
 ר עובדיה םברטנורא כלאים פרק ח תוספות יום טוב שסה

 ציונים
דה אומר. חולין הו  ר׳ י
 עט. מיי׳ שם ה״ו. שמג
 שם. מור ושו״ע שם

 סעיף ט:

 שינויי נוסחאות
 ד לצדדי בירושלמי בצדדי
 ונד״ס בצידי. הלוכדקים
 נל״נ הלובוקס ונכהד״י
 הלובדקם וכ׳׳ה גר״ב. וכן
 כל״ס וכל ובד״נ אבל
 וגל׳׳ס שנשמנשה הגי׳ שם
 מן וכל והמדפיסים
 שאמריי שראו שאין לגי׳

 אגל מקום הגיהו וכן.

 תוספות אנשי שם
 כהמומ כלאים ע״כ:

 ד בר״ב ד״ה לובדקים.
ר של לוד. וכ״ה  חמו
 ג״כ כפי׳ רס״ה דשנת
 וכ״ה בסי׳ הרמכ׳׳ס כאן
 והוא סמוה דבגמ׳ שבח
 אימא לובדקיס אר׳׳ה
 חמרא לובא ופירש ״י חמור
 הגא ממדינח לוב וכ״ה
 בירושל׳ כאן ובשבח והובא
 בתוס׳ שם ודוחק לומר
 שטעומ נפל בהר״ב בב׳
 מקומוח וגם בפי׳ הר״מ

 ושצ״ל לוב (לה״מ):
 תוי״ט ר״ה אע״פ כוי
ן כוי.  וממיינ מותרי
 והא דקאמר ר״י אבל
 הנולדים כו׳ ולא אש מעינן
 רבותא טפי דהטלדיס מן
 הסיס אע״פ שאגי הא׳
 תמור ואני הא׳ סוס אפ״ה
 אסורין דמספקא ליה
 ושמא חוששין י״ל דאי
 אמר הכי ה״א דודאי
 חיששין לזרע האכ לכן אמר
 הנולדים מן הסיס ומן
 הסמור ואניהן להיפך
 דאסירין זע׳׳ז ש״מ ססיקי
 מססקא ליה (ראש יוסף):

 פירושים: ד אף על פי שאביהן חמור. כתב הר״ב
 וקמ״ל דלא אמדנן אמי צד סוס ומשחמש בצד פמור
 וכו׳ דכיון דאמומיהן שוות אין חוששין לזרע האב וכר.
 ולעיל במשנה ב׳ מפרש דלמ״ד חוששין דכל מיני פרדומ
 מומרים. ודברי הר״ב כדברי
 הרמב״ם. וצריך לומר דודאי
 למ״ד מוששין כולן מין אהד
 שסובר כיון שבשניהם יש שני
 צדדין חשוכין כמין אשד. כי מה
 שיש בזה יש כמו כן בזה. אבל
 רבי יהודה שסובר דפרדות
 שאמותיהן בלפי שווה אסורים
 והוי אמינא דכמו שחושש לזרע
 האם כמו כן חושש לזרע האכ
 וכי נמי יש שני צדדין בכל אחד

 ל^דדי הקןרוךי ללא לאחר
 ה?ןר1ןכו, ולא את הלבדקיםכז
ל  לגמלים. רבי יהודה אומר, כ
 הנולדים מן הסוס, אף על פי
 שאביהן חמוד. מתרץ ןה עם
. לכן הנולדים מן החמור, r o rn 
 אף על פי שאביהם סוס, מתרץ
 זה עם זה. אבל הנולדים מן

 למשוך לפי שפעמים הסוס שאתר הקרון דותף את
 הקרון ומנהיגו כגופו: לובדקס. שמור של לוד והוא
 גדול ועריץ משאר ממודם ודומה לגמל: אף על פי
 שאביהן חמור מותרין זה עם זה. שאביו של זה שמור

 ואביו של זה המור וקא משמע
 לן דלא אמדנן אמי צד סיס
 ומשתמש בצד סמור וצד המור
 משממש בצד סוס דטון
 דאמוחיהן שווה אין חוששין
 לזרע האב: אבל הנולדים מן
 החמור עם הנולדים מן הסוס
 אסורים זה עם זה. טון שאמו
 של זה ממין החמורים ואמו של
 זה ממין הסוסים דבמר זרע
 האס אזלינן והרי הן שני מינים.

 הואיל וכשאין אמוהיהן שווח
 אוסר הר אמינא דכי אמוחיהן שווח ואכיהם שויס נחוש לכל צד וצד שישממש כצד אחר שאינו מינו. קמ״ל דסכרת
 רכי יהודה דאין הוששין כלל לזרע האב וכמאן דליתיה הלכך הנולדים מן הסוסים אזלינן בתר אמותיהן ששוות ואף
 ע״פ שאביהן של שניהן מין אשר אין חוששין לזרע אביהם בלל. אבל קשה דאי סבירא ליה לר׳ יהודה דאין חוששין
 לזרע האב. א״כ רבוחא הוה ליה לאשמעינן בממניהין דהנולדים מן הסוס אע״פ שאבי האחד ממור ואבי האחד סוס
 אפילו הכי מוחדן דזרע החמור אביו של האחד אין חוששין לו. והר״ב דייק ומפרש שאביהן באכי שניהן. וכן הס
 דכד הרמכ״ם לפי שכל אשד מהן יש כו תלק כו׳ ובגמ׳ פרק אומו ואמ בנו דף ע״ט כעו לפרושי הא דאע״פ
 שאביהן תמור היינו דאבוה דתד סוס ואבוה דתד פמור וקאמר רכי יהודה דמרטבין סוס גמור על פרד בן סוסיא
 ומאי שאביהן חמור אביו של פרד קאמר ומסיק דאבוה דהאי חמור ואבוה דהאי חמור בהו קאמר דוקא רבי
 יהודה דשד משום דמספקא ליה אי חוששין לזרע האב. וממ״נ מוחרין דאי שוששין הרי יש בשניהן שני צדדין
 ומין אחד הס. ואי אין חוששין כ״ש דשד. ופריך צדכא למימרא ומשני דמהו דמימא אחי צד כו׳ קמ״ל דהא לא
 אמרינן. שאין כאן צד סוס מיוחד וצד חמור מיוחד הלכך אין מזכירין כאן צדדים. דהא מבלבל זרעיה ומינא כאפי
 נפשיה הוא דמקד והוי מין בפני עצמו מעין סוס וחמור. וכהכו המוס׳ ולא דמי לחציו עכד וחציו כן חודן דאסור

 פירוש המשניות להרמב״ם
מותר להרכיב קצתם על ד ו ח ן א סים הם מי י הסו נ הם ממי תי תה אמו ו או משכ י ת ו ו ל י העג נ ן ממי א מי ו ה ו ש . כבר פירשנ ן  ד קרו
ד ח ן א ו כן מי מ א כ ר הו ו מ ח ן ה י הם ממ תי ו אמו הי  קצתם וכן כשי
ם ובין רי ו מזרע החמו מ א ר בין פרד ש י א אוסר להחכ ל הו ב  א
י נין בלא ספק מפנ ו אז שני מי הי ם שי סי ו מזרע הסו מ א  פרד ש
ר אבל הנולדים מן מ א זהו ש דה ו הו ש רבי י ש ו  שלזרע האם ח
לק עם החו ר אםורין זה עם זה ו ו מ ח ן ה לדים מ ו ם עם הנ  הסו
ן י ש ש ו ח ר ש ח א ד מ ח ל מיני הפרדים א כ דה אומר ש הו  רבי י
ן ו של זה הפרד ממי מ ה א ו כן וא׳ שתהי מ ב כ א  לזרע ה
מותר לדעתו א ו ד הו ח ן א ן הסוסים מי י ם ושל דה ממ רי  החמו

ר בין חכי ן כדי שלא י י הקרו ר סוס לצד מצד  בבקר אסור לקשו
מצא בארץ ר הנ א חמו . הו ם י בדק ו ל : ו ד ח  הסום והבקר בקשר א
ש לך ר פ א ה ש א מ דה הו הו דעת רבי י מל ו ג דמה ל  לודים י
ה הי ר י י הסוסים והזכר חמו נ ה הנקבה ממי י א אומר כשתה ו ה  ש
ר בין הפרדים ההם י ד ומותר להחכ ח ן א ן מי ה ולד מ  הפרד הנ
ר לפי שכל ו מ ח  ולא נאמר שנחלק חלק מן הסוס עם חלק ה
חלק מן הסום העיקר אצל ר ו ו מ ח ן ה ד מהם יש בו חלק מ ח  א
אלו הפרדים אחרי אשר ב ו א ן לזרע ה ששי הודה אין חו  רבי י

 מלאכת שלמה
 נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה ורכ אמר שנושאי; חמור של מדין ל׳ גנאי וכאן ר״ל חמור גדול א3 החמורים חרגוס
: ולא את הלובדקס. ירוש׳ אית מנאי ירושלמי ועייריס עשרה ולובדקין עשרה: אבל הנולדים כר.  התנל של בינחים ע״כ
ד לובלקס ע״ש לובים וכושים דהיינו מצרים ומ״ד בתולין שם אי׳ דתנניא פליג עליה דאפי׳ הכא כסיפא כולן מותרים  מנו ניבדקוס מ״
 ניבדקום אבהנוס תרגום ירוש׳ כהן מדין אונוס דמדין ופי׳ בערוך שבשניהם יש שני צדדים והאי בר סוס וחמורה והאי בר ממור

ן י כ  כ י ז תפארת ישראל י
 צד סוס ומשחמש בצד חמור. דאין חוששין לזרע אב. דאף דלמ״ד
 חוששי׳ אף לזרע אב. אפ״ה כל פרידות שאבותיהן שוות. וגס
 אמותיהן שוות מותרות זב״ז מדיש 3׳ צדדים שורן בכ״א. ועכ״פ
 בא׳ אביו ואמו סוס. וא׳ אביו חמור ואמו סיס אסור. מדאין בכ״א

 ב׳ צדדים. והלכה כר״י:

 בתבל ומנהיגם דלוקה [נרמב״ם פייט מכלאים ה״ז וק מוכיז נמי מסוף
ו שקשורים בו בקר. מפני שהסוס דוחף  משנה ה׳ ורו״ק]: כ
ן וחזק ודוחף גס הוא ד ז חמור לוד הוא ע  לפעמים העגלה: כ
ג דגמלים חזקים טפי מלובדקים  לעגלה. וגמלים לרבותא נקט. אע״
ח ולא אמרי׳ דאתי  אפ״ה חיישינן שיסייע וב״ש לסוס ובקר: כ

 משנה ראשונה
 הסוס כר. דסבירא ליה אין חוששין לזרע אב. ולכאורה משמע דמתני׳
 פ״ק דבבורומ טהורה שילדה מין טמא מותר באכילה ולא מיישי׳ שמא
 אביו טמא משום דאין חוששין לזרע האב וכר״י. אבל אינה ראיה דהתם
 משוס דקי״ל אין טהורה מתעברת מטמא לעולם ולא טמאה מטהור
 כדאמר המס בגמ׳. ויש לדקדק דהך מילתא דר״י ה״ל לשנותה לעיל
 אהא דאמרינן כלאי בהמה אסורים זה בזה והיינו הנולד מכלאים ולא
 פירש ת״ק איזו הוי כלאי בהמה והחם שייך מילתיה דר״י הנולדים מן
ן הסיס וכו׳ ואמאי נטר עד הכא. ונראה משוס דתנא דלעיל לענין הרבעה  לקושרן טון' שאין עושין מלאכה כדפי׳ לעיל: כל הנולדים מ

 בשלישית חשיב נמי טושב בקרון שתייב ולהט נהט שלישית משוס דאיהו
 מפרש הקרון אינה העגלה שהעגלה עשרה למשא וקרון היא עגלה
 אחרת הקשורה לעגלה ובקרון יושבין האנשים וכן משמע בר״פ כיצד
 הרגל דמני עגלה המושבת בקרון. והשתא הקרון היא עגלה שניה ועלה
ם י ק ד ב ו ל  תני שאס יש עוד שלישית גם היא אסורה: ד ולא את ה
 לגמלים. פי׳ כשגמלים מושטן בקרון אין קושרין לובדקיס בצדי הקרון
 או אחריו וקמ״ל דלוגדקים אינו מין גמל. אבל בלא קרון ליכא איסורא


