
 רכינו הלכות קטנות הלכות כלאים אשד

 כלאים לאלם והמגן אלם מותר עס כולן לשרוש ולמשוך. הרי לך לאעי׳פ שאין עושין
 מלאכה ואין קשורין ישל ני1] אלא שכרוכין לאסור. ואע״ג נא] לשנן אין קושרין הסוס כצילי
 הקרון ומפרש כירושלמי מפני שנושאים השכל משמע שצריך מלאכה. י״ל המם מפט שאין
 מנהיגן ממש ישל שהעגלה לפני הקרון והסוס לצל הקרון הילכך כשנושאין המבל בינתיים
 הוי כאילו מנהיג ישל. ובספרי לרש לרכוש הלש והמנהיג מאי קרא לכתיב ישלו מ״מ. ולא
ט לתוכף תכיפה אשמ. א״כ משמע לאפי׳ ר  לריש האי יתלו כמו יתלו לכלאי בגלים 1ש פ
׳ יונתן ור׳ יאשיה  אין מתוכרין יתל אלא שהוא מנהיגן ישל לוקה וכן משמע מפלוגתא לר
 w לקאמר משמע שניהם כאשל ומשמע אחל אשל כפני עצמו על שיפרוט לך הכמוכ ישלו
 לומיא לשור וממור. מכלל לשור וחמור אין לי אלא למעט אלא שאין שייב בזה אמר זה
 אבל כשמנהיגן יחל לוקה לומיא למכה אכיו ואמו נל] אס לאו קרא יחירא ע״כ. המשובה
 לעמי נוטה שאין כו צל איסור. מלא שאין איסור כלל אלא כשעת מלאכה. ועול לאינן
 קשורין ישל ומנן בפ׳ במרא לכלאים אין קושרין אמ הסוס לא בצילי הקרון ולא לאשר
ר״מ ממיר. ואס היו מסייעין בירילה ובעליה ל״ה מ ו  הקרון ולא אמ הלובלקי לגמלים נ
 אסור ומלנקט קשירה ש״מ לוקא היא אבל בלא קשירה לא. ומלנקיט נמי אס היו מסייעין
 בירילה ובעליה הכל מוליס שהוא אסור ש״מ כשעמ מלאכה בעינן. ועול מלנקט בצילי
 הקרון ש״מ לוקא כקרון. ורישא לממיר ר״מ כשקושרין בצילי הקרון לאשר הקרון מיירי
 שאין מסייעין כלל אלא שקושרין לקרון בעלמא ואפ״ה אסרי רכנן נו] מפני מראימ העין.
 ש וההיא לאיסי הבבלי ה״פ ומה כלאי בגלים שמומרים ללבוש זה על זה אסור במערוכמן
 כשנממברו ימל בכ׳ מכיפומ. כלאי בהמה נח] שאסיר להנהיגם זה עם זה בקשירה אינו לין
 שיהא אסור בתערובמן כשנעשו גוף אשל. מלע לך לבהנהגה בקשירה איירי נט] מלמייתי
 לה אמתניתין לאין קושרין את הסוס. וראייה לכעי׳ כשעת מלאכה מן הירושלמי לקאמר
 מפני שמשאין חבל בינתיים אלמא בעינן שיעשו שניהם מלאכה אממ. ועול מלישנא לקרא
 לבחיב לא משמש. (כי) וההיא לבמה בהמה פר״ח לכריכה היינו כמו קשירה ואף בשעת

 מלאכה כמו שפירש רש״י ז״ל החס: סליק הלכות כלאים

ר״מ  1 מתני׳ >נג) המנהיג סופג אמ הארבעים והיושב כקרון סופג אמ הארכעיס ו
: גמ׳ בפ״ק דכ״מ (דף ח:) קאמר שמואל קמפיך לממני׳ ומני ושכמיס פוטרין. טר  פו
ר״י  משום דשמואל סכר דרכוכ לא קני וכ״ש יושב ולהט מפיך דמיקו מילחיה כחכמים. ו
 ז״ל פסק כשמואל דלא אשכשן אמורא דפליג עליה. ואע״ג דפריך ליה מובא הא שני לכולהו
 ני] וממני׳ דהיו שנים רוכבים ע״ג בהמה מוקי לה שמואל כמנהיג כרגליו m והאלפס ז״ל

 לא הביא דברי שמואל כלל אלא הביא המשנה כצורמה משמע דלימא להך דשמואל משום
 לפריך ליה מובא. ואף ע״ג לשנינהו נראה לו לרב אלפס ז״ל דשנויי דמיקי נינהו ורכוב
 קני ולא מפכינן לממני/(כל) והיושב בקרון לוקה משום לאזלי ממממיה. משום >כה) נל] ללא
 גרע מהנהיגה כקול ללוקה משום לכלכוריה קעכיל מעשה: ממני׳ והשלישי שהיא קשורה
׳ אס היו קשורין כ׳ סוסין כקרון וקשר שמור עמהן אע״ג לכלא  לרצועומ אסורה: גמ׳ פי
 ממור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן ללימיה כיון לזה יכול וזה אינו יכול נמ] לליהוי
 מסייע שאין בו ממש: משני׳ אין קושרין אח הסוס לא בצילי הקרון ולא אחורי הקרון ולא
 את הלובלקים לגמלים: גמ׳ פי׳ לרך עגלה למשוך בקרון כלאימא m בפרק טצל הרגל
לף יז:) ואין קושרין אח הסוס לא בצילי הקרון ולא אחורי הקרון ללמלו למשוך. ומפרש ) 
ף של אוחו שאשר  בירושלמי מפני שזה נושא עצלומו של זה פי׳ שהראשון מחעצל נס] גו
 הקרון נוגע בקרון ומנהיגו בקרון בגופו רב אמר מפני שמשאין חבל שבינמיים. ואם קשרו

ר נע] שאס ימשוך יכאב לו:  כשערו פטו
 ן ראיתי במשובה ששאל רבינו אפרים אמ ראכי״ה אס ישראל רוכב על הסוס לצול ציל
 להביא ומושך כחכל כלכיס אצל הסוס אס הוא לוקה משום מנהיג ככלאים. לבירושלמי
 משמע נפ] אע״פ שאין עושה מלאכה אלא מנהיג לשוליה לוקה. לקאמר המם ומאי כלאי
 בגלים שמומרים ללבוש זה על זה אסור במערוכומ כלאי כהמה שאסור להנהיג זה אמ זה
 וכו׳. משמע לומיא ללכישמ כלאים למומר בלא חכור כך כלאי בהמה [צ] אע״פ שאין קשורין
 שמנהיגן בימל אסור. וה״נ אמרי׳ נק] בפ׳ במה כהמה יוצאה m וכלכל שלא יכרוך. וקאמר
ף נל.) נש] ע״כ לא שנו אלא לענין כלאים. כלאים למאן. אילימא ל ) י ש  עלה אמר רב א

 רש״י ונ״י
 ו המנהיג. בשור ותמור: סופג. לשון שאיבה ולקיחה פי׳ אמר סופג נגימ״ל במו סופק בקו״ף לשין ויספוק את כפיו: ככרך אמד ובגמרא מפרש טעמא: לענין כלאים שנו. האי שלא יכרוך למתני׳ לא שייך ביה איסור שבת אלא משום
 והיושב בקרון חייב. הואיל ואזלי מתמתו חשיכ כאילו מנהיג[: פוטר. קסגר לאו מידי עניד: במנהיג ברגליו. דקנייה כלאים אסר ליה כדמפרש ואזיל: אי נימא כלאים דאדם. וכי כריך להו סביבות ידו נמצא קשור עס הגמלים ופעמים
ך.  במשיכה שבועט ברגליו והולכת מחמתו כדרך רוכבי סיסים: ממגהיגם בקול. בכלאים ואינו אוחז המרדע: קעביד מעשה. שהן מושכין שוס דכר ונמצא אדם וגמל מגהיגין יתד: והתנן אדם מותר עם כולן הבהמות לחרוש ולמשו
 וה״ל לאו שיש בו מעשה ולוקין עליו: והשלישית שהיא קשורה לרצועות. אס שני סוסים קשורין בקרון וקשר שס שלא אסרה תורה אלא שני מיני בהמה יתד כעני! שור ותמור משגה זו במסכת כלאים: תכיפה אחת. שתתב המחט
ן סוס בצידי הקרון. כשהבקר מושבוח בכגד פעס אתת כלכד או שעשה קשר אמד דכמיג צמר ופשתים יחדיו לא אסרה תורה אלא מגור יפה ומתקיים:  חמור אע׳׳ג דכלא חמור קאזלי אסור ולא חזינן לחמור כמאן דליחיה: אין קושרי
ט לך הכתוב יחדיו. כמו שסרט לך הכחוב בחורש בשור וחמור ומדאצטריך למכחכ יחדו שמעינן דאי פרו  בקרון אין קושרי! סיס בצירו או אחריו של קרון כדי שילמוד למשוך לפי שפעמיס הסוס שאחר הקרון דוחף אח הקרון עד שי

ן משאר חמורים ודומה לגמל: ז ובלבד שלא יכרוך. החבלים לא בחניה הוה משמע שלא יחרוש לא בשור ולא בחמור: סליק הלבות כלאים עד  ומנהיג בגופו: לובדקים. חמור של לוד הוא גדול ו

 חמודות
 לחוס׳ והרא״ש שכתכו כפרק ת׳ שרצים כהוכתומ גמורות לככל איסורין שכתורה קי״ל כר׳ שמעון שד אפי׳
 כגוונא להנהגה להא לאו פסיק דשא הוא וכ״ש מילון לילן אמנם נראה ליש ליזהר היכא שהמשא של
 ישראל והוא הלך עם העגלה ולפעמים כשהגלגלים נככשיס מלכת לא ילמלם היאך יעשו שילכו האופנים ליש
 לתיש הואיל ועוסק היא כתיקון ההליכה שמא ישכת ויצעק לכהמות שילכו כררך העגלים לעשות וכן ככל
 הלרך שילך עם העגלה טוב שילך מרמוק משוס האי תשש כי רגילות היא שהעגלה נככשת אי מתעככת
 באבן או בגומא שלא תלך ע״כ ורמ״י אסר אפי׳ כשאין המשוי של ישראל וכמתילת ככולו לא כוון יפה לולאי
 אם מנהיג בקול דלוקה אפי׳ אין המשוי שלו אבל הך תששא שמא יצעק ודמש״ה ילך למרתוק לא קאסר
 ת״ה אלא כשהמשוי של ישראל ילא בתנס כמכ שהמשיי של ישראל אלא לומר דכלא״ה לא מיישינן כן נ״ל:
 (כי) וההיא דבמה בהמה פר״ח דכריכה היינו כמו קשירה ואן! בשעת מלאכה כוי. ישם כתכ רכינו והמיס׳
 נ״כ דאי בהנהגה בעלמא אס כן אסור לזוז שור פסולי המוקדשים ממקומו דעשאו הכמוכ כשני גופים
 כדלעיל ס״ס ה׳ ומסקנמו נראה דקשיריס ימל בסבל אסירים לנהיג משים לחבל הר משיי וקשיא לי דהא
 כירושלמי אתסלגי! ר׳ יותנן ורכ ומשמע דלר״י סכל לאו משר הוא ולא קאסר אלא כקשורים יסד כקרון
 משוס דזה נושא עצלותו כו׳ כדלעיל סוף הסי׳ וקי״ל רב ור״י הלכה כר״י וגס לעיל סי׳ ה׳ כמכ רדנו
 כזה״ל ללא שייך כלאים אא״כ קשורים יתד כקרון או כממדשה ומיהו הא לא קשיא דהא רכ אקשור כקרון
 קאי וקאמר מפני שנושאים אמ הסכל אכל לפסיק כרכ כמקים ר״י ידאי דקשיא יצריך עיון ורמ״א ז״ל לא
 הכריע בי[ ראבי״ה לרבינו אפרים ולי היה נראה לפסוק כדברי רדנו והמו׳ דכפרק כמה כהמה והן הן
 מסייעים לדכרי הראד״ה והוי רכיגו אפרים ימידאה לגד כל הנן רכוואמה: סליק הלכות כלאים

 דברי
 (כג) המנהיג םופג את הארבעים. ומני בפרק הפועלים דף צ׳ המזווג בכלאים פטור ואינו לוקה וסירש״י
 המזווג שור וממור לקרון וכא מדרו והנהיג פטור הראשון דלא שחריש כמיב ואינו לוקה אלא זה המנהיגו
 ע״כ ועיין כסימן ללקמן: (בל) והיושב בקרון לוקה. וכמב הטור שזו היא מסקנמ רבינו ז״ל והקשה הב״י
 שאינו מוכרע אלרבה בפ״ק לכ״מ פסק כשמואל לרכוכ לא קני וא״כ כ״ש לגד כלאים ללא ילקה ע״כ ואני
 שמה שהכ״י לא הקשה זה על הטור עצמו שהוא כטומ״מ סימן קצ״ז פסק ג״כ לרכוכ לא קני ולענין הנלון
 להכא הרמכ״ס פסק נ״כ כהרי״ף שהיושב כעגלה לוקה וכן סממו האסרוניס וכמכ עול הרמכ״ס שכן אס
 היה יושב א׳ כעגלה וא׳ מנהיג שניהן לוקין ואפי׳ מאה שהנהיגו כלאים כאמד כולן לוקין: >כה) דלא גרע
 ממנהיגה בקול דלוקה. כר׳ יוסנן כפרק הפועלים כמ״ש במ״י והטור דיק מדברי הרמב״ס דממייב אפילו
 כשאינן קשורין והכ״י כמב לראייה להרמב״ם הני ראיומ שבשאלה דבסימן דלקמן אבל ככ״מ מזר כו ואמר
 שלפי האמה לא ס״ל להרמב״ם ז״ל שיהיה מייב המנהיג בקול אא״כ שהם קשודס ימד וק מראין דכד
 הרמכ״ס ועוד שא״א להעלוה על הדעמ דהא מושן ומנהיג כיד אין לשייכם אא״כ קשורים יחד דא״כ לא
 קדנן בהי ימדו והיאן אפשר להממיר כמנהיג כקול יומר מכמישן ומנהיג כיד וזה פשוט עכ״ל ולא ידעמי
 מאי פשיטוהיה והרי מבעיא בעיא ליה לרדנו אפרים בשאלה שבסימן דלקמן מ״מ הא ודאי דפשט דברי
 הרמכ״ס נראין כדברי הכ״י וכחוכ כמ״ה סימן רצ״ח עוכר כוכדס כעל חוכ מולין עגלה ככלאיס ופגע בו
 בררן ירצה ללבר עמי בעסק חיבו רשאי לדבר עמו בקול רם ואין למוש בדכר ואע״ג דכחוב בהגה׳ סמ״ק
 נכון שלא לפרוס שלים לעוכל כיככיס המנהיגים כלאים שלפעמים הכהמיח ממהרוח ללכח מחמח הקול נוכל
 לומר דהג״ה זי ס״ל כשאלחוח דסברי דלא קי״ל כר״ש כדכר שאינו מחכוין אלא באיסורי שבח בלבל אבל

 יום טוב
 כעיא דרכי ירמיה דממ״נ היד קאמר אי קשרן כשערן ר״ל שקושר הכהמוח יחד שקושר האחד כשערה ע״ג
 חכרחה יס״ד דאסור א״כ אף אנו נאמר שכן אסור להרכיב כלומר רדכה כעלמא לא הרכעה וגם לא העלאה
 בדרן שעולים להרדעה ורדבה כזו שאינה כן ודאי דשרי וא״כ מאי ס״ד דקשירחן כשערוח זו עם זי שיהא
 אסור משיכה אין כאן שמפני שכואכח ומצטערמ כדפירש הרא״ש אינה מושכחן והרכבה דרן הרבעה כ״ש
 שאין כאן והלכן ולאי לשרי ואי מייד שקשר הסבל של בהמה זו בשערה של זו נאמר ולאי לאסור דהא מפני
 שכואבמ ומצטערח מחקרבמ אצל הבהמה שיש בה החבל והחבל נמלה דניהס ונמצא בהן שנושאין אח החכל
 שבינמיס ואסור ור׳ יונה אמר ר׳ יונה סוכר נ״כ דהבעיא היא שקושר השער בהבל שכשניה ואמר דהא אמפלגון
 רב ור״י בטעמא דממני׳ ר״י אמר וכו׳ ורכ אמר וכו׳ ומאי דנייהו אלא שקשרו כשערו איכא בינייהו וכלומר
 שקשרו המבל כשערו וכין ע״ד דרכ ורן דקאמר לאו דוקא אלא כלומר אס ע״ד דרכ מייכ וכדאמרי׳ שהרי
 הן נישאים התכל שדנתיס כדפירש״י ואם על דעת דר״י פטור שהוא אינו מש על נשיאמ השבל אלא קאמר
 טעמא דזה נושא עצלותו וכי׳ וליתא בכה״ג כלל והשתא הירושלמי מפירש יפה אלא דדן להכ״י ודן לדידי
 אכתי דכד רדי סמוהין: ז [פ] אע״פ שאינו עושה מלאכה וממילא אינם קשורים: [צ] אע״פ שאין
 קשורים. והואיל ולא בקשיריס מייד א״כ אינם עושים מלאכה דאי הוו קשורים המכל שנושאים מקד עושים
 מלאכה כדלקמן: [ק] בפ־־ק במה בהמה נרס והוא בסופו: [ר] ובלבד שלא יכרוך. רישא דממני׳ לא
 יקשור גמלים זה כזה וימשוך אכל מכניס תכלים לתוך ידו וימשוך וכלכד וכר: נש] ע״כ לא שנו אלא גרס
 וכן הוא שם בדכד רדנו: [ת] אלא שכרוכים דאםוד. כלומר כשני מינים דדוקא ארס מוסר עם כולן:
 [א] דתגן. כס״ס דלעיל: נס פרט לתוכף כר. כס״פ כמרא דכלאיס: ןג] דקאמר ר׳ יונתן דהלכה כמותו
 מפרק השואל שהדא רביני לעיל סי׳ ה׳: נל] אם לאו קרא •תירא פירוש אי לאו קרא ימירא דימדו הוה
 לומיא לאביו ואמו ויהיה מיינ אף כזה אמר זה: ןה] וד״מ מתיר ואם היו כוי. הכי מני עלה לממני׳
 בירושלמי: [י] מפני מראית העין. המיהני למפלש טעמא אמדנא מרדרישלמי ראמפלגו דה ר״י ורב:
 [1] וההיא דאיםי הבבלי. איסי בן עקדא גרס והכי מיימי ליה רבינו לעיל סימן ה׳: ןח] שאסור להנהיג
 זה עם זה בקשירה. ואע״ג לאינם אסורים אלא בקשירה מ״מ שסיר עדל ק״ו שיהיו אסורים כשנעשו גוף
 אחל להיינו פרלה להא מערובומ כשתי מדפומ אסור ככלאי בגלים ואע״ג לכלאו הכי מומדס לגמד ק״ו
 למעריבומ בלאי בהמה בגיף אסל שיהיה אסיר שהרי כלאי בהמה רב׳ גופים אסידס בקשירה בלבל ועיין
 בלבד רביני לעיל סימן ה׳: [ט] מדמיית• לה אמתגי׳ דאין קושרים וכוי. ילא כן היא דרישלמי שלפנינו

 אלא אללעיל מינה אממנימין לבהמה עם כהמה וכי׳ טמאה עם טמאה כוי: םליק הלכות כלאים

 מעדני
 ו [י] ומתני׳ דהיו ב׳ רוכבים ע״ג בהמה. להנן ההם בריש הפרק לקנו שניהם: [כ] והאלפס ז״ל לא
 הביא וכוי. ובפ״ק לכ״מ לא כמכ רדנו ללכרי הרי״ף כלל ועיין בל״מ: [ל] דלא גדע ממנהיגה בקול
 דלוקה. לפלוגמא היא בפלק הפועלים (לף צ:) רד יוחנן אמר חייב ור״ל אמר פטור וקי״ל כר׳ יוחנן לנד
 ר״ל: [מ] דלהו־ מסייע שאין בו ממש. להא זה יכול וזה יכול דמ״מ מיקל הסמור להסוסיס וכ״כ רמ״י:
 [נ] בפרק כיצד הרנל. לף י״ז לאמר רכא כל שבזכ וכו׳ ימסקינן לענלה מושכמ כקרון אמא לאשמועינן
 ומלנקט עגלה שמע מינה להד אורסא: נס] נוף של אותו כוי. כלומר והלכך גוף של אותו וכו׳: [ע] שאם
 ימשך יכאב לו. וכמכ כ״י לקשיא ליה כיון לפילש לטעמא לאיסולא משוס לגוף אומו שאמר [הקרון] נוגע
 כקרון ומנהיגו ד קשרו כשערו מאי הוה אלרכה כל שילמה אמ הקרון יומר לא יכאכ לו כ״כ ואפשר לקשרו
 כשעלו לקאמר לאימי שהיא קשיל לפני הקלין ימישכי קאי לדון שאס ימשך יכאכ לו אינו מושך ונמצא שאי!
 הקרון המנהיג אלא ע״י אותו שקשור אתרי הקרון בלכל וליתק יכלקתי כירושלמי ומצאמי להד אימא המס
ד יונה אמר אתפלגין רב ורבי יותנן רד יותנן אומר מפני שזה נושא עצלותו  רד ירמיה בעי קשרן בשערן ר
 של זה ורב אמר מפני שנושאים את התבל שדנמיס מהו נפק מ! דניהי! קשרו בשערו בין על דעמיה דרב דן
 על דעתיה דר״י פטור ימשמע לי דאמא למימר דאיכא בינייהי קשרו בשערו דלרב תייב מפני שעדיין זה נושא
 עצלותו של זה ולר״י פטור שהרי אינו קשור אלא בשערו יאין מכל כיניהס שנאמר שהם נושאים אותו וה״פ
 קשרו כשערו הוא דאיכא דן דעתיה דרב לדעתיה דר׳ יותנן דלמר מייב ולמר פטור ומ״ש פטור אר׳ יוחנן
 קאי ולפי זה ניתא מה שהקשימי מעיקרא וגס ניתא לישנא מה דנפיק מביניהון דמשמע דאתי לפרושי מאי
 בינייהו עכ״ל יאתמהה להא איפכא מיכעי ליה לירושלמי דלרכ שאמר טעמא מושא התכל כו׳ יהיה פטור
 כקשרי כשערי ילד לאמר טעמא לזה נישא עצלותו כו׳ יהיה תייכ ולכן אציגה לפניך לשון הירושלמי להכ״י
 השמיט מה שהיה סכור שאינו לצורך וכך היא ר׳ ירמיה בעי קשרן כשערן מהי מה אנן קיימי! אס כשקשרי
 כשערו כך אנו אומרים אסור להרכיכ כהמה ע״ג תכרתה אס כשקשרו התבל כשערו נאמר מפני שהן נושאי!
 אח החבל שביגתיס ר׳ יונה אמר אתפלגון רכ ורד יוחנן רד יוחנן אמר מפני שזה נושא עצלותי של זה וזה
 נושא עצלוחי של זה רב אמר מפני שהן נישאים אח החבל שבינחים מה נפק מן ביניהין קשרו בשערו דן על
 דעחיה דרכ דן על דעחיה דר׳ יוחנן פטור עד כאן דרישלמי ואע״פ שגם לפי דרכי קאי פטור אדעמיה
 דרכי יוחנן לא אחוש מלומר דצריך לגרוס גד על דעחיה דרכ חייכ דטפי עדף לומר שנשמט על ידי הסופר
 תיבת חייב מלסבול דוחק פירוש זה דפטור לא קאי אלא על דעחיה דרד יוחנן וגד רכ לא קאמר ולא כלום
 אבל מה שנ״ל בעיקר פירוש דברי הירושלמי כך הוא דהא דקאמר הירושלמי מה אנן קיימין וכו׳ מדקדק על
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