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  .נגד�  שבת
  ?ר"או באוכ� לרה) בד שנותני� תחת האוכ� לחממו�(הא� יוצא חמור במרדעת 

  
  באוכ�  במרדעת  

   אינו יוצא:ק"לת  יוצא  ש"בזמ� שקשורה מע
  1 יוצא:ג"לרשב

  אינו יוצא  2אינו יוצא  ש"בזמ� שאינה קשורה מע
  

  ?בחצר' הא� מותר לתת על החמור בשבת מרדעת או אוכ� אפי
  

  )3ונטילת אוכ� (טרסקל  כ�באו  במרדעת  
  5מותר  4מותר  מותר  רב/ חייא בר רב אשי ' לר

 �  אסור  אסור  אסור  לרב אסי בר נת
  אסור  אסור  מותר  יוחנ�'  ולרשמואלל

  
  :שבת ד� נג

  ?הא� מותר לאד� או לבהמה לצאת בקמיע
  

  באינו מומחה  במומחה רק לאד�  במומחה לאד� או מומחה לבהמה  
  אאינו יוצ  יוצא  באד� 
  אינה יוצאת  יוצאת  בבהמה

  

                                                           
שהיא מועילה ,  דהיינו שלא יקשור לו רצועה מלפניו כנגד חזהו$ובלבד שלא יקשור לו מסריכ!  1

 שהיא ,וכ! בלבד שלא יפשיל לו את הרצועה תחת זנבו. ו מתי שעולה בהרשלא יפול האוכ� לאחורי
 .מועילה שכשיורד במדרו! שלא יפול המשא שעליו לפניו

באופ! שאי! (ג שקשרה בשבת "בכה' טעמי� מדוע אסור אפי' ג) ה והוא"בד(' והביאו התוס 2
, ר"אמות ברה' ו ד שאי! את החשש שמא יפול ויבוא להביאהג�, ) כקשר עניבה$איסור קושר 

אבל באינה , ש הוי מלבוש לחמור" דבקשורה מע,)ה כדאמר!"ד: לקמ! ד� נד(י "בש� רש) א: וה�
כשקושר ) ג. ש נראה כמתכוו! להוצאת המרדעת"באינה קשורה מע) ב. ש הוא משאוי"קשורה מע

 ).חו/ לתחו�(בשבת נראה כאילו מתכוו! להולי. את הבהמה למקו� רחוק 
, ורב פפא אמר. י שיל. ויבוא בחצר"היא לא הכרחית דיכול האוכ� ליפול ממילא ענטילת אוכ�  3

' דהרגלו שאפי, וזה אינו צער גדול לחמור כשח� לו, דנטילת האוכ� היא רק משו� שתצטנ!
 .כ דינו כמו טרסקל"וא, ולכ! הוא רק עני! של תענוג, בתקופת תמוז קר לו

דלרב ,  קשה אליבא דרב$דביאר דהברייתא שאוסרת באוכ� , )ה לא דגמר"בד' בעמוד ב(י "רש' ע 4
, ל כוותיה"דא� שהברייתא לא ס, א"וכתב הריטב.  ומותר$ודאי יש באוכ� משו� תענוג לפחות 

 .א במהדורא בתרא"במהרש'  וע.מ רב תנא הוא ופליג"מ
ומזה ילפינ! ג� לדי! אוכ� שהוא רק תענוג , ל לרב שג� דבר שבא רק לענוג לבהמה מותר"ס 5

 .לבהמה שמותר
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  :שבת ד� נג
  ?הא� אסרו חכמי� לעשות את הפעולות דלהל� בבהמה או לא

  
  במקו� תענוג  במקו� צער  

  1בסו� מכהכגו!  $אסור    כגו! בתחילת מכה$מותר   לסו$ מכתה בשמ� ולפרכס גלדי מכה
 �בהמה שאחזה ד�   2ת סממני� משו� שחיק$אסור   לעולא

  להעמידה במי� 
�לרב נחמ�   כדי שתצטנ

  בר יצחק
  3 אסור:לתנא קמא

   מותר:לרב אושעיא
   $אסור 

  משו� שחיקת סממני�
  

  ?הברייתות דלהל� הסותרות לכאורה זו לזו' כיצד יש ליישב את ב
  

  �  יוצאות עזי� בכיס שבדדיה�  לא יצאו עזי� בכיס שבדדיה
  חוש שיפול שאי! ל$במהודק    ויש לחוש שיפול$דאינו מהודק   לרב יהודה
  כתנא קמא דמתניתי! שמתיר  יוסי דמתניתי! שאוסר' כר  לרב יוס�

  יהודה המתיר כשעושה כ! ליבש ' כר  4יהודה האוסר כשעושה כ!  לחלב' כר  לאיבעית אימא
  

                                                           
  ].ובאד� מותר. [ג� תענוג מותר בבהמה ולא שונה מדי! טרסקל שמותר, אמנ� אליבא דרב 1
, נ! היות שאד� נראה כמיקרטומותר להעמידו במי� כדי שיצ, אמנ� לגבי אד� לא גזרו כ! 2

וכגו! , גזרו במקו� פסידאשלא א מצינו  ה,'והקשתה הגמ.  דאי! מיקר לבהמה$כ בבהמה "משא
יש  (רבינא/ ומתר. קורא לה והיא באה ולא גזרינ! דלמא אתי לאתויי, בהמה שעומדת חו/ לתחו�

שמיירי שהיא מחו/ לתחו� של הרועה שהיא  )אמר רבינא: ל"ס וצ"והוא ט, אמר רבינאודפוסי	 שכתוב 
  .כ! אי! חשש דילמא אתי לאתוייול, אמנ� היא נמצאת בתו. התחו� של בעליה, מסורה לו

דגזר בכל רפואה , כגו! כא! להריצה בחצר כדי שתשלשל את הכרשיני� שאכלה מה� הרבה 3
  . משו� שחיקת סממני�

 ונמצא שה� נושאות את ,שהרי עושה כדי שיאס� החלב בתו. הכיס, דאז הוי משוי, י"פירש 4
ק היה לו לאסור באופ! "כ ודאי שג� לת"דא, על פירוש זה) ה כא!"בד(' והקשו התוס. החלב בכיס

הכוונה לשמור על החלב " לחלב"ת ש"ולכ! פירש הרב פור. דהרי זה מלאכה הצריכה לגופה, זה
ששמי� את הכיס בי! בלחלב , י מפרש"ור. ק"ובזה שרי ת,  והוי נטירותא$בדדיה! שלא יזוב לאר/ 

שרו באופ! מהודק ואי! חשש שיפול רק כשרוצה לייבש קו, ובי! ליבש כדי שלא יסרטו דדיה! באר/
 .ר"אמות ברה' ויש חשש שיפול ויבוא להביאו ד, כ כשהיא חולבת אינו קושר מהודק"משא, הכיס

 :).י לעיל במשנה סו� ד� נב"פירש, וכפירוש זה המחלק בי! מהודק ללא(


