
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .קנהד�  שבת
  ?הא� מותר לרסק את השחקת והחרובי� לבהמות דלהל�

  
  לפני בהמה גסה  לפני בהמה דקה  
  אסור  שחת

   אסור:ק"לת  חרובי�
   מותר:יהודה' לר

  אסור

  
  ,את הכיפי�) �מפזריו�(מתירי� פקיעי עמיר לפני בהמה ומפספסי�  ":איתא במשנה

  ?ינ�מה ביאור דברי� אלו ומה ד, " אבל לא את הזירי�
  

  מה הדי�  מה הביאור  
  $מתירי$ ומפזרי  קשרי�' אגודה שיש בה ב   אגודת קש משבלי��פקיעי עמיר 

  $מתירי$ ומפזרי  קשרי�' אגודה שיש בה ג   אגודת קש משבלי��כיפי� 
  לרב
  1הונא

  אסור להתיר ולפזר  ענפי� לחי� מע% ארז  זירי� 
  רק מתירי$  קשרי�'  שיש בה באגודה   אגודת קש משבלי��פקיעי עמיר 

  $מתירי$ ומפזרי  ענפי� לחי� מע% ארז  כיפי� 
  לרב

  2יהודה
  רק מתירי$  קשרי�' אגודה שיש בה ג   אגודת קש משבלי�� זירי�

  
  ?לאמוראי� דלעיל כיצד תתפרש מחלוקת משנתנו

  
�לרב יהודה      

  אסור לטרוח באוכל
�לרב הונא    

  מותר לטרוח באוכל
  4דאסור לשוויי אוכל  3הוי טירחא שלא לצור)   כללרובי�חואי� מרסקי� שחת : ק"לת
  1בקושיא' ה הגמנשאר  5שיניה דקות והוא לצור)  מרסק חרובי� לבהמה דקה: יהודה' לר

                                                           
', פי, "לא לא משוינ�כיי אוולמטרח באוכלא טרחינ� לשו"ל "דס, וביאר רב חסדא את טעמו של רב הונא 1

י שמתיר את "ולכ� מותר לטרוח לתקנו וליפותו ע, פקיעי עמיר וכיפי� ה� כבר ראוי� למאכל בהמה
 דהרי משתמשי� בה� בעיקר להסקה ,אול� זירי� שסתמ� אינ� מיועדות לאכילת בהמה. הקשר ומפזר�

ילת  שמתיר ומפזר את חבכ זה"א, ורק כשה� רכי� יש אפשרות להאכיל� לבהמה, אחר שמתייבשי�
  . וזה אסור לעשות בשבת, דקוד� לכ� לא היה נקרא אוכל בכלל, "מוליד אוכלא"הזירי� הוא נחשב 

', פי, "שוויי אוכלא משוינא מיטרח באוכלא לא טרחינ�"ל "דס, וביאר רבא את טעמו של רב יהודה 2
אי אפשר  ד�פקיעי עמיר וזירי� שה� אגודות של קש כל זמ� שה� קשורות אינ� נחשבות אוכל בכלל 

אול� אחרי שה� כבר אוכל אסור , ולכ� מותר להתיר את הקשר כדי לעשות אות� אוכל, לאוכל�
שכל זמ� שלא ,  שה� ענפי ארז לשיטתו�אמנ� בכיפי� . דלטרוח באוכל אסור,  דהיינו לפזר�� לפספס� 

ת "הביאו שר) ה רב"בד(' והתוס. י"כ� הוא לפירש. מותר ג� לפזר�, יפזר� אינ� נחשבי� עדיי� אוכל
הוא משו� שאי� בהתרה לא שוויי אוכלא , מפרש שהטע� שמותר להתיר את הפקיעי עמיר ואת הזירי�

  .ע מותר להתיר" ולכ� בזה לכו,ולא טירחא באוכלא
ואי� צריכי� ריסוק , ת היא רכה א  חרובי� רכי�וכמו שהשח, חרובי� ה� דומיא דשחתדהוא מבי� שה 3

 . ואסור�אלא רק להנאה בעלמא 
 שא  שה� בהמות ,ומיירי בעיירי� קטני�, לשיטתו שמיירי בשחת קשה דומיא דחרובי�' העמידה הגמ 4

 .ולרב הונא שוויי אוכלא אסור, כ צרי" לרסקה לשוויי אוכלא"וא, השחת קשה לה� �גסות 
 .יהודה לא הוי אוכל' ולדקה בלא ריסוק לתנא ר,  משוינ� אליבא דהאמורא רב יהודהאדשוויי אוכל 5
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  :שבת ד� קנה
  ?יתפרשו הברייתות דלהל�לאמוראי� דלעיל כיצד 

  
�לרב הונא      

  מותר לטרוח באוכל
�לרב יהודה    

  אסור לטרוח באוכל
  2בקשי� דשוויי אוכלא  ברכי� וטורחי$ באוכל  � לבהמה ונבלה לכלבי�חותכי� דלועי

  4'בתבנא סריא וכו  ברכי� וטורחי$ באוכל  3מפוררי� תב� ושחת ומערבי� אות�
  

  ?מה ביאור דיני המשנה בהאכלת גמל
  

  מותר להלעיט  ולא דורסי�  אי� אובסי�   
  6מאכילו למקו� שיכול להקיאו  לרב יהודה
  לרב חסדא

  מאכילי$ אותו הרבה מאד בעל 
  ס במעיוכרחו עד שנעשה אבו

  מאכילי$ אותו 
  5הרבה בעל כרחו

  7שמאכילו ביד ולא בכלי
  

                                                                                                                                                                                                   
, דהניחא א� נסבור כדברי רב יהודה שמותר לעשות אוכל ואסור לטרוח באוכל', הקשתה הגמ 1

לבהמה דקה הוי טירחא ' ק ריסוק החרובי$ אפי"דלת, יהודה' ק ור"מובנת היטב מחלוקת ת
אול� לרב .  ומותר לעשות אוכל,ל שבלא ריסוק לא הוי אוכל "יהודה ס' ואילו ר, באוכל ואסור

ק אסר בי$ "כ אדרבה א� ת"א, שאסור לעשות אוכל ורק מותר לטרוח באוכל, ל להיפ)"הונא דס
לבהמה גסה חשוב עשיית אוכל ' א� אפיו, ל דהריסוק הוא עשיית אוכל"מ דס"בגסה בי$ בדקה ש

,  לאוכל יותר$ דלגבה צרי) להכי,ר יותר מגסה ובדקה יש לאסו, ש שלדקה הוי עשיית אוכל"כ
, יהודה מיירי בבהמה גסה' נ ג� ר"דאה, לתר%' וניסתה הגמ. יהודה מתיר בדקה' ואי) נאמר דר

ולגבה כבר הוי , וקורא לה בש� דקה משו� שיש לה שיני� חזקות שמדקדקות את האוכל בחוזק
. כל שיהיה לה יותר קל וזה מותראלא רק טורח באו, אוכל ולא חשיב שעושה אוכל בריסוקו

מכלל שמיירי במשנה על גסה ממש ודקה , "בי$ דקה ובי$ גסה"ק "דמזה שאמר ת', ודוחה הגמ
 .ממש

 הוא רק כ"וא, לה שהיא רכהיעל רב יהודה דלכאורה מיירי בדלועי� דומיא דנב' הוקשה לגמ 2
היינו בבשר פילי� שהוא  ד,דמיירי בנבלה קשה ', ודוחה הגמ. טירחא באוכל ולא עשית אוכל

לה יכלבי� קטני� שכל נבמיירי ב או .לה דומיא דדלועי� שבדר) כלל ה� קשי�יואדרבה נב, קשה
 .החתיכה היא עשיית אוכל המותרת לשיטתוובאופני� אלו , קשה לה�

ולכ) מערבי� אותו ע� שחת כדי שתאכל� , הבהמה מצד עצמה אינה אוהבת לאכול את התב$ 3
 .יחד

.  וכא$ משמע שמותר,הסובר שאסור לטרוח באוכל, על רב יהודה'  הקשתה הגמג� מכא$ 4
תא סולגבי אספ. שלכ$ אינו ראוי לאכילה בלי פירור,  שמיירי בתב$ שהוא רקוב קצתומתרצת

 .מיירי בחמורי� קטני� שאינ� יכולי� לאוכלה עד שיפוררו אותה לה�
ואילו ,  לכמה ימי�במיעיו שתשאר דאביסה היא כמות אוכל, והחילוק בי$ אביסה לדריסה 5

  . ליו� אחדהיא רקדריסה 
, ז מה שאסור אביסה ודריסה משו� שמכניסו למעיה למקו� שאינה יכולה להחזירו מש�"ולפ 6

 .ואילו בהלעטה יכול להחזירו
, להאכיל למקו� שאינה יכולה להחזיר ובלבד שיעשה זאת ביד ולא בכלי' רב חסדא מתיר אפי 7

 .דריסה שאסורה מיירי שעושה זאת בכליז אביסה ו"ולפ
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  :שבת ד� קנה
  ?מה ביאור דיני המשנה בהאכלת עגלי�

  
  אבל מותר להלעיט  אי� מאמירי�  

  שתוחב לה במקו� שיכולה להקיאו  שתוחב לה למקו� שאינה יכולה להקיאו  1לרב יהודה
  2שמאכיל אותה ביד   כ� ,שמאכיל אותה בכלי    חסדאלרב

  
  ?מה ביאור דיני הברייתא בהאכלת תרנגולי� ויוני�

  
  3יטי�קלמ  מהלקטי�  

  שנות$ אוכל לפניה  שמאכילה בעל כרחה בידיו  4לרב יהודה
  יד במקו� שיכולה להקיאובשתוחב   שתוחב ביד למקו� שאינה יכולה להקיאו  לרב חסדא

  
  ?יבול באופני� דלהל�הא� יש איסור ג

  
  כשמערב אחד ע� השני  כשנות� מי� לדבר מוצק או להיפ$  
  יש איסור וחייב המערב   והאחרו$ חייב,יש איסור   לרבי

  יש איסור וחייב המערב  5פטור  יהודה' יוסי בר' לר
  

                                                           
שהמראה הוא שמושיב את הבהמה , ומבואר בברייתא לקמ$ החילוק בי$ המראה להלעטה 1

ובואפ$ זה המי� , ופותח את פיה ע� חכה שלא תאכל לסוגרו ומאכילה כרשיני� ומי� בבת אחת
ה כשהיא עומדת הוא מאכיל, ואילו הלעטה. מבליעי� את הכרשיני� למקו� שלא תאכל להחזיר�

ובאופ$ זה א� תרצה , ולא פותח את פיה בחזקה, כרגיל ומשקה אותה לא יחד ע� האכילה
  .להחזיר� תוכל

  .למקו� שלא תוכל להחזירו' ומתיר רב חסדא אפי 2
אלא שההלקטה היא נעשית יותר , בי$ הלקטה ובי$ לקיטה ה� שניה� אופני האכלה של עופות 3

 .טהבעל כרחו של העו� מאשר בלקי
, לסברת רב יהודה שאוסר להאכיל למקו� שלא יכולה להחזירו אפילו ביד' תחילה הקשתה הגמ 4

דא� נאמר שמהלקטי$ , כ אי) יפרש את החילוק בי$ תרנגולי$ לבי$ יוני שוב) ויוני עליה"דא
 ,וכי יתכ$ דבר זה לאסור אותו ביוני שוב) ועלייה , ומלקיטי$ שנות$ לפניה�, הכוונה שמאכיל ביד

כ על כרח) צרי) לפרש ששניה� מיירי שמאכיל� ביד רק שמהלקטי$ "וא. הרי אינו טורח כלו�
וזה מותר דוקא , היינו למקו� שאינה יכולה להחזיר ולהלקיט היינו למקו� שיכולה להחזיר

פ חזינ$ שמותר בתרנגולי$ להאכיל� "ועכ. כ ביוני� שאסור לגמרי להאכיל� ביד"משא, בתרנגולי$
ז האופ$ האסור "ולפ, ה דעגלי� מותר לעשות כ$"מקו� שאינ� יכולי� להחזיר והל' ביד אפי

' ודוחה הגמ. וכפירוש רב חסדא ולא כרב יהודה, בהמראה גבי עגלי� היינו שעושה בכלי דוקא
שלעול� כמו שפירשנו לעיל שמהלקטי$ היינו שמאכיל ביד ומלקיטי$ שנות$ לפניה� ושני אופני� 

אבל לא גבי יוני שוב) ויוני עליה שאי$ מזונת$ ,  שמזונת$ עלי),תרנגולות אלו מותרי� דוקא גבי 
  .להשלי) את האוכל לפניה�' עלי) ולכ$ אסור אפי

יהודה א� לא ' לומר דיתכ$ דדוקא בקמח שהוא בר גיבול בזה פטר רבי יוסי בר' וצידדה הגמ 5
  .בי$ לאשבכל אופ$ פטר בי$ בדבר שבר גיבול ווהביאה ברייתא ודחתה , עירב


