
 

 

 

 

 

  יציאה בסוגי שמירה שונים, ובקולר

)גמל חד . ונאקה )חלק מהריתמה(יוצא הגמל באפסר  ?1ובמה אינה יוצאהבמה בהמה יוצאה  משנה: )נ"א ב'(

)קולר סביב צווארו, וטבעת . וסוס בֵשיר )רסן ברזל(בפרומביא  (3)חמור מלוב. ולובדקים )זמם מברזל(בחטם  (2דבשתי

יר, יוצאין בֵש  )חיות קטנות שנותנים ֵשיר בצווארם לנוי(. וכל בעלי הֵשיר קבועה בו, שבה מכניסים רצועה להנהיגו(
 יר. ונמשכין בֵש 

, וטובלן )מי חטאת, כמו שהם בצוואר הבהמה, אם נטמאו במת( ומזין עליהן )דין נוסף בעניין קולר בהמה:( (משנה: )המשך
 . )מכניסים הבהמה למים להטביל הֵשיר, בלא להסירו(במקומן 

נאקה באפסר לא תיבעי לך, כיון דלא  ?אמר רב יהודה אמר שמואל: מחליפין לפני רבי: של זו בזו, מהו
סגי ליה באפסר משאוי הוא. או דילמא נטירותא כיון ד הוא. כי תיבעי לך גמל בחטם, מאי; מינטרא ביה משאוי

  ?יתירתא לא אמרינן משאוי הוא

אמרינן משאוי הוא. אמר רב הונא בר חייא אמר  לאכל נטירותא יתירתא  )בברייתא(ומסיק, כתנאי, וחנניה סבר 
 שמואל: הלכה כחנניה.

)אבל בקשירה בעלמא בשבת  חבו בחור()שת, יוצאה באפסר )חור(דבי מנשיא: עז שחקק לה בין קרניה  תנא )נ"ב א'(

 .לא, שמא ישלף מראשה, ויבוא להוליכו ד"א ברשות הרבים(

לא אתיא לנתוחה, או דילמא: זימנין דרפי  ,כיון דאי מנתח לה כאיב להבעי רב יוסף: תחב לה בזקנה מהו? 
 תיקו. ?ונפיל, ואתי לאתויי ארבע אמות ברשות הרבים

רב אמר: בין לנוי,  (1)ברצועה שבין קרניה. פליגי בה רב ושמואל:  )יוצאה פרה(ולא  :'()לקמן בפרקין, נ"ד בהתם  תנן
ושמואל אמר: לנוי  (2). )כי פרה נשמרת גם בלי אחיזה, אלא מוליכה לפניו. ושמירה יתירה נחשבת משאוי(בין לשמר אסור 

 . )ששמירה יתירה אינה נחשבת משאוי, כחנניה(אסור, ולשמר מותר 

ר לֹא ָעָלה ", כשרה. ואי סלקא דעתך משאוי הוא ,(אפסר) במוסרה (לפרה אדומה) : קשרה בעליהמיתיבי ֶׁ יָה ֲאש  ָעלֶׁ
 ! 4אמר רחמנא "עֹל

 דדמיה יקרין. רבינא אמר: במורדת.  (אדומה) רבא אמר: שאני פרה. 5אמר אביי: במוליכה מעיר לעיר

  מאי יוצאין ומאי נמשכין? )ומברר( משנה: יוצאין בשיר ונמשכין בשיר()שנינו ב

 , או )כשהרצועה סביב צווארם, ואינה לצורך משיכתה אלא לנוי, ואינו אוחזה בה(אמר רב הונא: או יוצאין כרוכין  (1)

                                                

לפי שהאדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת, ומידי דמינטרא ביה בהמה הוי תכשיט ואורחא, ולא הוי משוי, ומידי דלא מינטרא ביה  . 1
 הוי משוי. רש"י. 

 ע"פ לעזי רש"י.  . 2

 תי. פיה"מ לרמב"ם. והוא ממוצע בין חמור פרא לחמור בי . 3

 ת, יט,ב. פרשת חוק במדבר, . 4

 י."רש. ירותא יתירתא הוא, אלא אורחא היאוסתם פרה פונה למקום מרבץ שלה, וצריך לאוחזה כשמוליכה לעיר אחרת, ולאו נט . 5
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 . )שמושכה ברצועה הקבועה בטבעת השיר( נמשכין

 יוצאין כרוכין.  , ואין)ברצועה(ושמואל אמר: יוצאין נמשכין  (2)

 שיטות הראשונים

פסקו הלכה כרב, דנטירותא יתירתא הוי  רא"ש,ו ה,"ראבי ,רמב"םרי"ף, רבינו חננאל,  הגאונים,: נטירותא יתירתא
שהלכה כשמואל שפסק כחנניה, דכל נטירותא יתירתא לא אמרינן משוי  והרשב"א הראב"ד. ודעת משוי, ואסור

 . וסיעתו כהרי"ףפסק  6והשו"עהוא. 

דוקא שתהא שמירה גדולה. שאם היה דבר שיש בו שמירה בינונית,  רבינו ירוחםכתב  :נטירותא יתירתאהגדרת 
צמצם דאין יכול לכוין השמירה ול סמ"ג והתרומהאפילו שהיתה נשמרת בדבר מועט מזה, מותר. וכן כתבו 

  .9ע"שוהסק פוכן . 8ש"תוספות ורא עתדוכן  .7שלא להוסיף מעט

אם חקק ועוד פסק, שפסק לחומרא.  והרמב"םבעיא דלא איפשיטא. תחב בזקנה, : בזקנהחב תבין קרניה, חקק 
  .10ע"השוהשמיטו דינים אלו, וכן  ש"ף ורא"והרידבי מנשיא. כדתנא הקשור בחקק.  רבקרניה, יוצאה באפס

וכיון  ;כלומר ודרכן של בעלים לשמרה שמירה מעולה כזו אף בחול, א"רשבה תבכ :ןדדמיה יקרי שאני פרה
דכיון דדרכן לצאת בחול  ,ומינה שמעינן לסוס ופרד בזמן הזה .אף בשבת אינו משוי ,דבחול דרכה בכך

  11.ה"ראביכתב וכן . ואפילו לרב ,אפילו בשבת אינו משוי ,בפרומביא

; רב הונא מתיר )ראה להלן ביאורו( : למסקנה נחלקו רב הונא ושמואל אם יוצאין כרוכיןמאי יוצאין ומאי נמשכין
אינו מזכיר  והרמב"םנמשכים.  ועוד, פוסקים כרב הונא, שיוצאים כרוכים ויוצאים הרי"ף הרא"שושמואל אוסר. 

 דין זה.

: שנינו במשנה שפרה יוצאה ברצועה שבין קרניה. ואמרינן בגמרא דבין יציאת בהמה ברצועה לנוי, וברצועה רפויה
 תוספותשיטת . )לנוי(דלא יצא הסוס בזהורית שבין עיניו )נ"ג א'( לרב בין לשמואל, לנוי אסור. וכן תניא לקמן 

 ר"ןו רש"ישיטת ו .12מותר ,. ורק אם משמש גם לשמירהלעולם אסור ר המשמש רק לנוי,שדב ורבינו ירוחם,
  14.ולא משוי 13שנוי שדרך הבהמה לצאת בו בחול נחשב מלבוש

                                                

 . (ת, סי' רישב)ה "ראבי. (א"שבד בר"הו)ד "ראבגאונים ו .)הל' שבת כ,ח(רמב"ם . (ד א בדפיוכ) ף"רי –מקורות או"ח שה,א.  . 6

 .שיוצא באפסר )שם(הסוס בשיר ואפילו הכי תניא  )נ"א ב'(שהרי שנינו  . 7

נטירותא  (כל כך) לא הויאלא . דסגי לה באפסר ג", אעדתנן ולובדקים בפרומביא ממתניתין (יתירתא נטירותא) תפשוט ,קשושה . 8
  ב משוי.י, ולא חשחיה נמי בהכייתירתא, ואור

 ג"סמ. (ה או"ד)תוספות . (סי' א)ש "רא. (י"יב יב, חנת)ירוחם רבינו  –מקורות . (ק ג", סבריובד א"הגר פ דיוק ביאור"ע) ח שה,א"או . 9
 . (ה פסק שמעינן", דהל' שבת סי' רלו)ה התרומ ספר. (וין סי' סהלא)

 .)הל' שבת כ,יא( רמב"ם -מקורות  . 10

 . (שבת, סי' רימסכת ) ה"ראבי. (ה שאני פרה"ד)א "שבר –מקורות  . 11

ברצועה רפויה, שאם תברח הבהמה, אדם יכול להכניס ידו בין הכריכה לצוואר למשוך. ולרב  דוקאוכרוכין שהתיר רב הונא, מדובר  . 12
 ריך דווקא רצועה., אלא צ)כיוון שאין נמשכים בהם כל שעה(הונא אינו נחשב משוי משום כך. ושמואל סבר כרוכין לא הוי נטירותא 

סביב צווארה אינה לאחיזה, אלא לנוי. ורב הונא מתיר. ומיירי בנוי שדרך הבהמה לצאת בו בחול, ומשום כך וכרוכין היינו שהרצועה  . 13
דלנוי הרגיל בחול שרי, דיהבינן טעמא למאי דתנן אין חמור יוצא בזוג אע"פ  )נ"ד ב'(נחשב מלבוש. וכתב הר"ן: והכי נמי מוכח לקמן 
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 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

ת ּבֹו  . א רֶׁ ּמֶׁ ּתַ ְּ ש  ם ֵאיָנּה מִּ ת ּבֹו, ֲאָבל אִּ רֶׁ ּמֶׁ ּתַ ְּ ש  ּמִּ ֶׁ ּ ַמה ש  ֵהָמה יֹוֵצאת ּבְּ ָבר ּבְּ ל ּדָ ֵכן ּכָ אֹוי. וְּ ָהֵוי ַמש ּ יֹוֵתר וְּ ָתא ּבְּ ֵתרְּ ירּוָתא יְּ טִּ ָאז ָהֵוי נְּ
ל בַּ  ֶׁ ַעת ש  הּוא ַטּבַ ֶׁ ָלא, ש  זְּ ַפרְּ ָמָמא ּדְּ זְּ ָאָקה יֹוֵצאת ּבִּ ךְּ נְּ ּכָ ילְּ ֵצא ּבֹו. הִּ מֹר, לֹא ּתֵ ְּ ש  לֹא לִּ נֹוי וְּ הּוא לְּ ֶׁ יסֹו ש  נִּ נֹוֵקב חֹוָטמֹו ּוַמכְּ ל וְּ זֶׁ רְּ

ָרא ַחמְּ נּו ברינ ּבֹו, וְּ ַהיְּ ָלא ּדְּ זְּ ַפרְּ ָפָגא ּדְּ הּוא קבישטר ,)היינו פרומביא דלהלן, רסן של ברזל( ה"לּוָבא ּבְּ ֶׁ ָסר ש  ַאפְּ ָמל ּבְּ ַהּגָ ד "וְּ רֶׁ ו, ּופֶׁ
הּוא פרינ ֶׁ ן ש  סֶׁ רֶׁ ָסר אֹו ּבְּ ַאפְּ ים ּבְּ אִּ סּוס יֹוצְּ ָסר "ַוֲחמֹור וְּ ל ָהַאפְּ בֶׁ רֹךְּ חֶׁ כְּ ר לִּ ם. ּוֻמּתָ ֵניהֶׁ ְּ ש  ֵתֵצא ּבֹו. ו, ֲאָבל לֹא ּבִּ אָרּה וְּ יב ַצּוָ בִּ סְּ

ֵען  ָ ּ ש  ּלֹא יִּ ֶׁ ַבד ש  לְּ יָה, ּובִּ נֹו ָעלֶׁ ּתְּ לִּ ָסר וְּ ֵטל ָהַאפְּ ַטלְּ ר לְּ יָה.עָ ּוֻמּתָ  לֶׁ
י ב.  פִּ אֹוי לְּ ה ַמש ּ י ַהסּוס, ֲהֵרי זֶׁ פִּ ל ּבְּ בֶׁ ר חֶׁ ַ ם ָקש  ר ּבֹו.  אִּ ּמֵ ּתַ ְּ ש  ֵאינֹו מִּ ֶׁ  ש 
ָיא  ג.  ּבְּ ֻרמְּ פְּ ֶׁ ָלֵצאת ֲחמֹור ּבִּ ן ש  סֶׁ ל(, )פי' רֶׁ זֶׁ רְּ  . )שהוא נטירותא יתירתא( ָאסּורל ּבַ
ר ד.  יָכה, ֻמּתָ רִּ יא צְּ הִּ יָרה וְּ מִּ ְּ אֹוָתּה ש  יכֹות לְּ רִּ יָנּה צְּ נֹות מִּ ֵאין ּבְּ ֶׁ י ש  ים, ַאף ַעל ּפִּ יָה ָרעִּ ֲעָסקֶׁ ֶׁ ֵהָמה ש  ל ּבְּ ּה.  ּכָ  ָלֵצאת ּבָ

ַחּיֹות ה.  ים וְּ דִּ ל ַצּיָ ֶׁ ים ש  ָלבִּ גֹון ּכְּ יר ּכְּ ִּ ּ ֲעֵלי ַהש  ּה ּבַ בּוָעה ּבָ ַעת קְּ ַטּבַ אָרן, וְּ יב ַצּוָ ָעָדה ָסבִּ צְּ ין אֶׁ מִּ ם ּכְּ ש  ָלהֶׁ ּיֵ ֶׁ ַטּנֹות ש  קְּ
מָ  ים לְּ יכֹולִּ אָרן וִּ רּוךְּ ַעל ַצּוָ יר ַהּכָ ִּ ּ ש  אּו ּבַ צְּ ּיֵ ֶׁ ר ש  ּה, ֻמּתָ ין אֹוָתם ּבָ כִּ ְּ צּוָעה ּומֹוש  ּה רְּ ין ּבָ יסִּ נִּ ם. ּוַמכְּ הֶׁ ָכם ּבָ ְּ  ש 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                         
הא לאו הכי, שרי, אע"ג דלא מינטר ביה, וליכא אלא נוי בעלמא. וכ"כ המאירי בשם  שהוא פקוק משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא.

 , שכל נוי הרגיל בחול, אף בשבת מותר. )בתירוץ הסוגיות(יש מפרשים 

כתב: ומותר לכרוך חבל האפסר סביב צווארה ותצא בו. והב"י הביא שתי הדעות. ובשו"ע פסק  )או"ח שה,א(הטור  הלכה,לעניין ו . 14
דבר שהוא לנוי ולא לשימור לא תצא בו. ובסוף הסעיף פסק שמותר לכרוך חבל האפסר סביב צוארה ותצא בו,  שכל )או"ח שה,א(

ולא פירט אי מיירי אפילו בכרוך בחוזק סביב צוארה, שאין אדם יכול להכניס ידיו בין אפסר לצואר שתהא נוח לימשך כשירצה, 
בסעיף יז, סתם שאסור לצאת ברצועה שבין קרני הפרה, בין אם היא לשימור ואפילו הכי מותר משום שהוא לנוי, כרש"י והר"ן. וכן 

ורות מק הביא דברי רש"י והר"ן המתירים ולאחר מכן כתב הכרעת הב"ח. )ס"ק יב(בין אם היא לנוי. והב"ח הכריע לחומרא. והמשנ"ב 
 .(ף"ברי כד ב)ן "ר .(י"נתיב יב, ח)ירוחם רבינו . ד"ה או יוצאין כרוכין()נ"ב א',  וספותת, בתוספות(ד "הו) ת"והרב פור רשב"א -

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר ג'
 ב"נ| דף:  ’ה| פרק:  שבתמסכת: 


