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  .כהד�  יצהב
  ?חיה שקיננה בפרדס מה דינה

  
  לגבי הולד שאינו יכול לצאת  לגבי הא� שיכולה לצאת  

�  לרבה בר רב הונא/ לרב חסדא ����  מותר ולא צריכה הזמנה  
�צרי% לזמ$   לרב נחמ�   

  על דבריו' והקשתה הגמ
  1בלא זימו$ אסור :א"בהו

  2 מותר:בתירוצו
�אסורה   לרב נחמ� בר יצחק   

  3ועיל הזמנהולא מ
   מותר:בגנה הסמוכה לעיר

   צרי% זימו$:בגנה שאינה סמוכה
  

  ?ט"עופות דלהל� הא� צריכי� זימו� או קשירה בכנפיה� כדי להכינ� ליו
  

  לקשור בכנפיה  להזמינ�  
  לא צרי%  צרי%   4צפורי� שקננו בכלי�. עליה, יוני שוב 

   שלא תתחל� באמה�צרי%   צרי%  ציפור דרור
  לא צרי%  לא צרי%  5ולי� יוני הרדסיאותאווזי� תרנג

  
  :ביצה ד� כה

  ?ט לאיש או אשה"הא� יוצאי� בכסא ביו
  

  6כשמכתפי�  כשמרימי� את הכסא בידי�  
  אסור  אסור  לסת� אד�

   מותר:7במקו� פחד או טורח ציבור  מותר  למי שרבי� צריכי� לו
   אסור:בשאר אופני�

  

                                                           
כ כא� גבי חיה שקיננה "משא,  המי מועיל בלא זימו�דדוקא גבי דגי שעשה מעשה לסכור את אמת 1

 .בפרדס כיו� שלא עשה מעשה לא מהני בלא זימו�
 �שחיה שקיננה בפררס שמותרת בלא זימו� , א"כ� חילק רב נחמ� ממה שהקשו עליו מ� הברייתא דרשב 2

שממנה הקשה רב נחמ� (ומה שכתבו בברייתא אחרת שחיה שקיננה בפרדס צריכה לזמ� , דמיירי בולד
דחתה את ' אלא שהגמ. רהשבלא זימו� אסו � מיירי באמה ,)עצמו על רב חסדא או על רבה בר רב הונא

וא עצמו ז תמוה מה מקשה ה"אלא שלפ. דהרי יש בה צידה גמורה, זימו� לא מהני בה' א אפידב, תירוצו
י מבואר שעיקר הקושיא "ק ובפנ"אכ� בשטמ. הרי ג ה דיברו בוולד �על רב חסדא ורבה בר רב הונא 

 .הרי חילוק גדול יש בי� היכא שעשה מעשה ללא, היא אי! ה למדו זאת מדברי רב
 .דשיי! בה צידה דהרי היא נשמטת', פי 3
4  וציפורי אלו אינ .  של הבתי הגדוליבחומות,  דהיינו הכלי האלה�והיו שמי את הטפיחי

 .לכ! צרי! לזמנ, עומדות לאכילה בלא זימו�
  .ולכ� לא צרי! לזמנ, עופות אלו מיועדות לאכילה 5
6  .דהיינו שאחד נות� את זרועו על כת" חברו וכ� חברו על שלו ונותני את הכסא על גביה
7 דמה שהתירו לילתא , )ה שאני"בד(' כתבו התוסו. כגו� שעומדי הציבור על רגליה עד שה עוברי

 .כ אסור לצאת בכסא כלל"דאל, היה באופ� שהיו רבי צריכי לה, לצאת בכסא ובכיתו" ומשו פחד


