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 איו כדעח הרמביס ודטמי׳ דשיר הוי שמירה מעילה
 מאפסר. דהכחא ליכא להוכיח מהך דרינריי מידי כדדח׳
 הש״ס. אלא דבא להוכיח ממהני׳ מכח ברייתא זו. וכניל.
 ומימ איכא לדחויי ולומד דמשיס וריבריי רוצה ליחשב
 כל הנך בהמית היוצאות באפסר חשיב ;מ׳ סוס בהדיה,׳.

 ודייק :
 אך כל זאת שבארנו נימא ווקא אס נימא דהך ברייתא
 דלובדקיס יוצאין באפסר. הלכתא היא, וכ׳ע
 מורו בה . וכן הוא כאמת דעת רוב המפרשים. אכל
 הרב המאירי כתב יזיל. מה שאמרו לובדקיס יוצאין
 באפסר. אין הלכה כן. שהרי אפפר ללוכוקיס שמירת
 פחותה היא. ולא הביאוה גדולי הפוסקים אלא לע־ין
 גמל, עיכ יעי״ש. ולפי שישה זו עיכ צ׳ל. דהא דמ״הי
 הר״ף ברייתא זו למיפשמ נעיין . דגמל בחשס לא. כחיש
 סמהרשיא ומהריס הניל וה״גו. דאף דהא דקתני בברייתא
 זו ליכדק־ס לאי הלכתא היא. מ״מ מה־ דגמל מציק
 לחיפשע דדיקא באפסר אבל בתפס לא. כיון דלא נחית
 למניינא. חשאיכ בהך דריבר׳י. מחית צמני־נא, ולא
 שייר מידי. דלדידי׳ נאמת ליכוקים אין יוצאין באפסר .

 וחיק :
 (דף נ־ב. ט״א) גמרא . חמור שעסקיו רמים כנין
 זה. מתו לצאת בפדומניא
 בשנת. איל. הכי אמר אביך משחי׳ לשמואל הלכה
 כחנניא , כתב הרשביא וזיל. תמיהא לי לחה הוצרך ל״
 להא דשמואל. דהא משמע דלכ״ט חמור שעסקיו רמים
 יוצא בפרומניא. ואפילו נמל בחמס חם צריך לכך . ותדע
 לך והא לרב דאסר פרה ברצועה שיין קרני׳ אקשינן
 עלי׳ מפרה במוסרה. יפרקינן. בחורדח כי׳ ולוי נחי הבי
 בעיא מיני׳ חמור שעסקיו רעים מכלל דאף למאן דאםר
 נטירותא ׳תירא קמינע א לי׳. ו״ל דלרבוחא וקושנוא
 דמילתא קא״ל דאפילו בטלמא נטיריתא ׳תרתא שיו. עיכ.
 ואני מוס־ף טל דבריי משוס דשמע רבה בליה דקאיל
 ליי חמור שעסקיו רעים כגון זה, מכלל דקים ל" ללוי
 דהלכה כתיק, וכשאר חמורים אסור לכך הוצ־ך להוציאו
 מטעותו ולומר לי שהלכה כחנגיא. ולא כמי שהיא סובר.
 ואס יטעה מדבריו דדוקא משום דהלכה כחנניא מוחר .
 אכל אי הלכה כחיק אסור . אין בזה חשש כיון דלפי
 דעתו הלכה כחנניא . אין כאן טעוח כלל לפי האחח .
. וכך היא שיטת הרב המאירי. וכינ משיטה להריטכ״א ל י  מ
 יעיי׳ש. יכיכ המרוני בשם ראנייה וכיה דעת הרב
 המגיד בשם המפלשים לבכל סין שעסקיו רעים. מיתר
 לצאת בשמירה מעולה ביותר אס הוא צריך לכך. אף למיד
 דנמיריתא יתירה הוי משאו׳ וכל ואת נעלם מעיני מרין
 המסרשיא נשמעתי[ שכתב דחמיר שעסקיו רעים מינטר
 טפי באפסר משדה המורדת ׳עיי״ש. והרב המאיר׳ כתב
 דיש חולקים לומר שכל שחינו איצ סרימביא אץ מורוין
 שבאותו המי! יוצא•[ כפרוחביא. ולא יראה כן. עוד כתב
 וזיל אטיפ שבארנו לדעתנו. במה שאיצ לשמירה יתירה .
 שהמורדים שבו יכילין לצאת בה. אין אומרים בכ־ויב
 שהמין שצריך לשמירה יתירה. יהא גני תרבות שבי. מיתר
 לצאת בשמירת פחותה. שהתם יוצאת מקיל לכלל מרד
 ואין המלל חיזרת לתמיח. וראיח׳ מ׳ שחולק בה. ופיסק
 בלייתא של לוכדק־ס יוצא־ן באפסר. ומעמידו בקט; אי
 בתם כיכ שדו באפסר. ומימ אף הס חו־־ס שלא אמרוה
 אלא בליבדק־ס. שהדבר מצו־ בו לשחי פנים. יש מהם
 ששמירתם נאפשר ויש מהן שצריכים פרוחניא. עכיל .
 והנה הרב אזיל לטעמי׳ שכתננו לעיל נשמי דסיל דהנר״תא
 דלוכדקים יוצאין נאפשר לאו הלכתא היא . אנל הא כבר
 כאדני למעלה דדעת רוכ־המפרשיס דהברייא דליבוקיס

 יצאי[

 חלקת שבת פרק חמישי־ דף
 הוא ליקא אם נימא דריכריי ממיר דעלמא קחשיכ ,
 והך ברייתא אחריתא היא יילאי ריכריי איירי כה וכיה
 לעת ריב המפרשים משאיכ' לפי פי׳ הרמבין הכיל דתמיר
 לליבליי היינו חמלא ליבא כלתני כברייתא להכא , ואיכ
 לפיז ליכא למיפשט מינה מילי וגמל בחטס לא, להא
 שפיל ייל לאתי למעיטי נאקה כאפסר, וע״כ ציל ללילי׳
: ל י מ  ללא מייתי סש״ס הכלייתא כלי למיפשמ מיני׳ כעיין !

ם י״ל נס לפי פי׳ הרמנין הניל להשיס מ״תי ל 1  א
 הך ברייתא, משים למכת ברייתא אינא למיפשט
 בטיין ממתניחין, להנה כחלישי הל״ן הקשה אהא לבמינן
 מטיקלא למיפשט מהך לליכליי, לגמל כתטם לא, למאי
 אילמא ממתני׳ לקתני הגמל ייצא כאפסל ולילוק נמי
 לגמל כתטס לא, ותי׳, למתני׳ לא נשנית כלוקא, להלי
 חזינן רריכר״י כא לאוסיפי אמתני׳ ולומר, לנס סוס ותמור
ל  כמי יוצאין באפסר, וכיון לממני׳ היא לאי לוקא, ״
 דסיה נחל בחטם , אבל לליכל׳י להוסיף אממני׳, אם
 אימא לנמל יוצא כחטם לימא לי׳ נמי, כי היכי ראמר
, יאני מוסיף טל לכליו לנס י״ל לממני׳ לא כ י , ט י  הנ
י ד׳ דקחשיכ  אמי למטיפי אלא שמילה שלמטה מהן ככל מ
 דהיינו נמל באפסל אבל כמיחנא לא, ונאקה כחטס
 לוקא אבל בפלומביא לא, וכיש באפסל ובמיחנא ,
 ילובלקיס בפלומביא, אבל באפסל ובמיתנא לא , וסיס
 בשיל, אבל במיתנא לא, והיינו משום ל״ל לשיל הוי
 שמילה פתותה יותל מאפסל כמיש בספל המלומה וסמיג
 !אויז והגהמי״ , ואף אס נימא ראפסר היי שמירה פתותה
 משיר וכמיש הרמביס יהרמבין והרשביא והדין, מ׳מ
 י׳ל דהא דקתני הסיס בשיר, אף ליוצא נחי באפסר דהוא
 פחות משיר כרקתני בהך דריבדיי, היינו משים דקבעי
 למיתני בסיפא וכל בעלי השיר יוצאין בשיר כו׳ מש״ה תני
 נמ׳ הסיס בשיר, אבל למולם ייל דבכל הנך בשמירה
 שלמעלה מהן ייצאין דנטירותא ימירא לא הוי משאוי

 ואפילו גמל במטס וכיש סיס ולובדקים :
 אמנם כן היא ליקא אס גימא דליבדקים א־ן •יוצא־ן
 באפסר אלא רוקא בפרומביא, מעתה שפיל
 יל להא לקתני והלוברקיס בפרומביא , לאו למעיט׳ שמ־רה
, אלא למעוטי שמירה  שלמעלה ממנה, דהיינו חטס
 שלמטה ממנה דהיינו שיר ואפשר, ואיכ ליכא למיפשט
 מממני׳ מידי דנטירותא ית־רא היי משאוי,, משא״כ
 השתא דמייתי השים ברייתא דגם לובדקיס יוצאין באפסר ,
 קשיא טיבא אמתנ׳׳ דקחני הליבדקיס גפיומביא דלמאי
 קתני לה, אי למעוטי שמירה שלמטה ממנה דהיינו
 אפסר. הא באמת יוצא־ן נחי באפסר כדקתני בהך
 ברייתא. ואי למעוטי שמירה שלמעלה מגונה דהיינו חטם.
 הא אמרת נטירותא יתירא לא הוי משאוי, ויוצא אפילו
 גמל בחטס וכיש ליבדקים בחטס, איי ע״כ ציל דכאמת
 נטירותא יתירה הוי משאיי, ואפילו לובדקים אינן ׳וצאי!
 בחמס. וכיש נמל . ומעתה ממילא דמינה יש להוכית
 נמי לכאורה כדעת הרחבים ודעמי׳ דשיר הוי שמירה
 מעולה מאפסר, דאס איתא כרעת ס׳ התרומה
 ולעמי׳ דש־ר הוי שמירה פחותת מאפסר, איכ הא מיכ
 יש להוכיח מהך דריכר״ דנחל כחטס לא. דאס א־חא
 דנטירותא יתירא לא הוי משאו׳ קשיא מובא אהא דקחשיכ
 סיס בהנך ד שיוצאין באפסר. ולמאי קתני לה . אי
 לחטוט׳ שמילה פחותה מחגה רהיינו שיר. הא באמת
 יוצא נמי כשיר כלקתני במיחג״ הסיס בשיר, ואי למעיט׳
 שמירה למעלה ממנה כגון פרוגוביא וחמס. הא אחרת
 נטיריתא יתירא לא היי משאו׳, איו עיכ ש׳מ לנש־ליתא
 ימלא הוי משאוי. יאינ אמאי לא פשיט מהך לריכר״ ,


