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 Dtf"D׳ בל״ה במה בהמה לאדם מווהר על בטחת
 בהמתו לכתיב למען ימח יגי׳ מיהי לאי ללא
 תעשה מלאכה כו׳ ליכא כו׳ ובריש נדרים דייק בהך
 להכא ובכל הני דלעיל לאיכא רוכתא לתני ברישא האי
 לסליק מיני׳ ואיכא לוכתא לתני ברישא האי לפתח בי׳.
 והנה דבלי התום׳ אין להם המשך וקישול למה שקדמו
 ועי׳ בחי׳ ה״ס. ולענ״ד נראה ג״כ ליישב דהנה הח״ס
 כשב דלכאולה קו׳ הש״ס בנדלים ללחני הכא מה דםליק
 נדני׳ במה אינה יוצאה לק״מ דבשלמא בפ׳ גמה טימנין
 שפיר מפרש מה דסליק מיני׳ דהיינו כמה אין טומנין
 דאשמעי׳ חידושא דאסור דחכמים גזרו שמא ישמין ברמן
 אבל במה שומנין אין חיליש. משא״כ הנא לבמה אינה

 יוצאה ל*ה חידוש והחילוש הוא במה יוצאה ע׳׳ש:
 ואמנם לפמ״ש הפנ״י רמשה דלמען ינוח ל״ש בהוצאה
 דהוי מלאכה נרועה דמה לי ברה״י או מרה״י
 לר״ה ולק דנזה״כ דבארס הוי מלאכה אכל בבהמת לא
 השיבה מלאכת שתהי׳ בכלל למען ינוח ע״ש שי״ל שגה
 דעת התוס׳ כן והנא אינו אסור אלא מדרבנן אעו שאר
 מלחנות ע״ש. וא״כ לפ״ז שפיר היי במה בהמה אינה
 יוצאה חיריש דהא מדאורייתא שרי ורק חכנוים גזרו אמו
 שאר מלאכית והוי דומיא דבמה אץ טומני[. ואולם א׳
 היי שייך לאו דלא תעשה מלאכה אחה ובהמתך ובזה
 פש־טא דאין מקום לחלק בבהמה בין הוצאה לשאר
 מלח כיח רהא גם הולאה מלאכה היא ירק גבי למען ינוח
 אץ הולאה בכלל רמשים הילאה לא נתבטל נייחח דבהמה
 רמה לי בלה״י מה לי מלה״י לר״ה כג״ל. וגם הרי נכלל
 בחר אתה ובהמתך וז״פ. וביה מיושב מה שדחו האחרונים
 דברי הפנ״י הנ״ל מר״פ מי שהחשיך י ט״ש. ובזה א״ש
 דבלאו דמחמר דהיינו לאו רלא תעשה מלאכה נם הפנ״י
 מידה רשייך בהולאה ורוקא כאן דהוי משום נייחא ויפו״ב:
 ולפ״ז מיושב היטב המשך לשין החום׳ דאי הוי אמרי׳
 דחיכא לאו רלא חמשה מלאכה ונומר לא א״ש
 קי׳ הש״ס בנדרים דהא במה בהמה אינה יוצאה ל״ה
 מיריש דהוי מדאירי׳ בלאו דלא חעשה מלאכה וליכא חידוש
 ינקו׳ הח״ס . אבל עכשיו שהקדימו דליכא לאו דלא חמשה
 מלאכה. ונס עשה דלמאן ינוח ל״ש בהוצאה ולק אסיר
 מרלכנן אטי שאל מלאכות כמ״ש הפנ״י וא״כ שפיל הוי
 חידוש במה אינה יוצאה כמו במה אין טומני! כנ״ל
 ומש״ה שפיר פריך בריש נדרים דהו״ל לפרש ברישא
 במה אינה יוצאה יא״ש. ועי׳ לקמן (ון» ג״ג מ״א) בחיס׳
 כד״ה מהו דנבהמה לא גורו בחצר אטו ר״ה כמו דגזרו
 באשה. ועי׳ מג״א סי׳ שיה דגכרמליתלא גזרו. ולדברי

 הפנ״י יובן היטב דהוי גזלג״ז:
 (דן» נ״ב) בתום׳ בד״ה אמר שמואל הלכה כחנניא
 פר״ח דהלכה כרב כו׳ ועוד
 דקיימ״ל הלכה כרב באיסירא. עי׳ פניי שהקשה לטון
 דמילחא רפשיטא היא דהלכתא כרב באיסירא א״כ ליל
 להראי׳ ראשונה וכ״כ מדקדק בלשי! הלי״ן) זיל מ״ש:
 ונראה עפ״ר הפנ״י הנ״ל שצידד לומר דהא דגהמה
 אינה יוצאה בדברים שהם לה למשוי היינו
 רק מדרבנן וכ׳ דאולי נם דעת החוס׳ כן כמו שהבאחי
 לעיל דבריי. ושאר אחרונים חלקו עליו טי׳ כס׳ מטה״ט

 רס״י

 מתנה שבת פ
 בגמרא אמר ר״י אמר שמואל מחליפין לפגי רבי
 של זו בוו מה וכו׳ אמר לפניו ר״י בר״י
 כו׳ ד׳ בהמות יוצאות באפסר הסוס והפרד והנמל והחמול
 כו׳ מאי לאו למעוטי נמל בחטם לא למעוטי נאקה
 באפסר במתניתא תנא ליבדקיס וגמל יוצאים באפסר.
 הרי״ף והרא״ש ז״ל כתבו דמשניחא וו הביא הש״ס
 לפשוט האיכעיא ולובוקים וגמל יוצאים באפסר למעוטי
 גמל כתטם דנטירתא יתירתא משיי הוא ע״ש. והדבר
 המי׳ מאד דמה אילמא כרייהא זו מכר״תא דר״י כר״י
 רד׳ בהמית ייצאוה כאפסר דלחינן דלמעיט׳ נאקה כאפסר
 אתא ה״נ י״ל כן בבריישא יו ע״ש כמהרש״א ומהר״ם

 . ושאר מפרשים:
 ולענייך נראה נכו! רהנה דעח הב״ח סי׳ ש״ה
 * דנמל יוצא בפרימביא רל״ה שמירה יחירחא
 לגבי גמל כמו לובדקים ריולא באפסר כרחניא בברייהא
 ויוצא נמי בפרומביא כרהנן במחני׳ וכמו סוס ריולא באפסר
 ויוצא נמי בפרומטא דהיינו רסן במ״ש התוש׳ ורא״ש
 ובשיע שם יכ״כ הסמ״ג ע״ש . והנה נאקה ואסור באפסר
 ה״ה בפרומביא אסיר דאין לה שמירה רק בזממא דפרזלא
 !כ״כ נס׳ עהדיט ע״ש ולא אישתמיט אתר מפוסקים
 לומר לנאקה •הי׳ מוהר ללאה כפרימטא. והנה לכאורה
 קשה להאיך דחי הש״ס דהא רקאמר ל״י בי״י ל׳ בהמיה
 יוצאות באפסר לאו למעוטי נמל בחטם רק נאקה
 באפסר. וקשה להא נאקה אפ;׳ בפרומביא אסורה לצאת
 כנ״ל. וא״כ אי נימא דאתי למעוטי שמירה פחותה דהיינו
 נאקת באפסר הו״ל למנקט יותר רבותא למעט נאקת
 בפרומביא והויל למימר ד׳ בהמות יוצאות באפסר
 ובפרומביא וידעי׳ למעט נאקה בפרומטא נ״כ. אך
 ז״א דהא חמור ופרד אין יונאץ בפרומביא כראמר לקמן
 חמור שעסקיו רעים מתו לצאת בסרומביא. וכן פרד
 אץ יוצא בפרומביא כמי׳ש הביח שם ע״ש. וא״כ ל״ה
 מצי למחני ר׳ בהמיה יוצאות באפסר ובפרומביא להא
 חשוב כאן חמור ופרל לאין יולאין. בפרומביא. ילפ״ז שפיר
 פשיט ממהניהא דחנא לובדקים ונמל יוצאים באפסר
 דמוכח שפיר למעוטי גמל בהטס. דאין לומר ראהא
 למעוטי נאקה באפסר. דו״א דא״כ הו״ל למנקט רבוהא
 טפי למעוטי נאקה אפי׳ בפרומטא והו״ל למהני לובדקים
 ונמל יוצאים באפסר ובפרומטא דהא שניהם יוצאים
 בפרומביא כמ״ש הב״ה הנ״ל. יע״כ ראהא למעוטי
 נטירא יתירתא רהיינו נמל בתטם ולא שמירה פתוחה

 רזה לא אילטריך ויה נכון וח״ק:

 ובזה יתיישב קו׳ הט״ו טל הב״ח שס״ל וגמל יוצא
 בפרומביא. רא״כ במתניתא רתנא לובדקים
 וגמל יוצאים באפסר אמאי לא תנא סרומכיא נ״כ ע״ש
 שבזה דחה רעת הבית. ולפמ״ש איש ראי הוי תנא הכי
 הו״א ראחי למעוטי נאקה באפסר ובפרומכיא ולא למטיטי
 נמל בחטם כנ״ל. מש״ה לא תנא פרומביא רק אפשר
 וממילא ידעי׳ דאתי למעוטי גמל בחטם ראי למעוטי
 נאקה באפסר הוי לי׳ למתני יותר רבותא למעט אפי׳
 פרזמטא ולחני ג״כ פרומביא בהד אפסר כנ״ל וזה נכץ

 ולו״ק היסב:


