת.
ולא סותר את דבריו   -כתב בזה"ל )יו"ד סי' ר"מ(  ובטור

ולא מכריע את דבריו. פרש"י אם היה חולק עם אחר 
פלוני. והרמ"ה כתב  בדבר הלכה לא יאמר נראין דברי 

זה אין צריך, דהיינו סותר את דבריו, אלא אפי' נראין  
לו דברי אביו לא יאמר נראין דברי אבא, שנראה  
כמכריע דבריו אביו, אלא אם יש לו תשובה להשיב על 

 דברי החולקים ישיב.
די"ל דתרי גווני   -שם כתב ליישב דברי רש"י  ובב"י

סותר, וחד  סותר את דבריו קתני, חד שהוא לבדו
שהוא מכריע כדברי החולק. ועוד י"ל דמה שכתב 
רש"י לא יאמר נראין דברי פלוני, על איזה מהם  
שיאמר שנראים דבריו נתכוין, שאפי' כשיאמר  
שנראים דברי אביו נראה כמכריע את דבריו וכדברי  

 הרמ"ה.   
וחזינן דעל עצם דברי רש"י דמפרש להאי דינא אפי'  

 די.בד"ת ל"ק להו ולא מי
והא דמצינו בש"ס בכמה מקומות דפליגי החכמים על  

בתוס' ר"י  יש ליישב ע"פ מ"ש )ועל רבותיהם(.  אביהם
דמסתברא דכל הני דאסרינן בגמ'  )קידושין שם(  הזקן

היינו דוקא בחייו. וא"כ י"ל דכל הני איירי לאחר  
 מיתת אביהם, דבכה"ג שרי לסתור או להכריע דבריו.

"ולא יכריע דבריו  -הל' ת"ת ה"ו( )פ"ה מכתב הרמב"ם  -ב
ולא יסתור דבריו". ומבואר דס"ל דדוקא בפניו   בפניו

 איכא איסורא, אבל שלא בפניו שרי.
ולא יסתור את דבריו   -)קידושין שם(  במאיריוכן איתא 

ופירשו בו דוקא בפניו. וכן אם אביו חולק עם אחרים  
 לא מכריעו בפניו.

משמע   -הביא דברי הרמב"ם וכתב )יו"ד סי' ר"מ(  ובב"י
 דשלא בפניו שרי ברבו וכ"ש באביו.

איזה מורא וכו', ולא   -)שם ס"ב(  בשו"עוכן פסק לדינא 
 סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו בפניו.

   -שם דציין מקור דברי השו"ע "בפניו"  בגר"אויעויין 
דהא מצינו שחולקין על אביהם ורבם, רבי עם רבי 

ה כא:, גיטין כב., שם לג.[ והרבה כיוצא  שמעון ]סוט
 וכן מכריעין.

ומשום   -)העמק שאלה יתרו נ"ו ס"ק ה'( הנצי"ב וכ"כ 
שקשה להרמב"ם וראשונים ז"ל הרי מצינו רבי  
מחולק על אביו רשב"ג וכן הרבה, ובירושלמי סוטה  
פ"ב אמר ר"א נראין דברי ראב"ש מדברי אבא, מש"ה  

אר ביו""ד סי' ר"מ  פירשו דמיירי הכל בפניו כמבו
 ס"ב וסי' רמ"ב ס"ו.

ומהא דייקו דשלא בפניו ליכא איסורא מדמצינו בגמ'  
דפליגי על אביהם, מוכח דס"ל דאף בד"ת אסור לבן  

 לסתור או להכריע דברי אביו.
אלא דלמעשה אית לנו עוד ישוב בדברי הגמ', והוא  
דכל הא דאסרו לסתור או להכריע דברי אביו היינו  

, אבל שלא בפניו ליכא איסורא. וכן פסק  דוקא בפניו
 לדינא. המחבר

 
 בס"ד    

 



 

וכן הכרעת  .א()אות  הגר"זוכן פסק שרי.  שינוי י"וע ,לאסור בתבלין שאינו מפיג טעמו ש"שם ישבשכתב )ס"ק א(  "אבמעי' ו 
 לעשות בשינוי, בפרט היכן דאיכא תרתי לריעותא דהיינו שידע מאתמול ואינו מפיג טעם דיש להחמיר בזה (ס"ק ח)המ"ב 

כשטוחן דלא בעינן שינוי גמור אלא די בשינוי קצת כגון  ס"ק יט( )שם במ"בדיש לחוש להחמיר, ע"כ. ולענין אופן השינוי עי' 
 . וכל כיוצא בזה.שלא ע"ג קערה אלא על המפה או על השולחן מקרי שינוי התמכא

 .( אסור אף בשינויחטים ושעורים להסיר קליפתן כתישת)פירוש  דהריפות ()יד.ע"פ הגמ' ביצה  )סע' ב( ע"בשומצינו שומה ]
 .[, משא"כ הריפותדאפשר דבמלח הקלו משום דכל הקדרות צריכות מלח (ג"יהג )פ" מ"הלחכתב 

בני אשכנז נוהגים לעשות ש אלא שמפיגים טעמם אם טוחנים אותם בעיו"ט, ביו"ט מאכלים לכתושלטחון או מותר נמצא ש
 )סי' תצה סע' א( רמ"אה ולדעת שינוי.ב לעשות כןיש מן הדין שאינו מפיג טעמו מותר לטוחנו ביו"ט ומאכל אולם ע"י שינוי. 

בדברים שאינם מפגים טעם. ומ"מ  ה"ה בנ"דיו"ט, לכתחלה צריך לעשותם מעיגים טעם ף צרכי אוכל נפש שאינם מפאש
 ., עיי"שבדיעבד כגון שנאנס, מותר לעשותם ביו"ט

  שימוש במגרדת )פומפיה(. ה
 שאסור שלהם בריחיים וחרדל פלפלין לשחיקת דמי דלא, חרוץ במורג הגבינה גרידתלהתיר  יצא (קפד' סי) ש"הריבוהנה 
 דרך אין זה בכלי אבל. דחול לעובדין דמי ולהכי, ביחד הרבה בריחיים לשחוק שרגילות התם דשאני, דחול עובדין משום
 ומ"מ באופן שאין הדבר מפיג טעם )כגון גבינה( צריך שינוי קצת כמו שמצינו לענין מלח, ,לשעתו שצריך מה אלא לגרוד

פי המבואר לעיל בשם הרמ"א אף לדשכתב דנ"ל  )אות ז( בא"רועי'  .(ג)סי' תקד סע'  הרמ"א. וכן פסק )שם( הב"יוהביאו  .כ"ע
 המ"בו( ה)אות  הגר"ז שינוי. אולם "צאאם המאכל מפיג טעם כן על ו ,אין לך בו אלא חידושו , מ"מבתבלין לשנות םשנוהגי

. צריך שינוידלעיל  המנהג יפשינוי מ"מ ל א"ציג טעם אע"פ שמעיקר הדין היכן דלא מפ ו דאף לפי הריב"שפסק)ס"ק יט( 
 דליש מחמירין אם ידע מאתמול יש להחמיר לשנות בכל גוונא[. 'כת)ס"ק ח(  והמ"א]

 ההרב לטחון שדרך ,(מלח גבי כמו שינוי בלי) ט"ובי [חזרת] חריין דולגר אסורהריב"ש, ' דלפי שכת)ס"ק ז(  מ"אב ויעויין
 מאכלבסוג השל הריב"ש תלוי  ההיתר המ"א שלפי הבנתמבואר  .(אות ד) הגר"זוכדבריו נקט . , ע"כימים' לג או םלשני

ואם לאו מותר, ואין הדבר תלוי בכלי ששוחקים על ידו אם הדרך  אסור אנשים לטוחנו לימים הרבההדרך שאם  שטוחנים,
 .לטחון ע"י הרבה או קצת

 דרך בגבינה גםד תדע. מאד הרבה שטוחן בריחיים כמו אלא ,דחול עובדא הוי דלא דחה דבריו (אות ט תקד' סי) א"רה אולם
דהכל תלוי אם עושה לימים הרבה מבואר דס"ל  .כ"ע ,ש"הריב התיר ה"יואפ, טעם מפיגה אינה שהרי ימים לאיזה לגרור

 .אינו בכלל הרבהשלשה ימים או  דלשנים מדבריו בואראו לא. ומ
אינו  כי כלי זה, שדרך לשחוק לימים הרבה אפי' במגרדת חרייןה לגרור להתיר כת'( ונשמ"א אות ב ג אות פג כלל )ח"ב "אוהחיי

אף אם טוחן דבר שהדרך  כלי שאינו דומה לריחיים כלל אין איסורמשתמש באם ע"כ. ומבואר ש ,כלל ריחייםדומה ל
ועי'  .פסק להקל (ס"ק יט) ב"המולהלכה . כי הדבר תלוי בסוג של הכלי ולא במאכל שטוחנים בולטחנו לימים הרבה, 

אלא  .לדברי הא"ר( מהראשונים )ועיי"ש שהביא סמך להתירהטעם של הא"ר ושל החיי"א שהביא  (אות לבשם ) ה"צבשע
 א"באו א"א ס"ק ז(מ"ז ס"ק א ושם ) בפמ"גועי'  (.המנהג הנ"למלבד ) כדי לצאת דעת המ"א שלדעתו יש לעשות שינוי

  .(תצה' סי) מבוטשאטש
כגון אם רגיל בימות ) , אלא שלדעת בני אשכנז יש לעשות שינויביו"ט( מותר להשתמש במגרדת )פומפיהלפי"ז יוצא שו

הגרנ"ק שליט"א וכן דעת  ,(החול לגרר ע"ג צלחת יגררנה ביו"ט ע"ג פיסת נייר או ע"ג מפה או יחזיק הפומפיה בכיוון הפוך
)סי' שכא  השו"ע]והנה  .()ח"ג פי"ט אות ה לציוןאור ה דעתוכן  ,בני ספרד יש להתיר אף בלא שינוילו .(ק א אות ב"חוט שני יו"ט פי"ז ס)

 דהוא מפני שטחינה בכלי המיוחד לכך הוי עובדין דחול. (ךו)שם ס"ק  המ"בפסק לענין שבת שאסור לגרוד גבינה במגרדת. וביאר  סע' י(
ויישב בדוחק דבשבת החמיר טפי כי  ,דא"כ אמאי היקל הרמ"א לענין יו"ט )שם ס"ק יט( התוספת שבתוהקשה  לא חולק עליו.)שם(  הרמ"או

. )דעת תורה שם על סע' י( והמהרש"ם)שם ס"ק יג(  התהל"ד )ס"ק יב( המחצה"שיש אוסרים טחינה אף בדברים שאינם גידולי קרקע. וכן נקטו 
ו אפשר דיש . ועל קושית. וכן מוכח מהא דטחינת קפה בסמוךאולם מסתימת הפוסקים והמ"ב משמע דהיתר זה הוא אף בגידולי קרקע

 [.ליישב דשאני יו"ט דקילא טפי
מותר אף לצורך כל אותו יום ולא צריך לעשות דוקא כמות לצורך סעודה ש ס"ק יט()שם  במ"במבואר וכשמותר לטחון 

 . כ(ד ו)פ"ז הגה  בשש"כועי' בזה  .)כלל פג אות ד( החיי"אהסמוכה. וכן. דלא כדעת 
 מטחנה ביתיתו. 

 בביאור הלכהוכן מבואר שהרי לא עושים ע"י אלא כמות מועטת.  מטחנה ביתית מותרת בשימוש ביו"טגם ולפי הנ"ל י"ל ד
ואין לחוש משום עובדין דחול ריחיים קטן כנהוג אצל בע"ב בביתם שמותר לטחון קפה בע"פ הריב"ש הנ"ל  'כתש)רי"ס תקד( 

 'א כתב דעכ"פ ע"י עכו"ם מותר אפי"ייובח ,רק בכדי שיעור לפ"א או לשני פעמים לתוך המטחן פהידוע שאין נכנס קכי 
  .ע"כ ,מהטחינה נקרא שינוי פהבריחיים רק שעכו"ם יטחון בשינוי קצת וכתב דאם נוטל התיבה הקטנה שמקבלת הק

להחמיר ע"י עכו"ם  ואע"פ שדעת החיי"א .)שאינה פועלת ע"י חשמל( ולפי דבריו יוצא שמותר להשתמש במטחנה ביתית
משא"כ הכא. אבל  כלל ריחייםלדלשיטתו אזיל לעיל שנקט שהיתר של הריב"ש הוא מחמת המגרדת אינו דומה אפשר 

להקל עכ"פ בדברים שאינם  (פ"ז אות ז והגה כה) "כשהש. וכן פסק אף כסברת הא"ר להקל השייכת גם בזהפסק המ"ב הנ"ל 
 . גידולי קרקע

 שהתירו משום דשריכתב ש הגה כז(שם ) שש"כבהובא ( לג' סי ח"או) אברהם בארותב עי'ניקוי המכונה אחר השימוש,  לעניןו]
 נינונו מצוי בזמיוטעם זה א .ט"יו משמחת מנעילה ויבא חלודה בה יעלה לנקותה יתירו לא שאם, תחלתן משום סופן

 .[לענין שטיפת כלים בשבת א"רעבגליון . ומ"מ עי' מש"כ חלודהמעלים  אינם כלים אלו בכה"גשבד"כ 
 טעם הרבה אוכל שמפיג. ז

אלא שבני אשכנז נוהגים לעשות ע"י שינוי.  ,ביו"ט לצורך אותו היום ניםוכן לכתוש תבלימותר לטחון מאכלים ש נמצא
באופן אלא ש ,םטעמ יםמפיג םשאינ םכן הדין במאכלים ותבליניוומותר להשתמש לצורך זה אף במגרדת ומטחנה ביתית. 

  .מן הדין שינוי ךיצרזה 
 ,טעם קצתהיה מפיג לא היה מפיג טעם כלל או חנו מערב יו"ט וט אילו היהש ומ"מ כל מה שצריך שינוי היינו כשטוחן דבר

 וכן פסק ,ללא שינוי לכו"עשרי אף ד (שם) רע"אהבהגהות  כת' הרבהמפיג טעם חנו מעיו"ט היה וטאילו היה שאבל במקום 
 מיוחד לכך שריהכלי ב אפי'מוכח שש הפמ"ג בשם את( על סע' ו ד"ה )סי' תקי בביאור הלכה. ועי' (וס"ק יט ושעה"צ שם ס"ק יא) המ"ב

 (. לימים הרבהבו רך לעשות )אא"כ הוא כלי שד ללא שינוי
וירקות  פירותלחתוך ע"מ דק כגון "סלייסר" וכדומה ביו"ט  ולפי"ז יוצא שמותר להשתמש במכשיר מיוחד לחיתוך דק

)שם  והאור לציון )מבקשי תורה יו"ט עמ' רנא( הגריש"א זצ"לוכן פסקו  וכדו' המפיגים טעם הרבה כשחותכים אותם מערב יו"ט.

לכך כתב  סמוך לסעודה די"א שאין משום איסור טחינה, מ"מ ע"י כלי מיוחדואף  ,אסור משום טוחן בשבת אולם). בהגה(
באג"מ עי'  ,ע"י מכשיר העשוי לכך (דק דקפרוסות )לא חיתוך  לעניןו .דאסור לכו"ע (על סע' יב ד"ה מידי סי' שכא) הביאור הלכה

  (. לענין שימוש ב"מקצץ ביצים" הגרשז"א זצ"לבשם  (פ"ו אות ג) בשש"כ. ועי' עוד דבזה ליכא משום עובדין דחול (ח"ד סי' עד)
על טעם המאכל שלא יפיג טעמו אחר טחנתו אפשר לשמור ש ןבאופש מדבריווכח שמ)סי' תקד אות לג(  הציון בשער עי'אלא ד

מ"מ בד"כ אף באופן שיכול לשמור הדבר בקירור וכדו' כגון פירות ובכלל אינו מפיג טעם. הוי  ,)כגון ע"י כלי מיוחד( וכדו'
ששמע מנהג  (ח"ג סי' כז אות א) בלהורות נתן]ויעויין  מ"מ אחר חיתוכם הם מפיגים טעם הרבה. והכל לפי הענין. ,וירקות

 נשים שלא לגרר שום דבר בכלי המיוחד ומ"מ מעיקר הדין מותר ולכן אף לדידהו במקום צורך שרי[.
 דברים שאינם גידולי קרקעח. 

ע"י כגון  לכךמיוחד שאינו בכלי  אותם או למעך אותם ןוחלטומ"מ מאכלים שאינם גידולי קרקע כגון ביצים וכדו' מותר 
  .(ופ"ז אות ) השש"כוכ"כ  ,(סי' שכא ס"ק לו) במ"בכמבואר  עובדין דחול םשאין בזה משו וכדו'מזלג 

   
לצורך כל דלהלן(  ע"פ התנאים)יו"ט ב  מאכליםטחון מותר ל א'העולה לדינא, 

. (המבואר להלן) ע"י שינוי כן לעשות נוהגים בני אשכנזו ריך לצמצם לטחון דוקא לצורך אותה סעודה,ולא צ אותו היום
 שינוי.לעשות ב צריך ומ"מ ביו"טאותם  לטחוןמותר כשטוחנים אותם מערב יו"ט  םטעמ יםמפיג םשאינ אף מאכליםב' 

)שאין הדרך לעשות על ידם  םייבית םכלי אף באמצעותמותר לטחון  ג'מערב יו"ט.  םלהכינ צריך לבני אשכנז לכתחלהו
 ,)כגון אם רגיל בימות החול לגרר ע"ג צלחתאלא שיש לעשות כן ע"י שינוי  ,וכדו' , כגון מגרדתהמיוחדים לכך לימים הרבה(

 . יגרר ביו"ט ע"ג פיסת נייר(
דק דק ע"י תכם לחע"י פומפיה או  נםוחלטומותר שינוי  כיםלא צרי כגון פירות וירקות, הרבה םטעמ יםשמפיג יםדבר 'ד

ותר לרסקם כדרכם כגון ע"י מ ,דברים שאינם גידולי קרקע 'ה. )כגון סלייסר וכדו'( ולא צריך שינוי מכשיר המיוחד לכך
 .באות ג' כנ"ל צריך שינוימעיכת פירות וירקות למיוחד הכלי אבל ע"י  .מזלג

הא דמצינו בחו"מ  )סי' ר"מ ס"ק ג'(  הט"זובזה יישב 
שהטור חולק עם אביו כמה פעמים, דהוי שלא בפניו  

 דשרי כמ"ש השו"ע.
]ומ"מ כתב דאם הוא חולק על אביו ויש עוד אחר שאומר  

ל  כאביו, והוא רוצה להוכיח דעתו לכתוב כדעת החולק ע
אביו, לא יזכיר שם אביו אלא שם האחר, כיון שיכול לעשות  
כן בדרך כבוד. ויש להעיר על דבריו מדברי הרמב"ם בהל'  

יש מקומות שמנהגן אם מצאו   -דכתב )פי"א ה"י( שחיטה 
סרכא וכו' ואבא מרי ז"ל מן האוסרין ואני מן המתירין.  
ואפשר דס"ל לט"ז דשאני התם דכתב רק שחולק על אביו 

 לם לא כתב להוכיח שלא כדעת אביו[.  או
ואע"פ שמדיוק לשון הרמב"ם י"ל דדוקא לגבי   -ג

הכרעת דבריו ליכא איסורא אלא בפניו, אבל לסתור  
הפרישה  דבריו יש לאסור אפי' שלא בפניו. וכן כתב 

דלא יסתור אפי' בפניו אסור. וכ"כ )סי' מ"ב ס"ק כ'( 
ריו אסור  לדינא דסותר את דב)סי' ר"מ ס"ק ב'(  הש"ך

 אפי' שלא בפניו.  
בדברי המאירי מבואר שלא חילק בזה. וכן משמע  
מהא דמר בר רב אשי דאמר דדברי אבא קטנותא  
היא. דהיינו סתירת דבריו ממש. ואף בדברי רבי 
בעירובין ודברי רשב"א בירושלמי הנזכרים, חזינן  
דהכריעו כנגד דברי אביהם. והש"ך גופא כתב דבין 

שאומר להחולק עליו נראין דבריך שחולק עליו בין 
בהל' שחיטה  ברמב"םהוי סותר את דבריו. ויעויין 

יש מקומות שמנהגן אם מצאו סרכא   -דכתב )פי"א ה"י( 
 וכו' ואבא מרי ז"ל מן האוסרין ואני מן המתירין.

מלשון הרמב"ם וכתב   ואף מדברי המחבר דשינה
"ולא סותר ולא מכריע דבריו בפניו" ]ולא העתיק  
לשון הרמב"ם שכתב "ולא יכריע דבריו בפניו ולא  
  יסתור דבריו"[ משמע דס"ל דבפניו אתרווייהו קאי.
וכן מוכח מדברי הגר"א והנצי"ב דפי' דמקור דברי  

 הרמב"ם מהא דנח' התנאים  על אביהם ורבם.
גבי הא  )קידושין ל:(  מות יוסףבעצומ"מ יעויין  -ד 

דאמרינן אפי' האב ובנו נעשים אויבים זה את זה,  
דהיינו כעין מקשה ומתרץ כדי להסיק   'דנר 'דכת

מתוך ויכוח ההלכה אליבא דהלכתא, וכה"ג מותר  
לא )לא:( לבן להקשות על אביו, ולא דמי להא דאמרינן 

יסתור את דבריו ולא יכריעו וכו'. והובאו דבריו  
)ש"ש  בבן איש חי. וכ"כ לדינא )סי' ר"מ ס"ק א'( "שבפת

 .פרשת שופטים ס"ג(
ואפי' בפניו   -)סי' ר"מ  סי"ב(  ערוך השולחןוכיוצ"ב כתב 

יכול הבן לפלפל עם האב ולהקשות ולתרץ ולהעמיד  
ההלכה על מכונה, והרבה בגמ' שהבן הקשה לאביו  

 ותירץ לו, וכך דרכה של תורה.
לסתור או להכריע דברי  אסור לבןהעולה לדינא: 

ומ"מ יעשה כן   אביו אפי' בד"ת. מיהו שלא בפניו שרי,
בדרך כבוד. ואם מקשה על אביו ומפלפל עמו בלימודו  

 בדרך משא ומתן להגיע לחקר האמת, שרי.
 

 

 
 
 

 

 עניני ל"ג בעומר
 

הבעל"ט יחול יום ל"ג בעומר, יום   הנה במוצאי שב"ק
ההילולא של התנא רבי שמעון בר יוחאי, יום שנהגו להרבות  

שתמה כיצד   )יו"ד סי' רלג(החת"ס בו בשמחה. וידועים דברי 
  אפשר לקבוע יום מיוחד לשמחה כשלא נעשה בו נס ולא

  שואל ומשיב בשו"תוכן  ר.הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקו
תמה על מה שעושים שמחה  ו ד"ה הנה בשו"ע( סי' ל"ט ס" 'ד' חמ)מ

ביום ל"ג בעומר והרי על מיתת הצדיקים מתענים, ואם  
הזהר קראו "הלולא דרשב"י" היינו לו ששמחה היא לו  

 שהלך למנוחות אך אותנו עזב לאנחות.

 )סי' יד( שם אריהה הביא בשם)ח"ה מע' א"י אות ו'(  ח"ובשד
כתב "אבל אנכי יגעתי ומצאתי טעם נכון למנהג זה  ש

שמרבים בשמחה על קבר הצדיק רשב"י ביום ל"ג בעומר וזה  
הוא, הנה ידוע מ"ש בשבת דף ל"ג שגזר מהמלכות על רשב"י  
שיהרג, ולכן ברח וישב במערה י"ב שנים עד דמית קיסר  
ובטלה הגזרה, ואמר הואיל ואתרחיש לי ניסא איזל ואיתקן  

תיב ויבא יעקב שלם עי"ש, הרי שנעשה לו נס  מלתא דכ
שניצול מחרב מלכות... ולכן לזכר הנס שניצול רשב"י מחרב  
רעה ולא נהרג בידי אדם קבעו יום מיתתו ליום שמחה שמת  
מיתה בידי שמים ולא בידי אדם, ולכן בחרו ביום זה הוא  
יום המיתה שמת כדרך כל הארץ ולא נהרג בידי אדם, ועשו  

משתה ושמחה על הנס שנעשה לו שהצילו ה'   יום זה יום
מחרב מלכות והאריך ימים ושנים אחר הגזרה עד שמת בידי  

 [.)סי' תצ"ג סי"ז( בערוך השלחןשמים". ]וע"ע 

ובענין מנהג הדלקת המדורות, יש להביא מה שכתב בספר  
"ולאחר שעברו ל"ב  )מאמרי חודש אייר, מאמר ג', ג( בני יששכר 

ימים קודם מתן תורה, ואז אנו חוגגים   ימים נכנסים לטו"ב
יום זה שבו נגלו נסתרות התורה ע"י רשב"י, ובו עלה למרום  
ונכתב ספר הקדוש הזוהר, על כן מדליקים נרות ומאורות  
ביום זה לכבוד האור הטוב המתנוצץ ביום זה ל"ג בעומר,  

   טו"ב ימים קודם מתן תורה"..
 
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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