
  בהמה בשבת האבסת. ב"ע הקנ

  :האכלת בהמות או עופותישנם שלוש רמות ב

מושיב את הבהמה ונותן חכה שלא ' כדו( את האוכל חזרה נתינת אוכל לבהמה מבלי שיכולה להחזיר -האבסה . 1

לדעת ובכלי ביד ( ויש בו טירחא יתירה, )כדי שיכנס האוכל מהר לבית הבליעה - ומאכילה כרשינין עם מים . את פיהתוכל לסגור 

  .)סדאאו רק בכלי לדעת רב ח, רבי יהודה

עומדת ומשקה את הבהמה כשהיא  מאכיל' כדו( באופן שיכולה להחזיר אם רוצה, פי הבהמהבנתינת אוכל  -האכלה . 2

  .(ונותן לה לאכול כרשינים ומים בנפרד, "כך אינו יכול לתחוב כל"ובעמידה זו 

  ").יוני שובך"ה "די "רש(ואין בדבר טירחא , פיזור אוכל בפני הבהמה -ה לפניה יננת. 3

  

אסור , מותר להלעיט את הגמל: המשנה והברייתא מביאות דוגמאות להאכלת בהמות או עופות בשבת

של  לאיזה סוג ,כוונתןברור  נהאך אי .מותר להלקט תרנגולים ואסור ללקט יוני שובך, להמריא את העגלים

אופני ההאכלה בכל אחד מסבירים את  האמוראים. )בבהמה ובעוף שונות הפעולה שמותהפעולות הן זהות אך ( האכלה

  .)סה בכלי וביד מתירבאאוסר ה ורב חסדא ,סהבאסר האו רב יהודה( על פי שיטתם מהדינים

  

  

  

  

  

  

  

  

האכלה למקום   החזירהאכלה למקום שאינה יכול ל  
  שיכולה להחזיר

  פיזור אוכל

  ביד  בכלי  

  מותר  הלעטה שמותרת  המראה שאסורה  רבי יהודה

  מותר  מותר  הלעטה שמותרת  המראה שאסורה  רב חסדא

הברייתא 
בהסבר 
  ראשון

מותר להלקט     
ואסור  ,בתרנגולים

  ללקט ביונים

מותר להלקט 
ואסור  ,בתרנגולים

  ללקט ביונים

לא ייתכן לאסור : קושיה
שאין (ביונים לפזר לפניהם 

  ?)בכך טירחא

הברייתא 
בהסבר 

  השני

מוכרחים לומר ( מותר להלקט בתרנגולים

כדי שנוכל ליישב את  -שמדובר בהילקוט ביד 
  )הברייתא והמשנה

אסור ללקט 
  ביונים

העמדנו : קושייה לרב יהודה  
שהילקוט  1ברמה בהאכלה 

כ "א, בתרנגול ביד מותר
מה שאסרה מוכרח לומר ש

דווקא  - 1ברמה המשנה 
, קשה לרב יהודה ומאידך( בכלי

  ?)עם רב חסדא קוכיח שהצדמ

הברייתא 
בהסבר 
  רבי יהודה

מותר להלקט   
כשיטתו ( בתרנגולים

  )בהלעטת עגלים

אסור ללקט 
מפני ( ביונים

שטירחתם לא מוטלת 
לא שוזו טירחא , עליך

  )לצורך

רב יהודה חוזר להסבר 
, של הברייתאהראשון 

יא ומתרץ את הקוש
  .השהובא


