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Recap from Dosh 1
Gem. Shabbat 73b – Case of person throwing a clod of dirt at date palm on Shabbat. The dirt causes fruit to fall off the tree. According to
Rav Pappa they are liable for two melachot: Toleish and Mefareik. Rav Ashi argues against this, stating that the melachah was done k’lacher
yad and therefore the person isn’t liable.

• Rashi, ibid. - Mefareik is removing food from the pesolet that is attached to it.
◦ Ran and Ramban – Rashi understands the case as being that the cluster was broken off [toleish] and upon hitting the ground

a date detached from it [mefareik].
• Tos., ibid. - Mefareik is removing food from the pesolet that covers it.

☞ If removing dates from their bunch is considered dosh, how is it permitted to take a grape off of its stem! - Eglei Tal Dosh 3:1

1. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 73b [Soncino – English]

אמר רב פפא: האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי - חייב שתים, אחת משום תולש ואחת משום מפרק. רב אשי אמר: אין דרך
תלישה בכך, ואין דרך פריקה בכך.

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.

2. Talmud Bavli [5th Century, Iraq], Shabbat 95a [Steinsaltz/Koren transation]

רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא, בעו מיניה: חולב משום מאי מיחייב? - אמר להו: משום חולב. - מחבץ משום מאי מיחייב? -
אמר להו: משום מחבץ. - מגבן משום מאי חייב? - אמר להו: משום מגבן. - אמרו ליה: רבך קטיל קני באגמא הוה. אתא שאיל בי

מדרשא, אמרו ליה: חולב חייב משום מפרק, מחבץ חייב משום בורר, מגבן חייב משום בונה.
The Gemara relates: Rav Na man bar Gurya happened to come to Neharde’a. The students asked him: For what prohibited labor is one whoḥ
milks liable? He said to them: For milking. For what prohibited labor is one who sets milk to curdle liable? He said to them: For setting milk to
curdle. For what is a person who makes cheese liable? He said to them: For making cheese. They said to him: Your teacher was a reed cutter in
a swamp who did not know how to explain the mishna to his students. He came and asked those questions in the study hall. They said to him:
One who milks is liable for performing the prohibited labor of extracting, which is a subcategory of threshing, on Shabbat. This is because
when one extracts milk from a cow it is similar to the act of threshing, where one removes the desired content from its covering. One who sets
milk is liable for the prohibited labor of selecting because part of the milk is separated and made into congealed milk. And one who makes
cheese is liable for building because the cheese within the milk assumes a solid form, which is similar to the process of building.

3. Rashi [1040 – 1105, France], Shabbat 95a

 - כמו מפרק משאוי, שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו, והוי תולדת דש, ואית דאמרי תולדה דקוצר - ולא היא, דלאו מחוברמפרק
[, וקאי בעטיני הדד כתבואה בקשיה, ולשון מפרק נמי לא שייך למימר, אלא לשון”Pooled and removed״הוא, אלא פקיד ועקיר ]

תולש.
4. Rashi [1040 – 1105, France], Shabbat 73b

אין דרך תלישה ופריקה בכך - על ידי זריקה, אלא או ביד או בכלי, ותולש כלאחר יד הוא, ופטור.

5. R’ Mordechai Willig [1947 - , USA], Am Mordechai, Shabbat 21:1 

וי"ל דרש"י סובר דעיקר האיסור בדש הוא רק כאשר יש ב' התנאים ביחד, מכוסה ומחובר. והיינו משום שהתבואה מחוברת לפסולת
ומכוסה על ידה. וא"כ, כל שדומה לדש, או ע"י שמחובר לפסולת, או ע"י שמכוסה ע"י הפסולת, בכלל האיסור הוא. אבל אם אינו

מחובר ואינו מכוסה אין בו משום איסור דש כלל ודו"ק. 
6. R' Yehudah Aryeh Leib Alter [1847 - 1905 ,Poland], Sefat Emet 73b

שם בגמ' אין דרך תלישה בכך ואין דרך פריקה בכך, ופרש"י ע"י זריקה אבל ביד או בכלי חייב, ולולי דבריו י"ל לפי' התוס' דלא
מחייב כלל אפי' ביד ובכלי כשתולשין מן הקליפה באילן, משום דדרך הוא לתלוש ואח"כ לפרק מן הפסולת ולא לתלוש מיד מן

הקליפה שעליו:
7. R’ Mordechai Willig [1947 - , USA], Am Mordechai, Shabbat 21:1 

ומעתה יש לפרש על דרך זה ד׳אין דרך פריקה בכך' ר"ל כסברת התוס' ורש"י במק"א דגדר מפרק הוא רק כשמגלה האוכל מחוך
כיסויו כדמצינו כתבואה שהחטין בתוך הפסולת וניחא הסתירה ברש"י שרש"י כתב שמפרק תמרים מן המכבדות הוי בכלל איסור

דש רק בדעת רב פפא אבל אנן קיי"ל כרב אשי דאין דרך פריקה בכך כי אינו מכוסה וכמש"כ רש"י צה 
• According to the Rishonim that understand Dosh is only when the food is covered the common practice of eating grapes off of a

cluster on Shabbat makes sense.
◦ How do we justify the minhag according to view of Rashi (on Shabbat 73b) and other poskim who assume Dosh applies even

when the pesolet does not cover the ochel?



Approach #1 [Eglei Tal s.k. 3] – לאלתר

8. R' Yosef Karo [1488 - 1575, Spain, Israel], R' Moshe Isserles [1520 - 1572, Poland], Shulchan Aruch OC 319:6

 הגה: ואע"פ שמפרק האוכל מתוך השבלים, הואיל ואינו מפרק רקאין מוללין מלילות, אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו.
 . ויש מחמירין )מרדכי ור"ן פ"ק דיו"ט(, ולכן אסור לפרק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתןכלאחר יד כדי לאכול, שרי

הירוקה )מהרי"ל(, וטוב להחמיר מאחר דיכול לאכלן כך בלא פירוק.

9. R' Moshe Isserles [1520 - 1572, Poland], Shulchan Aruch OC 321:19

ועיין לעיל סימן שי"ט( )סמ"ג והגה"מ פרק כ"ב וב"י בשם סמ"ק )אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף להניח, אבל לאכול לאלתר, שרי
ותה"ד ורבינו ירוחם(. 

☞ Not all poskim ascribe to the view that לאלתר permits Dosh.

10. R' Avraham Gombiner [c.1637 - 1683, Poland], Magen Avraham 320:7
 ה"ל כבורר אוכל מתוך פסולת ]טור[ ולפמ"ש סי' ר"ב ובי"ד סי' מ"ד דאין אנו בקיאין איזהז ואינו ראוי לאכילה.

מקרי בוסר ולכן כת' רמ"א כל זמן שאינו ראוי לאכילה אסור וה"ה בשאר פירות שאינן ראוים לאכילה אסור לסחטן

 ול"נ דלא דק דאטולמימיהן, כת' הע"ש דיש להתיר לסחוט לצורך אותו סעודה כמ"ש בסי' שי"ט כו' ע"ש
וכ"כ הש"ג פ"ז דשבת אלא הטעם מי שרי לעשות מלאכה כדי לאכול לאלתר 

 וכן הטעם במחתך לאכול לאלת'בבורר בידו לאכול לאלתר לא מקרי ברירה דהוי דרך אכיל'
כמ"ש סי' שכ"א סי"ב ע"ש בב"י ולהכי בקינון ותמחוי אסו' לברור אפי' לאכול לאלתר וכן פסולת מתוך האוכל אסור
ומכ"ש דאסור לסחוט בוסר, תדע דהא כת' הר"ן טעמא דאסור חליבת עז משום בורר אוכל מתוך פסולת אטו יהא

מותר כדי לאכול לאלתר א"ו כדאמרן ודבר פשוט:

11. R’ Avraham Bornstein [1839 – 1910, Poland], Eglei Tal, Dosh 3:2

והנראה עפ"י מה דאיתא בש"ע סוף סי' שכ"א דמותר לקלוף שומים ובצלים לאכול לאלתר ואין איסור אלא רק כשקולף להניח.

Approach #2 [Sefer HaTerumah] – Don’t make like a farmer and dosh

12. R’ Baruch ben Yitzchak [c. 1140 – 1211, France, Israel], Sefer HaTerumah, Hil’ Shabbat 220

חייב משום דש. היינו כי רוצה לכרת שום לעשות[ when one breaks the head of garlic ]והא דקאמרינן בירושלמי כד מפרך ברישיה
בהן איסורא אחרינא. אבל כי רוצה לאכול בלא איסור אחרי כן שרי לקולפן לאוכלן מיד. 

13. Rabbeinu Chananel [c. 990 – c. 1055, Tunisia], Rabbeinu Chananel, Shabbat 74b

והא רב מקלפי ליה כסי כסי ור' חייא מקלפי ליה כסי כסי…א"ר אלעזר וכן לשבת. מ"ט דמלאכת מחשבת אסרה תורה והאי לאו
מלאכת מחשבת היא.

14. R’ Mordechai Willig [1947 - , USA], Am Mordechai, Shabbat 19:2

כלומר דאין איסור דש בלא מכוון לעשות מלאכה אחרת אח"כ אלא לאוכלו כמות שהוא, וכשיטת סה"ת            

15. R’ Mordechai Yaakov Breisch [1896 – 1976, Poland, Germany, Switzerland], Shu”t Chelkat Yaakov OC 133

אכן ראיתי בתשובות מהרש"ג ח"ב סימן ק"ח אות ב' סברא מתקבלת, מה שבעל השדה עושה כמו שהמנהג בתבואה שבעל השדה
דש התבואה ומוציא החטה מתוך השיבולת והמוץ זה מקרי דש, ומה שכל אחד עושה דבר זה בביתו, ונמכר כך עם הקליפה ביחד

בכדי שלא יטנף עד זמן האכילה בכה"ג לא הוי דש, ומה"ט מותר גם לקלוף ביצים מקליפה הקשה שלהן

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

ובלבד שיגרגר כדי לאכול לאלתר או אפי' בתוך שעה סמוך לסעודה ואפי' באותן מקומות שדרכן לגרגר בענבים מהאשכולות קודם
דריכה כדי לעשות מהן יין מותר לגרגר כדי לאוכלן לאלתר או בתוך שעה סמוך לסעודה:

17. R’ Avraham Chaim Naeh [1890 – 1954, Israel (Egypt)], Ketzot HaShulchan 126, Baddei HaShulchan 7


