
 •23 חלקת שבת פרק רבייעי דף ניא ע״ב בנימין

 סחיטה הוא׳, ייש טיל בזה לטמ שלישת לרביני בליך נסי שבה נקלש ינטשה טנ וקפיי יפתה נמחה ינטשה צליל ומי•
 המרומה למסמס מוקצה וכילד אח־נן טלה, ולפיכך כתב נולד, יכינ לעת התיס׳ בשמטתין וליה הסכים הלאיש ,
 לאסור לימן פשטיליא בצד האש לחממו לסי שהשמנינית אבל הרמבין והלשב׳א השיבו עליי יעי״ש, ואין להאריך:'

 םלוקא להו פרקא רביעאה בסיעתא דשמיא .

 פרק במה בהמה.
׳ נהמות הסוס וסללה  בתוספתא להליא ליבל״י אומר ו
 והלובדקים והגמל נמשגין באפסל, אבל בנאקה פשט
, י  לאיסור, והשתא מספקא ליי ללישיס בגמל בחמס מא
״ לאיסור, או למעוטי זכייתי׳ ל ב  מי אמליגן לג״ז פשיע ד

 נלחול דהיינו נאמה באפסל, ולויק :
 שם . בממנ־מא מגא , הלובלקיס והנמל יולאין נאפסר,
 הנה פששא לשמעתמא לכאורה נראה ולא מיימי
 הכריימאכד למיפשט מיני׳ כעיין, אלא והוא מני! בפ״ט,
״ ל ב  ולפי פי׳ הרמבין הנ׳ל י*ל דקא׳ לפרש הא וקאמר ד
 לעיל כך אמל אבא ד כהמות יוצאות באפסר הסוס
 והפלל והנמל והממוו, ללא נימא לוקא חמור ועלמא
 אנל לובלקיס אין יוצאין באפסר. לזה הביא הבלייתא
 לריבל״י מתיל אפילו לובוק־ם לצאת באפסר, ואפשל
״ ל ב  לההיא בלייתא היינו הך לתניא בתוספתא פיה ד
 אומר משום אביו הסיס והפלל והליבלקים וה;״ל נמשנין
 כאססל , אלא לסשיס הניאה בקיצור, ולבזות״ סיבא
 כמלמולא כנלעיל לפי פיליש הלמכין סניל וגילסחו
 כסתיספתא הניל. וכיה הגילסא כאמת ככל ססלי
 התוספתא שכידט. אלא שהגליא מווילנא מתק מלת
 והלוכדקיס. והגיס כמקומו והחמור יעיייש . ולא ילעתי

 למה יציע :

ף והלא״ש נלאה לתליא וסשיס מ״ה׳  אבל מובל׳ הדי
 הך בל״מא בכו׳ לפשוט מינה ונמל בחטם לא,
 והקשי מיו מהרש״א ומסרים למאי אולמא הך בלייתא
 מהן• ללטיל לרחינן לה לא למעיסי נאקה באיסר, ותירצו
 לייל ללטיל נמית למנ״נא ל׳ בהמות יוצאות באפסל והי
 לא, שפיל איכא למימל ללמעוט׳ נאקה באפסר אתי ,
 משאיכ בסך בלייתא ללא נחית לסנ״נא, להא איכא עיר
 סוס ופלו וחמול ויוצאות באפםל, א׳ז ללא אמי אלא
 למעיטי גמל בתטס, יעיייש, ונלאה דסיל להך בלייתא
״ איילי גה . וללא כמיש עיפ ל ב  אחלימא מיא ולאו ד
 פי׳ הלמבין סניל, אבל לפענ״ל לבליסם ממוהין להא גם
 בבלייתא רריבל״ מזינן למנ׳ ישייר לובלקיס ליוצאין נמ׳
 כאפסר כרקתני ככר״מא להכא, וא״פ אפשר לשייר נמי
 נאקה , ואיכ הלקליר מאי אולמא להא׳ מהאי, ימס
 מתירן מתריס בזת לאיכא למימר למש׳ה לא קתני
 ליבלקים בהך לליבליי משוס לאעיג לבאמת מותרי!
 לצאת גיכ באפסל, מ״מ עיקל אולתייהו הוא בפרומביא
 כלקתני במתני׳ יעיייש, סיא מימה, להא תשיכ כהני ו׳
 סוס ג״כ אעיג לאולתי׳ נשיל נלתני במתני׳ ןאיכ ליחשוכ
 נמי לוכרקים , עיכ נלעיל להנהון בזה משינ נס׳ קלנן
 נתנאל, ללעת הלי״ף והלאיש לנאממ חזל השים להוכית
 מהך ולעיצ ר׳ בהמות יוצאות נאפסר, ללמטוטי גמל
 בתטם אתי, למה שלחה לעיל לא למעוטי נאקה באפסר ,
 טיכ לוה אינו להא קתני בברייתא והנא לגס לונלקיס
 יוצאין באפסל ולא חשיב לה לעיל, אלמא ללאו למעוטי
 נאקה נאפמל אתי אלא למעוטי גמל בחטס האמנם כן

 הוא

 שם. בגמלא, אליי איש מחליפין לפני לבי של זי בזו
, למעיטי מאי, לאו למעוטי גמל  מהו כו׳
, (לפי הנראה כ י  גחעם , לא למעיטי נאקה באפסר , ע
, הוא מס שפירשו ׳  אצל׳ יש בכאן ג׳ פירושים שונים, הא
 בתיס׳ לקמן(לף ניב עיא) בשם לשביא להא דאמרינן לא
 למעוטי נאקה כאפסל, כיז הוא מלבד שמואל, 1פ״
 לדבדהם כא לאםהוד היאך ששאלו מרכי נמל כחטס
, והי׳ בדעתי של ריי בר״ למיפשט קמי׳ ממה שאמל  מהו
 אביו ד׳ בהמות יוצאות באפסר מ׳ לאי למעיט• גמל בחטס,
 ולחה לי׳ לבי יאמר לא למעוטי נאקה באפסר, כיז סיפר
 שמואל כסהוית״, [יכן פי׳ הלב המאילי ינס׳ הסלימה
 סי׳ דיו] ולכן הקשי המוס׳ אהא ואמנינן לקמן אללכה
 ססחייס לשמואל היא לאמר בין לני׳ מ׳ למה לא" מייתי
 מהא לאמל שמואל מתליפין לפני רכי כו׳ והניסו נמימא
 נם קשיא לי מיו מהא לאמר לקמן לאי מול" איש נפקא

 היא אמר לפניו ולא קיכלו, יציע, ילויק :
 ד,£י׳ הכ׳ הוא מ״ש החיה כס׳ המאול, והלין כשיטה
 המיוחסת להליטכיא, לשמואל קיכל למסליפין
 לפני רבי של זו כזו מהו, ואיל ריכריי כך אמל אכא כוי
 אלא לשמואל גופ״ אמל מסכלא לנפש״ לולאי הך
 בעייא צא הוי בנאקה באפסר, לזה פשיסא, כיון ללא
״  מינטד משאו׳ היא, איו כגמל במטס הוי ואיל דבל
 כך אמל אבא ס׳ שימ לבנמל נחטט נטילומא ימילמא
 ומשאוי סיא משים למסממא למאי לקא מכטיא לסו קא
 פשיט ריכר״י, כך אמר שמואל מסבלא לנפשי׳ ,
, לדלמא ד י  יהשיס לחי לה יאמר למהא ליכא למשמע מ
 ספיק״הו מאקס באפסל הוה, יהאי היא לקא פשיט
 ריבל״י, אכל ממל בתטם לעולם אימא לך ללאו משאי׳

: ק ד ל  היא, !
. הוא מיש הרמכין כס׳ סמלתמומ, ובן ׳  הפי׳ הנ
 פירשו הרשכיא וכתדושי הר״ן, דגם הא דאמרינן
 נאקה באפסר לא מיכעי לך כי׳ עד אמר לסניו וכן הא
 ואמרינן למעוטי מאי לאי למעיטי כי׳ כיז לאו מדברי
 שמואל היא אלא מממא ׳וגמרא היא וקאמר לה׳ וביאיר
 הדבר, ומחליפין לפני רבי שאלו בכל אותן השנויים
 במשנתיני לקתני גמל כשמילה פחותה לאפסר. וקתני
 ג׳ אתדם להיינו נאקה ולוכדקים וסוס, בשמורה מטולה
 של ברזל, לה״נו חעם ופלומכיא ושיל, ונסתפקו אס
 החליף וגחן על הגמל אחל מהשמילות מעולית או אם

 החציף ונתן בג׳ האחרים שמירה פתוחה לגמל, מהי, כך
 כיתה שאלתם בכולס, וסתמא לסשיס קאמר לגאקה
 נאפסל איכה צליכה שאלה, ד ולאי אסול לפי שאינה
 נשמלת בשמילה פחותה אפילו לפי שעה , ופשיע ליבליי
 מלבד אנ־ו נאומן הנשמליס בשמילה מטולה שנתן עליהם
 סמרה פחותה בסוס להימל ונן גסי בלוכלקיס נלקתנ׳
 rנליימא אמריחא.ליבלקים יוצאין באפסל ואפשל להייגו
 חמור לדבריי ואפילו ממלא ליבא קאמל 1נך איתא


