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 ועיי׳ 3רע״ב וז״ל ואס עבר וקשרו אסור לצאת כו פכ״ל ופיי׳

 בתוס׳ רע׳׳ק אות פ״ו בשם תוס׳ ויש להאריך בו ודוק.
 (טז) משנה ג׳ [ובלבד שלא יכרוך] כ׳ הרפ״ב דלמנין כלאי׳
 תנן והכי קאמר אס מכניס חבלי׳ בידו
 קצתם של פשתן וקצתם של צמר לא יכרוך זו בזו דכי כריך להו
 כלאי׳ וידו מתחממת באחיזתן ואסור פכ״ד פיי׳ בבינת אדם
 יו״ד סי׳ פ׳ שהאריך לבאר שבדרך לבישה אסור אפי׳ אינו נהנה
 אסור דכתיב לא תלבש כלאי׳ אבל אם נהנה אפי׳ אין דרך לבישה
 אסור ואס אפי׳ לובש אבל לא לתכלית לבישה רק להפביר המכס
 או להראות מידתו מותר דיש חרתי לטיבותא דלא נהנה ולא
 נקרא לבישה יפו״ש ויש לעיין בכה״ג אם יש איסור לא ילבש
 גבר שמלת אשה וכן לאשה שמלת גבר ואכ״מ שוב מצאתי בבינת
 אדם סי׳ ס״ז שהאריך לחקור פל הב״ח שמתיר ללבוש בגדי איש

 לאשה מפני גשמי׳ יפריש ודק.

ז ״ מ ר ל ה ו  ק

 (יד) פ״ה משנה א׳ [במה בהמה יוצאה] פי׳ הרפ״ב לפי
 שאדם מצווה מל שביתת בהמתו בשבת
 יפו׳׳ש ונסתפק היזוס׳ רפ״ק אם נשים מצוות במ׳׳פ של שביתות
 בהמה דהוה מ׳׳פ שז״ג ונ״ל פכ׳׳פ במ׳׳פ של שביתה שלא לפמל
 בשבת פי׳ רמב״ן פ׳ אמור דאל״כ יטריח גופו כל היום בחצר
 המוקף ושביתות בהמה הוא חלק ממצוה דכתי׳ למטן ינוח וכו׳

 כמוך וטיי׳ ריטב״א פ״ז דף ט׳׳ו א״כ היא חייבת ודוק.
ק שהיא קשורה לו]  (טו) משנה ב׳ [חמור יוצא במרדפת בז
 תיבת בזמן כמיותר ודי לומר חמור יוצא
 במרדמת שהיא קשורה לו וכן במשנה ד׳ הי׳ די לומר אין החמור
 יוצא במרדפת שאינה קשורה לו וצ״ט ונ״ל דאז יש לטפות דאפי׳
ק ז  אם נקשר בשבת מותר בדיפבד לצאת קמ״ל שהכל תלי׳ פל ה
x בשבת אסור לצאת ק  אם נקשר בזק בהיתר בע׳׳ש אבל נ

 משוי אבל מהר״מ פ-ב נראה דנפק׳ ליה מלמען ינוח.
 ד״ה יתאים בשיר כרוך ובו׳ פי׳ דבכרוך נפי איכא נט־רות׳ שאם
 ת1תד. הבהמה לברוח יתפםנה בכריכת השיר אבל אי לא הוי
 אלא לנוי אסור לכ-ע תר נ-ב ד׳׳ה או יתאי׳ כרוכים אבל הר״ן יישב
 מיש רשיי דכרוכים לנוי וחילוק בץ נוי הרגיל אף בחול דשרי לדלא

 רגיל דאסור•
 ד״ה ונמשכץ בשיר ואמ ותה מושך וכו׳ (דוק) היסב שייחס ההיתר
 לאדם דאי משום נסירות דבהמה מק-ו הוא מכרובי׳ וכיב הר-מ
 וזיל ונמשכים בשיר כי הוא מותר למושכן עיכ והתרך לאשמועינן
 האי היתרא משום דאםור למשוך אם אינו מגביה החבל דביני ביני ספח

 כדתניא בברייתא וקמ-ל דלא גזת׳ שמא לא יגביה.
 תי״ט דיה וטובלץ במקומן נר׳ וכו׳ לא ידענא מאי קאמר חדא דומזץ
 עליהן למאי אתסריך ותו דבהדיא מוקמי׳ לה בגמרא דדוקא
 בעומדי׳ בריוח כגון שתתכן ופרש-י הכה בפטיש עד שנתםשם ונתרחב
 הנקב סביב סביב א-נ כדתני במתני׳ במחוללי׳ ופירשיי מתחלה נעשו
 חללי׳ רחבי׳ שיש חלל בדביקתן שנתן בתור טבעת כמו׳ שהיה רחבה.
 ב הרע״ב דיה בזמן כף ובהכי דייק׳ מתני׳ דלא תני במרדעת קשורה
 לו אלא תני ממן דכיון שצריך שתקשר מעיש נמ1א
 שיש זמן קדמ לה להיות קשורה קודמ שעת תיאת החמור משא-כ אי
 לישתרו בקשורה בשבת דיכול לקשרה ברגע התיאה ותני שהיא לאפוקי

 אוכף שאסור כדתני׳ בברייתא.
 תי״ט דיה ממן וכו׳ הכי יהיב טעמא וכו׳ אבל בתוס׳ כתבו ג׳ סעמיס
 לדבר א׳ לרש״י דבקשורה מע״ש הוי מלבוש ואי לא הוי
 כמשרי וב׳ דאינה קשורה מעיש מחד כמתכוון להוליך הבהמה למקום
 רחוק והוא תי׳ דנר׳ דאשוזמיט מכולהו ההיא דירוש׳ וניל דשפי׳ ידעו
 ליה אבל היקשה להם דלפי סעמא ד־דוש׳ צריך לאוקומי בתיתא התט
 כיחידאה עיש בהראיש ועוד דרב נחמן מייתי סיוע לשמואל דאמר
 בקשורה מע״ש מדיוק׳ דמתני׳ ואי מבירא לתלמודן ההוא טעמא לא הוה

 זריך להכי אלא כר׳ דלא חיישי׳ להאי חששא דהוי כגזרה לגזרה.
 ג הדע״ב דיה מטולטלת וכר קשורה מגבו וכוי כ-כ הר״מ אבל

 קייס אץ זה יתום והתם מיידי ודאי בצמרו דמלבישין בעור את הולו
 כדי שיתחמם,

 ד״ה ומסלטלץ וכו׳ דהכא ביבשים וכו׳ דחזו למזגא עלייה: והתם
 בלחי׳ כ-כ התו׳ וק״ל אליבא דתרווייהו דבהדי׳ אמרי׳ בבתה
 דף י׳ דטעמא דביה מתירין עור לפני הדורםן משום דחד למזגא עליה
 והינ אמרי׳ התם דף י-א תת זמני וניל דאפיה (דלחין) מגטה ויבשים
 מדק׳ עבית סטי למזגא מדדקה ודלחץ והכי דייקי התופ׳ שכתבו דלא

 חזו למזגא עלייה: נולי האי (עיש דף מ״ט).
 ד״ה נוטל וכו׳ אם יקח התבשיל וכו׳ אבל הרימ לא כתב שיטול את
 התבשיל ולא את הקופה עצמה שכתב וזיל וראביע אומר כי
 הוא חייב להשמו וליזהר בשעת נטלת הקדרה מן הקופה שטמו בה
 כדי שלא יפסיד מקים הקדרה ויחזיר אותה וכו׳ עד אמרו ואז יגלה

 אותה ויוציאו אותה.
 ע״ש אלא דנוטל וכד אץ זה כלי דגם שמא ימול דראב-ע גופיה

 לא נוטל דקאמר מעיקרא.

 טרק ה משנה א

 יוצא הגמל איכפל תנא למתני כל הני לאשמועי׳ גמל באפסר ולא
ק לא גמל בחמס  נאקה באפמד דלא מיגטד ביה והוי משוי ו
 דלא חימא אף הוא מפץ הנאקה שהיא גמל נקבה ודלישת נמי בחמס
 קמ״ל דדוקא אפטר ולא בחטם דהויא נטירותא יתירה והוי משר
 ולובדקי׳ בטרומביא אשמועינן רבותא דאעיג דאסשר ליה באפסר כדתני־
 בברייתא קמיל דמותו־ בפדומביא דלא הוי כיכ נס־דותא יתירא לגבי
 וכ-כ התו׳ והרא״ש וסוט בשיר תני ליה למימר כל הני דינץ דשיר

 ודאבתת׳.
 הרע״ב דיה במה יוצאה וכו׳ מציוד. יכו׳ דכתיב למען ינוח שורן
 ולא מלית מלאכה די׳ הדברות וההוא מוקמי במי שהחשיך
 במחמד אחר בהמתו דכתיב אתה ובהמתך תו׳ והגהו׳ הראיש ומחמר
 ציל שטעונה הבהמה אפי׳ כל דהו כדכתב הר׳׳ב ריפ מי שהחשיך אבל
 בלתי טעונה מותר להנהגה כל עוד דהוי במאי דנטירה ולא יותר משום
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ג ו  מ״ג. וכתב המפרש שהוא חמור הבא ממדינת ל
 מ*ב ר׳ יהודה אומר עזים יוצאות צרודות ליבש אבל לא
p־n לחלב. פירש הדשביא בשם מורו ז״ל מפני שאין 
 לצאת כן בחול מפני שבשעה שהחלב מתכנס בדדין הן חולבות
 אותן אבל בשבת שאין חולץ שלא יטפטף ויאבד קושרין להם

 בגד כדי שלא יטפטף והוי לי׳ משוי.

 פרק 71 משנה א׳ ולובדקים בפרומביא וכתב הר״ב חמור
 הבא ממדינת לוד וכו׳ ולכאורה קשה
 דא״כ הי׳ לו לקרותן לודבקים. כן דאיתי בספר אהד שדקדק כן.
 ובגמרא דתמיד פרק ד׳ איתא אייתי חמרי לומד ופירש שם
 המפרש הביא חמורים גמלים ממצרים ובירושלמי איתא מאן
 דאמר לובדקים על שם ולובים וכושים במצעדיו. דניאל ייא


