
 

 

 

 

 

 צידת יונים, צפורים, אווזים ותרנגולים

 .חייב ,הצד יוני שובך ויוני עלייה, וצפרים שקננו בטפיחין בבירות :תניא א'( ד)כ"

)סותמה שלא יכנסו בה דגים מבחוץ רב: הסוכר אמת המים מערב יום טוב אמר רבה בר רב הונא אמר  )כ"ה א'(

)שכבר ניצודו מערב יום טוב, , ולמחר השכים ומצא בה דגים, מותרין משתחשך, ואת אלה הכין והזמין על ידי מעשה זה(

 .והוו להו מוכנים(

שהזמינן בתוך הקן ומצא לפני אמר רבי שמעון בן אלעזר: מודים בית שמאי ובית הלל על : )תוספתא פ"א(תניא 
 שאסורין. ,הקן

ה, וצפרים שקננו בטפיחין ובבירה. אבל אווזים יביוני שובך ויוני עלי ?במה דברים אמורים( :התוספתא)המשך 
וילדו עפרים, ועדיין הן קטנים ואין צריכין  ,)כגון איל וצבי וכיוצא בוותרנגולים, ויוני הרדסיאות, וחיה שקננה בפרדס 

 כין זמון.מותרין, ואין צרי (1צידה

 לקשר בכנפיה כדי שלא תתחלף באמה.וצפור דרור צריכה ( :התוספתא)המשך 

בבורות , (מון, והוא מכירןימאתמול, לשם ז) והמנוענעין )בכנפיהם, סימן הוא להם( והמקושרים( :התוספתא)המשך 
 ,א יעלה ויתלוש. והמקושרין והמנוענעיןאסורין, שמ ת,ובאילנו .)ביום טוב( מותרין ,ובבתים ובשיחין ובמערות

 .(קנאן בהגבהתם ,שהראשון שקשרן או נענען) אסורין משום גזל ,בכל מקום

 ,ודוקא בפרדס הסמוך לעיר, דדעתיה עילויה; אבל בפרדס שאינו סמוך לעיר)ומה ששנינו חיה שקיננה בפרדס( 
  2.לא מהני להו זימון ,ידהוהני מילי בדידהו; אבל באימייהו, כיון דבעי צ צריכין זימון.

 שיטות הראשונים

 ,תניא הכאודיוני שובך אינם אסורין אלא בלא זימון.  לעיל, י' א',משמע , דהראשונים: הקשו איזה יונים מותרים בזימון
 צריכים)ש וליםמיירי בגד דהכא, רוב הראשונים! ותירצו הצד יוני שובך ויוני עלייה וצפרים שקננו בטפיחים בבירות חייב

שבין גדולים בין קטנים מותרים.  בעל העיטור. ודעת )וכמו שמצינו בולדות שנולדו בפרדס( בקטנים והתם ,צידה ולא סגי בזימון(
 .כרוב הראשוניםפסק  4והשו"ע .3לא חילק בין גדולים לקטנים הרמב"םוכן 

                                                
 על פי הגמרא בהמשך. . 1
 . )סי' ג(ציטוט מלשון הרי"ף. וכפי שהעתיקו הרא"ש  . 2
נה שסובר הרמב"ם כבעל העיטור. והמפרשים התקשו בדבריהם, איך יתרצו דברי הברייתא, דהצד יוני שובך, חייב! וכן כתב המגיד מש. 3

היינו דוקא כשהן חוץ תירץ בפשיטות, דהא דהצד יוני שובך חייב,  )הל' שבת, י,כד(. וב'שער המלך' )או"ח תצז,ט(ראה פרי חדש 
ואין איסורו אלא  ,אין צריכין צידה מעליא ונוח לתופסן על נקלה , מכל מקוםרבוייאף על גב דעבידי ל ,אמנם כשהן בכלובן. לכלובן
 .והילכך משום שמחת יום טוב התירו ,מדרבנן

)חי' י' ב', . רשב"א )סי' טו, בשם הר"ר יוסף(רא"ש . )ט' א', ד"ה אין(. תוספות )הל' שביתת יום טוב ב,ה(או"ח תצז,ט. מקורות: רמב"ם . 4
)ה א ברי"ף, ד"ה ר"ן . בשם הרב יוסף הלוי(ה נתיב ד חלק ד, )תולדות אדם וחורבינו ירוחם . ם; עבוה"ק ה,ג, עמ' קפד(ד"ה זימן שחורי

)חי' י' א', על . מאירי )סי' תרנה(מרדכי . )הו"ד בבעל העיטור, ובשבלי הלקט, הל' יו"ט, סדר עצרת, סי' רמח(. רבינו אפרים ובית הלל(
 .המשנה(
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ים ויונים שאווזים ותרנגולועוד, א, רשב" "ש,בעל העיטור, רא ,רמב"םדעת  :נחשבים מוכנים תרנגולים ואווזים האם
ירא ש ראבי"הכתב בשם  הגהות מיימוניותו .(אם אינם עומדים בפירוש לגדל ביצים, שאז צריכים הזמנה)שבבית, הרי אלו מוכנים 

כן פסק שו ,5רחאימכל מקום חשו חכמים לט ,דאע"ג דאינו מוקצה ,ולא יברור ויניח ,שמים יתן עיניו מתחלה ליטול
 .וב הראשוניםרכפסק  6והשו"ע. שמואל בן נטרונאירבינו 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצז(

ֲהָוה  ה. יֹום טֹוב ּדַ ִגים ּבְּ ה ּדָ ּנָ ח ִמּמֶ ר ִלּקַ ִציָאה ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ֻמּתָ ִניָסה ּוַבּיְּ ּכְּ ִים ּבַ ת ַהּמַ ִדין,  ִאם ָסַכר ַאּמַ עֹומְּ ֵליּה ִנּצֹוִדין וְּ
יד פֵמ  ּגִ ֵמט )ַהּמַ ָ ּ ִהש  כֹוִלים לְּ ֵאיָנן יְּ ִים ִהיא ָצָרה וְּ ת ַהּמַ ַאּמַ ֶ   א(."ַאַחר ש 

ִריִכים זִ   ו. ֵאין צְּ צּוָדן וְּ ר לְּ ִדים ַלֲאִכיָלה, ֻמּתָ ָחֵצר, ָהעֹומְּ ּבֶ ֶ ִית אֹו ש  ּבַ ּבַ ֶ יֹוִנים ש  גֹוִלים וְּ נְּ ַתרְּ ִזים וְּ  . ּמּוןַאּוָ

נּו ּבְּ   ח. ּנְּ ּקִ ֶ ִבי ש  ל ּוצְּ פַ ַאּיָ ָקא ּבְּ ַדוְּ לֹא ִזּמּון; וְּ ִרים ּבְּ ִריִכים ֵציָדה, ֻמּתָ ֵאין צְּ ֶ ים ש  ַטּנִ דּו ּבֹו עָֹפִרים, ַוֲעַדִין ֵהם קְּ ָילְּ ס וְּ ּדֵ ס ַפרְּ ּדֵ רְּ
 ֶ יָון ש  ָהֵאם, ֲאִפּלּו ִזּמּון ֵאין מֹוִעיל ָלּה ּכֵ ֵויּה. וְּ יּה ִעּלָ ּתֵ ַדעְּ ה ּדְּ ִעים ַאּמָ בְּ ִ תֹוךְּ ש  ִעיר ּבְּ ֻחֶסֶרת ֵציָדה. ַהָסמּוךְּ לְּ  ּמְּ

ִפיִחים,   ט. ּטְּ נּו ּבַ ּנְּ ּקִ ֶ ִרים ש  ִצּפֳּ ה וְּ יֹוֵני ֲעִלּיָ ֹוָבךְּ וְּ ֶהם ָהעֹופֹות(, רוש,)פייֹוֵני ש  ן ּבָ ַקּנֵ ָתִלים לְּ ּכְּ נּוִיים ּבַ ֵלי ֶחֶרס ַהּבְּ ִפיָכךְּ  ּכְּ צּוָדן; לְּ ָאסּור לְּ
דֹוִלי גְּ י ּבִ ָהֵני ִמּלֵ ִריִכים.ֵאין ִזּמּון מֹוִעיל ָלֶהם. וְּ צּוָדן, ֲאָבל ִזּמּון צְּ ר לְּ ִריִחים ֻמּתָ ֵאיָנם ַמפְּ ֶ ים ש  ַטּנִ קְּ  ם, ֲאָבל ּבִ

 שחיטת בהמה מסוכנת

 )שהוא ירא שתמות ואינו צריך לה שכבר סעד סעודתו, ורק מחמת הפסדו הוא שוחטה(בהמה מסוכנת  (1) משנה: )כ"ה א'(
אומר: אפילו כזית חי מבית  בי עקיבאר (2)צלי.  לא ישחוט, אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית

 .)שהוא מזומן ומופשט מעורו ועומד(טביחתה 

אמר רמי בר אבא: הפשט ונתוח בעולה, והוא הדין לקצבים. מכאן למדה תורה דרך ארץ: שלא יאכל אדם בשר 
 .קודם הפשט ונתוח

 שיטות הראשונים

הלכה כתנא קמא, פסקו  ומאירי סמ"ק,סמ"ג, , רשב"א, רמב"ם :בהמה מסוכנת ביום טוב, סמוך לצאת היום שחיטת
רבינו וכן פסק  שיש פוסקים להקל כרבי עקיבא.כתב  המאירי שאם יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי, ישחטנה.

 8.כרמב"םפסק  והשו"ע. 7הביאו המשנה כצורתה רא"שרי"ף וו ירוחם.

                                                
 עיי"ש. ,ב'(-)י' א'יא לעיל ולמד כן מסוג . 5
הל' יו"ט, )ראבי"ה  .)עבוה"ק, ה,ג, עמ' קפב(רשב"א  .)אות ו(. הגהות מיימוניות )הל' שביתת יום טוב, ב,ה(רמב"ם  מקורות:או"ח תצז,ו.  . 6

א', ד"ה ותניא. )כ"ד וראה תוספות  .)פרק קמא דביצה, סי' יד(הגהות אשיר"י . )סי' א(. רא"ש )הו"ד ברא"ש(העיטור .סי' תשלב(
הוי פטור ומותר כיון דבאין לכלובן ומזונותיהן  פותומיהו אפשר אף לדברי התוסדן בדבריהם, וכתב: מדבריהם משמע שאסור, ורא"ש 

 .(, עיי"שעליך לא מיתסר למצדינהו
)אע"פ שלא ד ב"י בדברי הטור , וכן למ)כפי הכלל, עירובין מ"ו ב', שאין הלכה כרבי עקיבא מחבריו( הלכה כתנא קמאלכאורה פסקו  . 7

)ואולי חלק עליו, וכתב שדעת הרא"ש, והטור בעקבותיו, שהלכה כר"ע  )תצח, אות ט, ד"ה בהמה(. אמנם הב"ח הזכיר מילת צלי(
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משום  ,ביחתה בלא בדיקההתירו לאכול כזית מבית טש", הרא"ש ביאר :צריך לאכול כזית כדי להתיר השחיטה האם
. כיון שהיה יכול לאכול סגי ,ו אוכלדאע"פ שאינ( 'ו ב"מ, ק אלו עוברין)פר בפסחיםעל פי הגמרא  הר"ן וכתב ."הפסד ממונו

רי"ף, ולהלכה, פסקו . 9, דלמאן דאית ליה 'הואיל', אין צריך אפילו לגמור בלבו לאכולרבינו ירוחם ומאירי וסיפווה
 10., מותר לשוחטהכזית שאם יש שהות לאכול ,סתם והשו"ע כרבה, דאית ליה 'הואיל'. ,ועוד רא"שם, רמב"

אף  ,אף בבריאה מותר ,בו לאכילת כזיתאם גמר בל, שהמאירי דעת :ינו צריך לה ביו"טכשאבריאה שחיטת בהמה 
כל אלא שמ .שמחשבתו נראית כהערמה ,ין מתירין בכךאבל כשלא גמר בלבו, א .11אכליאף על פי שלא  ,לכתחילה

, רשב"א. ודעת שאין לאחר מעשה כלום ,מותר לגמרי ,שאוכל ממנה כזית , רצה לומר,כל שאומר ועושה מקום
 12.לא התירו לשחוט אחר סעודה שהבריאה, אפילו אם יאכל ממנה כזית,

, שמביאה הירושלמיוכתב עוד על פי  13.דאינו נוטל העור רשב"אכתב  :ששחטה ביום טוב מסוכנת נטילת העור מבהמה
  14.השו"עוכן פסק  ומביאה עמה. ,אחד משייר ממנה אבר ?יצד הוא עושהכ .עורהעל גבי 

והתירו לאכול כזית מבית  ,דרך ארץ הוא ולא איסורא ,דהפשט וניתוח לקצבים מע מינהש הרא"שכתב : הפשט וניתוח
וסמכינן  ,שאין להפסיד הבהמה ,שאם הוציאו הריאה בלא בדיקה ל שכןוכ .משום הפסד ממונו ,טביחתה בלא בדיקה

 15.הרמ"אכן פסק ו. ארובה וכשירה

                                                                                                                                                                         
  .אפשר לדייק כן גם מכך שרבינו ירוחם, תלמיד הרא"ש, פסק כר"ע(

)בית הבחירה, כ"ה א', ד"ה אמר המאירי המשנה . מאירי )פירוש המשנה; הל' שביתת יום טוב, א,יב(רמב"ם  מקורות:או"ח תצח,ו.  . 8
)עבוה"ק, שער ב, ריש . רשב"א )תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"ד(. רבינו ירוחם )ריש מצוה קצד(. סמ"ק )לאוין עה(סמ"ג  .השלישית(

 .סי' ב, עמ' קו(
ם איסור תורה, ולא נשאר שם אלא איסור ר מָש ַק מאחר שטעם 'הואיל' ָע . וביאר המאירי: )מ"ו ב'(כפי שמוכח מהסוגיא בפסחים  . 9

 עבד, ושלא ללקות.אסור. שאין טעם 'הואיל' נאמר, אלא בדי ,לכתחילה. הא בבהמה בריאהזרו אף סופרים, במקום פסידא לא ג
ֵהָמה " ,הל' שביתת יום טוב א,יב, שכתב)רא"ש ורמב"ם  לכאורה משמע מדברי. אמנם בב"י כתב שאף שאו"ח תצח,ו . 10 ָתה לֹו ּבְּ ָהיְּ ֶ ִמי ש 

ֶנת  ֻסּכֶ א -מְּ יֹום טֹוב ֶאּלָ חֹט אֹוָתּה ּבְּ ְּ עֹוד יֹום לֹא ִיש  ִית ָצִלי ִמּבְּ ּזַ ה ּכַ ּנָ כֹול ֶלֱאכֹל ִמּמֶ ּיָ ֶ ן יֹוֵדַע ש  דלא שרינן לשחוט אלא אם כן  ,(" וכו'ִאם ּכֵ
רא"ש , רמב"ם, וףהילכך מאחר שהרי" ,פשטא דסוגיין ריש פרק אלו עוברין משמע כדברי רבינו ירוחם, מכל מקום יאכל כזית ממנה

 .אלא כיון שיש שהות ביום כדי לאכול ממנה כזית צלי מבעוד יום שרי ,גמר בלבו אינו צריך אפילו ,כמאן דאית ליה הואיל פסקו

. רבינו ני'()יד א ברי"ף, ד"ה מת. ר"ן )שביתת יום טוב, א,יב; א,טו(. רמב"ם )סי' ד; פסחים ג,ו(. רא"ש )יד א; פסחים טו א(רי"ף  מקורות: 
, כ"ה א', ד"ה אמר ; ביצה)בית בחירה, פסחים, אלו עוברין, מ"ו ב', ד"ה מאחר. מאירי )שו"ת ח"א סי' תרפא(. רשב"א )נ"ד ח"ב(ירוחם 

 .המאירי המשנה השלישית(
 הואיל ובשעת שחיטה מיהא דעתו לאכול או להאכיל. מאירי. . 11
, ולדינא. רשב"א. אסור ,אבל הבהמה הבריאה .משום הפסד ממונן של ישראל ,שלא התירו לשחוט אחר הסעודה אלא המסוכנת . 12

כתב בשם האחרונים כדעת הרשב"א, שאם אין צריך לה, רק שאוכל כזית ממנה כדי )תצח,ו, ס"ק לד, ושעה"צ ס"ק לה( המשנ"ב 
ית הבחירה, כ"ה א', ד"ה אמר המאירי )במאירי . ח"א סי' תרפא(שו"ת, )רשב"א להתיר לו השחיטה, זהו בכלל הערמה ואסור. מקורות: 

 .המשנה השלישית(
והתירו סופן משום  ום טוב,כדי שלא ימנע משמחת י ום טוב,אלא בשוחט מדעתו לי )י"א א'( ית הללמשום דעד כאן לא התירו ב . 13

 . רשב"א.לקויכיון דליכא אלא טלטול דרבנן לא ח ,לא. ומיהו אפשר ,תחלתן אבל בשוחט את המסוכנת
 .)חי' ביצה כ"ה א', ד"ה שחטה בשדה(או"ח תצח,ו. מקורות: רשב"א  . 14
בספר ישועות יעקב כתב שו .כמה אחרונים דבעינן שיהיה שהות כדי להפשיטה ולבודקהדעת ד )ס"ק לז(או"ח תצח,ו. וכתב משנ"ב  . 15

. הות כדי להפשיטה ולבודקהש ם כןאבל בבהמה גסה בעינן שיהיה ג ,דדוקא בגדיים וטלאים דלא שכיח בהו סירכא יש להקל
. ונראה דאם יש שהות עד שקיעת החמה לאכול ממנה כזית צלי, יש לסמוך על דעת השולחן ערוך להקלכתב:  )ס"ק לו(ובשעה"צ 

 .)סי' ד(מקורות: רא"ש עיי"ש. 

 ת”בעזהשי

 "בפתש תשרי יט
 כ"ה| דף:  ג| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום טוב, סימן תצח(

ֶ   .ו ֵרא ש  ּיָ ֶ ֶנת ש  ֻסּכֶ ֵהָמה מְּ א ִאם כֵּ ּבְּ ֲחָטּה, ֶאּלָ ָ ש  ֵאין ָצִריךְּ ָלּה, ָאסּור לְּ ָבר וְּ הּוא ָאַכל ּכְּ מּות, וְּ א ּתָ ֵדיּמָ ּיֹום ּכְּ הּות ּבַ ְּ  ן ֵיש  ש 
ִית צָ  ּזַ ה ּכַ ּנָ עֹוד יֹום, ֶלֱאכֹל ִמּמֶ ה. )טּור( ִלי ִמּבְּ ִחּלָ ָקּה ּתְּ ָבדְּ ָחּה ּולְּ ַנּתְּ הּות לְּ ְּ הוּ ַוֲאִפּלּו ֵאין ש  ְּ ש  ש  ּיֵ ֶ ש  ָחָטּה, ֵאינֹו נֹוֵטל ּוכְּ ְּ ּיֹום, ּוש  ת ּבַ

ִביאֹו ִעּמֹו.  ּנּו ֵאֶבר ֶאָחד ּומְּ ר ִמּמֶ ּיֵ ִ ן ש  א ִאם ּכֵ צֶֹרךְּ יֹום טֹוב,  הגה:עֹוָרּה ֶאּלָ ָחָטּה לְּ ְּ ן ש  א ִאם ּכֵ ָלל, ֶאּלָ יָטּה ּכְּ ִ ש  ַהפְּ ֵאין לְּ ִרים ּדְּ ֵיש  אֹומְּ וְּ

ָפִסי ּפֶ  הֹות ַאלְּ הֹורֹות )ַהּגָ ֵכן ָראּוי לְּ   ֶרק ֵאין ָצִדין(.וְּ

 , נשיאת איש ואשהבהמה שנשחטה נשיאת

)בשני בני אדם, משום דאוושא מילתא היא, ומזלזל שחטה בשדה, לא יביאנה במוט ובמוטה  (:משנה)המשך  )כ"ה א'(

 . אבל מביא בידו אברים אברים.ביום טוב(

 , אחד האיש ואחד האשה.ואין יוצאין בכיסאולא הרועה בתרמילו.  16,אין הסֹוֵמא יוצא במקלו: תנו רבנן )כ"ה ב'(

 אם רבים צריכין לו, מותר.)ומסיק( 

שליח ציון: כי סלקת להתם, אקיף וזיל אסולמא דצור, וזיל לגבי דרבי יעקב  ,אמר לו רב נחמן לחמא בר אדא
, (א בר אדאחמ) כי סליקבר אידי, ובעי מיניה: כסא מה אתון ביה? אדאזל להתם נח נפשיה דרבי יעקב בר אידי. 

 אמר רבי אמי: ובלבד שלא יכתף.  אשכחיה לרבי זריקא, אמר ליה: כסא מה אתון ביה? אמר ליה: הכי

מן שרא לה לילתא למיפק איני? והא רב נח ר רב יוסף בריה דרבא: באלונקי.מאי ובלבד שלא יכתף? אמ
 17.שאני ילתא דבעיתא אאלונקי!

 18ה משום דוחקא דצבורא. ואמרי למשום ביעתותא שדורשים()מכתפי להו בשבתא דרגלא  ,אמימר ומר זוטרא
 .)ודלא כרבי אמי(

 שיטות הראשונים

שיש  ,נתשלא אסרו אלא במסוכ שיש מפרשים רשב"אראבי"ה ו וכתב: האם דוקא במסוכנת - לא יביא במוט ובמוטה
  הרמב"םדעת ו. 19מוטמביאה אפילו ב ,ום טובאבל בריאה שנשחטה לצורך י ;ממש ום טובקול שלא נשחטה מחמת י

                                                
קיטע שאינו יכול אבל  , משום זילותא דיום טוב."ט אסורוואפילו בי (תרוצי סוגיא עבידל)ד לפי שאפשר לו בלא מקל ,וטעמא דסומא . 16

ואף על פי  ,אינן לו אלא כמנעליו, אינו יכול לילך בלי מקלוריך לומר ביום טוב. שכשמותר אפילו בשבת ואין צ ,סמוכותלילך אלא ב
. וכעין )ד"ה אין(. רשב"א נשען עליהם ם כןשהרי אינו יכול להלך אלא א ,למא נפלי ואתי לאיתוייליכא למיחש די ,שאינן קשורין בו

 . )סי' ה(זה רא"ש 
שנותן זרועו על כתף חבירו וחבירו על כתפו, וזה בכסאו יושב על זרועותם, דמתחזי דרך חול ופרהסיא, ולהוליך למקום , רש"י כתב . 17

זה מניח ? . כיצדשמכתפין אותה ויוצאה על זרועות אנשים כתב ז(,ג, )עבודת הקודשרשב"א . וסאורחוק טפי משנושאים בין ידיהן בכ
 על זרועות שניהם.ידו על כתף חברו וחברו מניח זרועו עליו והיא יושבת 

וטורח צבור הוא,  שעומדים על רגליהן, -שהיו נבעתים מן הצבור העומדים על רגליהם מפניהם, והיו יראים ליפול. דוחקא  -בעתותא  . 18
 הלכך מכתפי להו עבדיהם ותלמידיהם, ומוליכין אותן מהר למקומן. רש"י.

 א על כתפיו או לפניו.ל מבי, לא יביאם בסל ובקופה אב)כ"ט ב'(ובלבד שישנה אם אפשר לשנות וכענין שאמרו בפרק המביא כדי יין  . 19
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 .21השו"עשכזה ראוי להורות. וכן סתם  הרשב"א. וכתב 20לבריאה וא הדיןדה

 רמב"םו. וכו'פום פירש שדרכם היה להוציא אנשים חשובים בכסא על גבי בני אדם שלא ידח ר"ן: אין יוצאין בכסא
ִריִכין לֹו  ים צְּ ָהיּו ַרּבִ ֶ ִאיש  ש  א ַאֲחָרי -כתב "וְּ ִכּסֵ ִאין ּבְּ יֹוןיֹוצְּ רְּ ַאּפִ ֵתף, ֲאִפּלּו ּבָ שהיו נוהגים  , משמע"ו, ּומֹוִציִאין אֹותֹו ַעל ַהּכָ

 .22לישב בו במקום שירצה ,להוציא אחר האנשים החשובים כסא ביד איש אחר

שלא  ,דרכן היה להוציא אנשים חשובים בכסא על גבי בני אדם" ,הר"ןכתב : יאה בכסא לאדם שיכול ללכת בלי זהיצ
". ומשמע, לא חיישינן להכי, שרבים צריכין לווכ ;והוא כעין עובדין דחול ,השוק או שלא יטנפו בדרכיםידחפום בני 

 24.בענין אחראינו יכול לילך כתב שרק אם  והטור 23., מותרבענין אחראם יכול לילך ברגליו  דאפילו

 אלא שמא יצטרכו הרבים בו. ,לרבים בו לא סוף דבר שצורךאמרו: ז( ה" , פ"א,)ביצה בירושלמי: מותר, ואם רבים צריכין לו

רבים צריכים לו. מסקנה, לא התירו לצאת בכסא, אלא כשנראה, דל רשב"א וטורמדברי : ואלונקי בכסאיציאה 
איסור כלל לא הזכיר  ורי"ףרבים צריכים לו. אף בלא ביעתותא, אם באלונקי , לרמב"םוובאלונקי, רק אם גם נבעת. 

 25.כרמב"םסק פ והשו"ע .באלונקי כיתוף

כל זמן , בסתמא, שאישה נבעתת, ושמא תיפול, אבל באישחילק בכיתוף בין איש לאישה,  רשב"א: אשאני ילתא דבעית
 28לא הוזכר חילוק. בשו"עוכן  27.לא חילקו ורי"ף ורמב"ם .26אסור לכתפו ,שאינו מבעית ואין בכיתופו מפני כבוד הציבור

 שולחן ערוך

 תצח()או"ח, הלכות יום טוב, סימן 

ִביֶאנָּ   .ז א יְּ חֹל, ֶאּלָ ה ּבַ עֹוש ֶ ֶ ֶדֶרךְּ ש  מֹוָטה ּכְּ מֹוט אֹו ּבְּ ה ּבְּ ִביֶאּנָ ֶדה, לֹא יְּ ָ ש ּ ֵהָמה ּבַ ַחט ּבְּ ָ ָידֹו ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים.ִאם ש   ה ּבְּ

 (תקכב)או"ח, הלכות יום טוב, סימן 

ִאין  .ב ֶאָחד ָהִא  ֵאין יֹוצְּ ִכֵסא, ֶאָחד ָהִאיש  וְּ ִא ּבְּ ה; וְּ ָ ּ יםש  ָהיּו ַרּבִ ֶ ֵתף ֲאִפּלּו  יש  ש  ר, ּומֹוִציִאין אֹותֹו ַעל ַהּכָ ִריִכים לֹו, ֻמּתָ צְּ
יֹון. רְּ ַאּפִ  ּבְּ

                                                
 ת הבריאות בשדה אלא בביתו.ומסוכנת, אורחא דמילתא נקט, שאין דרך לשחוט א . 20
)חלק ג, . ראבי"ה )חי' כ"ה א', ד"ה שחטה; עבוה"ק, בית מועד, ב,ב(. רשב"א )הל' שביתת יום טוב ה,ה(רמב"ם  מקורות:או"ח תצח,ז.  . 21

 .)כ"ה א', ד"ה שחטה(רי מאי. )יד א ברי"ף, ד"ה לא יביאנה(ר"ן  .)תולדות אדם וחוה, נתיב ד, ח"א(רבינו ירוחם  .הלכות יום טוב, סי' תשסד(
בשם הפוסקים דדוקא בכסא אסור, משום  )ס"ק ד(וכתב משנ"ב . )תקכב,ב(ב"י  ואלונקי הוא אפיריון שיושב בו כשמכתפין אותו. . 22

 .ן()יד א ברי"ף, ד"ה ואי. ר"ן יום טוב ה,ג()הל' רמב"ם מקורות:  מותר., בל אם נושאו על כתפיו שלא בכסאדהוא עובדא דחול, א
 .ב"י כן דייק . 23
 .)יד א ברי"ף, ד"ה ואין(הר"ן  מקורות:כתב שהלכה כר"ן, ודלא כהטור.  )ס"ק ו(סתם דבריו. והמשנ"ב  )או"ח תקכב,ב(ובשו"ע  . 24
 בירא ליהואף ע"ג דלישנא קמא ס .ודלא כר' אמי .אלמא אף בלא ביעתותא ,כלישנא בתרא משום דוחקא דציבורא .או"ח תקכב,ב . 25

ובלבד שלא  ה שכתובוכן הרי"ף השמיט מ .הרמב"ם. כן דעת דמילתא דרבנן הוא ,ועוד ימא לן.כלישנא בתרא קי ,ביעתותאמשום 
 .)סי' ה(רא"ש  .)עבוה"ק, בית מועד, ג,ז עמ' עג(. רשב"א )הל' שביתת יום טוב ה,ג(רמב"ם  . מקורות:)ס"ק א(. ביאור הגר"א יכתף

 .ולפיכך חילק בכיתוף בין איש ואשה, ונראה שכך היה גורס רשב"א .רס שאני איתתא דבעיתאהרא"ש ג . 26
אבל אין הכי  .שהאשה דרכה ליבעת יותר מן האיש ,יש לפרש דאורחא דמילתא נקט ,ואפילו למאן דגריס איתתא .כספרים דגרסי ילתא . 27

 ב"י. .אסור ,ואם האשה אינה נבעתת ,שרי לכתף ,נמי שאם האיש נבעת
 קורות: ראה פסקה קודמת.מ .או"ח תקכב,ב . 28
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