
 

 

 

 

 

 יציאת גמל

 ולרמב"ם. 1כעין מרדעת החמור. שמא תיפול ויביאהלרש"י )לא יצא גמל במטולטלת  ובמה אינה יוצאה?: משנה )נ"ד א'(

. וכן שאר כל )בכבלים שלא יברחו(. לא עקוד ולא רגול היא מטלית קשורה בזנב הבהמה לסימן או סגולה לאיזה דבר(
 . )לא יצאו כך(הבהמות 

יצא הגמל במטולטלת הקשורה לו בזנבו, אבל יוצא הוא במטולטלת הקשורה בזנבו ובחוטרתו  לאתנא: 
 . )דבשתו. שכיון שקשורה בשניהם, לא תיפול(

)שיצתה במקצת. שכואב לה, ואינה שומטת אמר רבה בר רב הונא: יוצא הגמל במטולטלת הקשורה לה בשילייתה 

  .אותו(

כיצחק  )רגל קדמית ואחורית כובל ביחד(אמר רב יהודה: "עקוד", עקידת יד ורגל לא עקוד ולא רגול.  )שנינו במשנה:(
 , ויקשור. )אחת מידיו, פרק תחתון ע"ג פרק עליון(בן אברהם. "רגול", שלא יכוף "ידו" על גבי "זרועו" 

 הראשוניםשיטות 

אבל , אור זרועוכתב  .ע"השוכן פסק ו כרב יהודה., ד"יור ,אור זרוע ,ש", ראף"ריפסקו  :גמל עקוד ורגולהוצאת 
  2.3כי האי גוונא הבהמה יוצאה ,שתי ידים כאחד

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

יא ְקׁשוּ  יג.  ּלּו הִּ בֹו, ֲאפִּ ַחת ְזנָּ ים ּתַ ּנֹוְתנִּ ן ׁשֶ טָּ ר קָּ ין ּכַ מִּ ְמטּוֶטֶלת, ְוהּוא ּכְ ל יֹוֵצא ּבִּ מָּ ְהֶיה ֵאין ַהּגָּ ן ּתִּ ם ּכֵ א אִּ בֹו, ֶאּלָּ ְזנָּ ה לֹו ּבִּ רָּ
ּה.  ְליָּ ׁשִּ תֹו אֹו ּבְ בֹו ּוַבֲחטֹוְטרָּ ְזנָּ ה ּבִּ  ְקׁשּורָּ

ּקוֹ  יד.  גּול ַהְינּו ׁשֶ ּה, ְורָּ ם ַרְגלָּ ּה ַאַחת עִּ דָּ ר יָּ ּקֹוׁשֵ קּוד ׁשֶ גּול; פי' עָּ קּוד ְולֹא רָּ ה לֹא עָּ ֵהמָּ ֵצא ׁשּום ּבְ ר ַאַחת ֵמַרְגֶליהָּ לֹא ּתֵ ׁשֵ
ם.  ה ַרְגַליִּ לׁשָּ א ַעל ׁשְ ֵלְך ֶאּלָּ ּלֹא ּתֵ ה ׁשֶ י ַמְעלָּ ַלּפֵ  ּכְ

 

                                                

ו כדי שלא וקשה, למה ליה האי טעמא?! תיפוק ליה דהוי משוי, דאינו לא לשמירה ולא לתכשיט אלא להחזיק המשוי שעליו א . 1
 תשחית הרצועה את הבשר! שפת אמת. 

האור וסיים . דהיינו שקושרין רגליו זו לזורב היי גאון  רשופי .תותרי ,רב הונאואמר  ?מאי לבובין נןואמרי ,כדתנן הזכרים יוצאין לבובין . 2
 מאדיל א,דמילת מאוטע :כתב ד"יור !?דמה שייך כאן דילמא אתי לאיתויי ,מיהו איני יודע לפרש מה טעם עקוד ורגול לא תצא :זרוע
 ל ואתי לאייתויינהו, או משום משוי. נפי

ל ויש שכתבו משום דילמא נפ. ומשוי הוא להיש צער גדול לבהמה  (ד ורגולעקו)דמכל זה , (ס"ק מח)ב "המשנ וכתבח שה,יד. "או . 3
מותר  ,כדרך שעושין לסוסים כשרועין ,אבל כשקשורים שני ידיה או שתי רגליה כדי שלא יברחו, החבל ומייתי לה. ודוקא ידה אחת

הל' שבת )אור זרוע . (סי' ה)ש "רא. (כה א בדפיו)ף "רי -ת מקורו. (צ אות מה"וראה שעה) הן דנטירותא הוא לה ולא הוי משוילצאת ב
 . (פסקיו)ד "יר. (סי' פג

 ת”בעזהשי

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



 

 

 

 

 שיכת כמה גמלים יחד מ

 .(4)למכרםדמיחזי כמאן דאזיל לחינגא  (ומפרש). )האחד(לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך  (משנה:)המשך 

)החבלים בכרך . ובלבד שלא יכרוך )כולם יחד(לתוך ידו וימשוך  )של כמה גמלים(אבל מכניס חבלים  (משנה:)המשך 

 .אחד(

  אמר רב אשי: לא שנו אלא לעניין כלאים.

אלא כלאים : אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך! והתנן ,אילימא כלאים דאדםכלאים דמאי? )ומברר( 
לעולם כלאים דחבלים, והכי קאמר: ובלבד שלא יכרוך ! 5אינה חיבור ף תכיפה אחתהתוכ: והתניא ,דחבלים
 ויקשור.

)שאז נראה כמי שנושאה בידו, ובלבד שלא יצא חבל מתחת ידו טפח  )מה שמכניס חבלים לידו ומושך(אמר שמואל: 

 . ולא נראה שהוא מאפסר הגמלים(

דאמר שמואל טפח ותנא דבי שמואל טפחיים, שמואל השתא  )ומתרץ( דבי שמואל: טפחיים! תנאוהא  )ומקשה(
)שהבא להימלך בפנינו, מורים לו טפח, שלא להקל באיסורים. אמנם, עד טפחיים אין הלכה למעשה אתא לאשמעינן 

 .איסור(

ההיא  תניאכי  )ומתרץ(! (אבל כל כמה דבעי ניפוק מתותיה ידיה)ובלבד שיגביה מן הקרקע טפח והתניא:  )ומקשה(
 . 6דביני ביניבחבלא 

 שיטות הראשונים

, דלא מיתסר אלא כשקושר גמלים זה אחר זה, והוא תופס רמב"ם ורבינו ירוחםדעת : תפיסת כמה אפסרי גמלים בידו
דברי ומ. הר"ןבאפסר הראשון, וכולם נמשכים על ידו. אבל בתופס כמה אפסרי גמלים בידו, מותר. וכן נראה מדברי 

, אשוניםכרסתם  8והשו"ע .7ולא הותר אלא להוציא בהמה אחת לבדה ,אה כאזיל לחינגאשגם זה אסור, שנרנראה  הטור
 .כטורובשם יש מי שאוסר כתב 

 

                                                

 בנן יש איסור מראית עין. ראה שו"ת נודע ביהודה תניינא סי' ל בסופו. לכאורה מכאן, שגם באיסור דר . 4

דכתיב "צמר ופשתים יחדו", , אינו חיבור )כגון ע"י מחט פעם אחת, או שקשר קשר אחד(בתכיפה אחת  )בגדי צמר ופשתים(התוכף  . 5
 לא אסרה תורה אלא חיבור יפה המתקיים.

לא  ,נהוי, ובלבד שיגביהנו מן הקרקע טפח, כדי שתהא נראה הבהמה נמשכה בו, דאי לא שבין ידו לגמל, בההוא קאמר כמה דבעי . 6
 רש"י.מיתחזי נטירותא דבהמה אלא כמשאוי בעלמא, שאין נראה שאוחז ראשה בידו. 

יס חבלים של קאי א"לא יכרוך" דמתניתין. אבל להכנרב אשי דאמר לא שנו אלא לעניין כלאים, ד )ורמב"ם ורבינו ירוחם( דעת רש"י . 7
כמה גמלים לתוך ידו מותר. ודעת הטור דקאי גם א"אבל מכניס וכו'". והיינו דכה"ג שמכניס חבלים לתוך ידו ומושך מותר בכלאיים 

 .דהא איכא למיחש בהא נמי דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא, בלבד. אבל לעניין שבת אסור גם בזה. ואין היתר רק בגמל יחידי

 .ד"ה מתני' לא יצא( א ברי"ף, )כהר"ן . )נתיב יב, ח"י( רבינו ירוחם. )הל' שבת כ,ט(רמב"ם  -ות מקוראו"ח שה,טו.  . 8

 ת”בעזהשי

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



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

ם ּתֹוֵפס  טו.  ל אִּ דֹו; ֲאבָּ ים ַעל יָּ כִּ ְמׁשָּ ם נִּ אׁשֹון ְוֻכּלָּ רִּ ר הָּ ַאְפסָּ ים ֶזה ַאַחר ֶזה ְוהּוא ּתֹוֵפס ּבָּ ַמּלִּ ְקׁשֹר ּגְ ים לֹא יִּ ַמּלִּ ה ַאְפְסֵרי ּגְ ּמָּ ּכַ
י ׁשֶ  ר. ְוֵיׁש מִּ דֹו, ֻמּתָּ יָּ ֶחֶבל. ּבְ ּה ּבְ כָּ ּה ְוהּוא מֹוׁשְ ה ַאַחת ְלַבּדָּ ֵהמָּ יא ּבְ א ְלהֹוצִּ יר ֶאּלָּ ּתִּ ֶזה, ְולֹא הִּ ם ּבָּ  אֹוֵסר ּגַ

ה, טז.  דֹו ֶטַפח ְלַמּטָּ ַחת יָּ ּתַ ּלֹא ֵיֵצא רֹאׁש ַהֶחֶבל מִּ ֵהר ׁשֶ ּזָּ יְך לִּ רִּ ר, צָּ ַאְפסָּ ּה ּבְ כָּ ה ְוהּוא מֹוׁשְ ֵהמָּ יא ּבְ מֹו ׁשֶ  ַהּמֹוצִּ ֵמי ּכְ דָּ ּה ּדְ אָּ ּנֹוש ְ
ּלֹ  ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֵהמָּ דֹו ַלּבְ ין יָּ ן ַהֶחֶבל ּבֵ ה מִּ יַח ַהְרּבֵ ה, ְוַגם לֹא ַיּנִּ ֵהמָּ א ֵמַאְפַסר ַהּבְ יָּ ְתַחּזְ דֹו ְולֹא מִּ יָּ יַע ּבְ ּלֹא ַיּגִּ יד ַעד ׁשֶ א ַיְכּבִּ

ּה.  ארָּ יב ַצּוָּ ְכרְֹך אֹותֹו ְסבִּ רְֹך יִּ ם הּוא אָּ ֶרץ; ְואִּ אָּ מּוְך לָּ ַפח ַהסָּ  ַלּטֶ

 ים שאסור לחמור, תרנגולים, אילים ורחלים לצאת בהם דבר

אף על פי שהוא  )פעמון(. ולא בזוג (9)מלפני השבתאין חמור יוצא במרדעת בזמן שאינה קשורה לו  משנה: )נ"ד ב'(
. ולא בסולם )לשוק למכור, ותולין לו זוג לנאותו(דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא  )ומפרש(. )שלא ישמיע קול(פקוק 
. ולא ברצועה שברגלו. מפרש, דעבדי ליה )שקושרו שלא יוכל להחזיר צווארו לצד המכה לחככה בשיניו(ארו ושבצו

  .10למכת סדק בפרסה( לרמב"םשקושרים מעל הפרסה למנוע נקישת הרגל האחרת שם. לרש"י )לגיזרא 

, ולא ברצועה שברגליהם ()לסימן שלא יתחלפו בתרנגולים של אחרואין התרנגולים יוצאין בחוטין  (משנה: )המשך
ה שתחת האליה שלהן  )האילים(. ואין הזכרים )שלא יעיפו אבנים ברגליהם, וישברו כלים( לָּ )שלא יתחככו יוצאין בֲעגָּ

. , שהוא צמח ששמים בחוטמיהן שיתעטשו, ויפלטו התולעים שבראשן(11)נגזר מיחנון. ואין הרחלים יוצאות חנונות בקרקע(
  .)עול על צווארו שיכנע(ואין העגל יוצא בגימון 

. ולא ברצועה שבין קרניה )בעור של קיפוד שעל דדיה שלא ינקו ממנה עלוקות(ולא פרה בעור הקופר  (משנה: )המשך
)דסבר שנחשבת כתכשיט, שדרך  . פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה)שחשיב משאוי(

 , שלא ברצון חכמים. פרות לצאת בה(

 רבי חנינא. רב ו12לא שלו היתה, אלא של שכינתו היתה. ומתוך שלא מיחה בה, נקראת על שמו תנא: נ"ד ב'()
 אנשי ביתו.  )עוונות(ורב חביבא מתנו: כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על  רבי יוחנןו

 

 

                                                

 בטעמים לאיסור, ראה לעיל נ"ב ב'.  . 9

 )ברייתא נ"ג א'(לרש"י, הטעם בכולם משום שחס עליהם, ואם יפלו יבוא לטלטלם. משא"כ קשישים שעל השבר, שלמדנו לעיל  . 10
 פירש שהטעם בכל מה שאסרו משום משוי.  )פיה"מ בסוף הפרק(, משום שאינם יקרים. והרמב"ם מסולם בצווארו()בשונה שיוצאה בהם 

בגירסת הגמרא: וחנון שמו. אמנם כתבתי יחנון ע"פ דקד"ס שכתב כן ע"פ דפוסים, וע"פ רי"ף, רא"ש, ספר העיתים, פיה"מ לרמב"ם  . 11
 ַוְחנּון" שמו. ועוד. וראה פירוש רבינו חננאל, שמשמע שגרס "

לכאורה, דעת ראב"ע להתיר. אלא שראב"ע לא אמר את דעתו בפירוש. אלא אנו למדים את דעתו מתוך שכך פרתו יוצאת. ובגמרא  . 12
)ושמא תאמר שהוא אוסר, ומה לו ולשכנתו, לא, שהרי כל שיכול למחות וכו', ואם לא מיחה בהכרח דס"ל מתוך שפרת שכנתו יוצאת 

: ג' דברים ראב"ע מתיר וחכמים אוסרין. וכן כתב הרמב"ם בפיה"מ: שהורה כן )פרק ב', כ"ג א'(ן במתניתין בביצה . וכן תנדמותר(
לאשה שהיתה שכנתו. ואין הלכה כמותו, מפני שדומה למשוי. ומטעם זה נאסר כל מה שנאסר. עכ"ל. הרי שהבין שזו מח' בין חכמים 

 לראב"ע. 

 ת”בעזהשי

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



 

 

 

 

 

 

  13.כל העולם כולו נות()עוואנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על  )עוונות(באנשי עירו, נתפס על 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שה(

קוּ  יז.  הּוא ּפָּ י ׁשֶ זּוג ַאף ַעל ּפִּ ת; ְולֹא ּבְ ּבָּ ה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּה ְקׁשּורָּ ֵאינָּ ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִּ ַמְרּדַ ארֹו, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ּבְ ַצּוָּ ּבְ ם ׁשֶ ֻסּלָּ ק; ְולֹא ּבְ
עוֹ ְוֵהן לּוחֹות ׁשֶ  ה ׁשֶ בָּ ַעת עָּ ין ַטּבַ מִּ ַרְגלֹו, ְוהּוא ּכְ ּבְ ה ׁשֶ ְרצּועָּ תֹו; ְולֹא ּבִּ ְך ַמּכָּ ּלֹא ְיַחּכֵ ארֹו ׁשֶ יב ַצּוָּ ים ְסבִּ רִּ ׁש ּקֹוׁשְ ּקַ ים מִּ ש ִּ

ּה ֶזה ְלהָּ  ים לָּ זֹו ְועֹוש ִּ ה ַרְגֶליהָּ זֹו ּבְ רֹות ּוַמּכָּ יעֹוֶתיהָּ ְקצָּ סִּ ּפְ ה ׁשֶ ֵהמָּ ַרְגֵלי ַהּבְ ים ּבְ רִּ זֹו; ְוֵאין ְוקֹוׁשְ ה זֹו ּבְ ּכֶ ּלֹא ּתַ ֵגן ׁשֶ
ַרְגֵליֶהם כְּ  ים ּבְ רִּ ּקֹוׁשְ ה ׁשֶ ְרצּועָּ ן; ְולֹא ּבָּ ימָּ ַרְגֵליֶהם ְלסִּ ים ּבְ רִּ ּקֹוׁשְ ים ׁשֶ חּוטִּ ים ּבַ ים יֹוְצאִּ ְרְנגֹולִּ ים; ַהּתַ לִּ רּו ַהּכֵ ּבְ ׁשְ ּלֹא יִּ ֵדי ׁשֶ

ַחת ַאלְ  ּתַ ה ׁשֶ לָּ ֲעגָּ ים ּבָּ ים יֹוְצאִּ לִּ ַאּיָּ ים ְוֵאין הָּ ּזִּ עִּ ֶרץ; ְוֵאין הָּ אָּ ְגֶרֶרת ּבָּ ה נִּ ַאְליָּ ֵהא הָּ ּלֹא ּתְ ֵדי ׁשֶ ן ּכְ ֶהם ּכֵ ים לָּ עֹוש ִּ יֹוֵתיֶהם ׁשֶ
יֶהם; ְולֹא  אׁשֵ רָּ ּבְ ים ׁשֶ עִּ לּו ּתֹולָּ ּפְ ׁשּו ְויִּ ְתַעּטְ ּיִּ ֵדי ׁשֶ חֹוְטֵמיֶהם ּכְ ים ּבְ ּנֹוְתנִּ דּוַע ׁשֶ ֵעץ יָּ ּנֹוְת יֹוְצאֹות ּבְ ן ׁשֶ טָּ עֹל קָּ ֵעֶגל ּבְ ים ַעל הָּ נִּ
ים עַ  ּנֹוְתנִּ עֹור ׁשֶ ה ּבָּ רָּ יַנק; ְולֹא ּפָּ ּלֹא יִּ ֵדי ׁשֶ ל ֵעֶגל ּכְ חֹוְטמֹו ׁשֶ ים ּבְ יחִּ ּנִּ ּמַ ם ׁשֶ מָּ זָּ ּה; ְולֹא ּבְ ארָּ ים; ַצּוָּ צִּ רָּ ְ יְנקּו ַהׁשּ ּלֹא יִּ יהָּ ׁשֶ ּדֶ ל ּדַ

יא לְ  ם הִּ ין אִּ מֹר ּבֵ ׁשְ יא לִּ ם הִּ ין אִּ , ּבֵ ין ַקְרֶניהָּ ּבֵ ה ׁשֶ ְרצּועָּ ּה ְולֹא ּבָּ ֵאינָּ י ׁשֶ ּה ְלפִּ ארָּ ַצּוָּ ּבְ ֶחֶבל ׁשֶ ה אֹו ׁשֹור ּבַ רָּ ֵצא ּפָּ נֹוי; ְולֹא ּתֵ
ים רִּ ים ֻמּתָּ לִּ ל ֲעגָּ ה; ֲאבָּ ירָּ מִּ ה ׁשְ יכָּ ַקל. ְצרִּ ים ּבְ ֵהם מֹוְרדִּ י ׁשֶ  ְלפִּ

י ׁשֶ  הגה: ּה ֻמְמֶחה ַאף ַעל ּפִּ ֵאינָּ ׁשֶ ל לֹא ּבְ ה, ֲאבָּ ְבֵהמָּ ֵמַע ֻמְמֶחה לִּ קָּ ה ּבְ ה יֹוְצאָּ ֵהמָּ ם. ַהּבְ דָּ יא ֻמְמֶחה ְלאָּ ם חהִּ ית יֹוֵסף ְור' ְירּוחָּ ם "י ְוַרְמבַּ ")ּבֵ
 ב(. "פ
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ואפילו אם אינה , בחצר שרי ,משום משוי שות הרביםנן בבהמה דאסור לצאת ברנך דאמריודע דכל ה, (מגק "שה,יא, ס)ב "משנהכתב  . 13
דיש בזה ספק , שלנו בודאי יש ליזהר שות הרביםן רולעני .ויש אוסריםיש מתירים , נין כרמלית יש דעות בין האחרוניםולע .מעורבת

אף המתירים הנ"ל מודים דאסור  ,משום דלמא נפיל ואתי בעליו לאתוייה"ל. ובדבר שהחשש הוא יכמו שביארתי בב ,איסור תורה
. א", כן כתב המגאף במבוי המעורבת אסור כיון דשכיחי שם רבים ,בכרמלית. ובדבר שהטעם הוא משום דמחזי כמוליכו למכור

 . ג וכן הבית מאיר מפקפקין בדין זהוהפמ"
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