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https://en.wikipedia.org/wiki/Threshing
Hand threshing was laborious, with a bushel of wheat taking about an hour.[3] In the late 18th century, before threshing was mechanized,
about one-quarter of agricultural labor was devoted to it.[4]

https://summertimegrowth.wordpress.com/2010/06/08/wheat-processing-from-stalk-to-grain/

1. R’ Eliezer Melamed [1961 - , Israel], Peninei Halachah, Shabbat 11:1,17 – Borer https://ph.yhb.org.il/en/01-11-01/ 
1.  There  are  four  melakhot  that  deal  with  separating  okhel  (food)  from psolet  (waste):  Dash  (threshing),  Zoreh  (winnowing),  Borer
(separating), and Meraked (sifting).

17. The melakha of Dash involves detaching food matter from its husk. The melakha is named for the act of detaching kernels of grain from
their stalks and chaff. After the grain was harvested and gathered, its stalks were beaten with flails in order to separate the kernels of grain
from them. When there was an abundance of grain, threshing was done by having an animal walk on the stalks over a hard surface. To
make the threshing more efficient, a wide board with blades or stones attached to it would be attached to the animal. The animal would
pull this board over the stalks, and this would separate the kern

2. R’ Avraham Bornstein [1839 – 1910, Poland], Eglei Tal, Dosh 2:1

 וכמו שנראה מדברי רש"י ע"ד. בד"ה ׳ולחשוב נמי כותש׳ אלא משוםראוי לבאר במלאכת דש אם הוא דוקא שמפרקה מלבוש
 או דילמא אפילו כשאינו מלובש תוך הפסולת כל שמפרקה מפסולת המחוברדדמיא לדש לא חשיב לה דהאי נמי מפרקא מלבוש הוא

בה דש הוא:
3. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 73b [Soncino – English]

אמר רב פפא: האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתרוהקוצר. תנא: הקוצר הבוצר והגודר והמסיק והאורה - כולן מלאכה אחת. 
 רב אשי אמר: אין דרך תלישה בכך, ואין דרך פריקה בכך. והמעמר.תמרי - חייב שתים, אחת משום תולש ואחת משום מפרק.

 והדש. תנא: הדשאמר רבא: האי מאן דכניף מילחא ממלחתא - חייב משום מעמר. אביי אמר: אין עימור אלא בגידולי קרקע.
הזורה הבורר והטוחן והמרקד. היינו זורה היינו בורר היינו מרקד! - אביי ורבאוהמנפץ והמנפט - כולן מלאכה אחת הן.  

דאמרי תרוייהו: כל מילתא דהויא במשכן, אף על גב דאיכא דדמיא לה - חשיב לה. וליחשב נמי כותש! אמר אביי: שכן עני
אוכל פתו בלא כתישה. רבא אמר: הא מני - רבי היא, דאמר: אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ואי חשיב כותש - הויא ליה

ארבעים. וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש! - אלא מחוורתא כדאביי. 
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REAPING: A Tanna taught: Reaping, vintaging, gathering [dates], collecting [olives], and gathering [figs] are all one [form of] labour. R. Papa
said: He who throws a clod of earth at a palm tree and dislodges dates is liable to two [penalties], one on account of detaching and one on
account of stripping. R. Ashi said: This is not the mode of detaching, nor is it the mode of stripping. BINDING SHEAVES. Raba said: He who
collects  salt  out  of  a  salina is  liable on the score  of  binding sheaves.  Abaye said:  Binding sheaves  applies  only to products  of  the  soil.
THRESHING.  It was taught: Threshing, beating [flax in their stalks], and beating [cotton] are all the same form of work. WINNOWING,
SELECTING, GRINDING AND SIFTING. But winnowing, selecting, and sifting are identical? — Abaye and Raba both said: Whatever was
performed in [connection with the erection of] the Tabernacle, even if there are [labours] similar thereto, is counted [separately]. Then let him

https://ph.yhb.org.il/en/01-11-01/


also enumerate pounding [wheat]? — Said Abaye: Because a poor man eats his bread without pounding. Raba said: This agrees with Rabbi,
who said: The primary labours are forty less one; but if pounding were enumerated, there would be forty. Then let one of these be omitted
and pounding be inserted? Hence it is clear [that it must be explained] as Abaye [does].

4. Rashi [1040 – 1105, France], ibid.

 - תולדה דדש, שמפרק תבואה משבליה, לשון פורק מן החמור דישקארגיי"ר בלעז )לפרוק משא לעקור דבר ממקומו( רבינומפרק
לוי, וגם בתשובת רבינו משולם הגאון מצאתי כן, ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות.

5. Rabbeinu Nissim [1320 - 1380, Spain], HaRan, Dafei HaRif 31b

 תולדה דדש שמפרק תבואה משבוליה לשון פורק מן החמור ופרש"י ז"ל שאף זה מפרק תמרים מן הדקל ולא נהירא דאי הכימפרק.
אלא דווקא בתמרים הוא דמיחייב תרתי לפי שהם באילן כעין אשכולמאי איריא תמרים בוצר וגודר ומוסק ואורה נמי ליחייב תרתי 

:וכשהאשכול נתלש מן האילן חייב משום תולש וכשנחבט בקרקע ונפרקין התמרים מן האשכול חייב משום מפרק

6. Tosafot [12 - 14th Centuries, France, Germany], Shabbat 73b, ד״ה ואחת

 - אין נראה לר"י כמו שמפרש רש"י שמפרק האילן ממשאו מן הפירות שעליו אלא כמו שפירש רבינו שמואלואחת משום מפרק
שיש על התמרים קליפה העליונה וכשהוא מכה בתמרים מפרק את הקליפה מן התמרים והוי כמו דש שמפרק את התבואה מן

השבולת.
7. Rabbeinu Chananel [c. 990 – c. 1055, Tunisia], Rabbeinu Chananel, Shabbat 74a

 ומכינתן לברירה או כברה בזרייה או בהרקדה. המנפץ נופץ עפרורית מן האוכל וכןהדש הוא המפרק הפסולת המחוברת באוכל
כגון קליפה שצריכה פירוק  והמרקד כולן מעבירין פסולת המעורבות באוכל ואינה מחוברתוהבוררהמנפט מולל שבלים נמצא זורה 

או כגון עפרורית שצריך ניפוץ אלא מעורבת בלבד.
8. https://goo.gl/quqVEr ,רועי ארקש
נוסף, מונה המשנה ברשימת המלאכות את מלאכת בורר. במבט שטחי, מלאכת הברירה ומלאכת הדישה זהות, שכן בשתיהן תכלית

הפעולה היא הוצאת הדבר  הרצוי מתוך הדבר הלא רצוי. לכן, יש לבאר מהו ההבדל בין שתי מלאכות אלו.
ניתן למנות שלושה הבדלים משמעותיים בין שתי המלאכות:

א. דש היא מלאכה הנעשית בחוץ, בשדה, ואילו בורר היא מלאכה הנעשית בבית )"אגלי טל" דש א, סק"ג(.
ב. במלאכת דש האוכל כנוס בתוך הפסולת, ובמלאכת הברירה האוכל והפסולת מעורבבים יחד )"אגלי טל", שם(.

ג. דישה נעשית במין פירות אחד, ואילו ברירה נעשית בכמה מיני פירות )מג"א או"ח שיט, סקט"ז(.

1. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Bava Kamma 82a 

עשרה תקנות תיקן עזרא…ושיהו מכבסין בחמישי בשבת - משום כבוד שבת. 
2. R’ Avigdor Nebenzahl [1935 - , Israel], Yerushalayim B’Moadeihah V.II, pg. 40-41


