
ג כ וחידושים נ ״ כ ע ף נ א - ד ״ א ע ף נ ת ד כ  חגהות ש
 פרכינן מסתמא למפני׳ א״ש טפי ע״ש.

 (רש ״ש)

 קשרה בעליה. פרה פ״ב(הגרל״כ). דפ״ע)
 פרה דדמיה. שבועות יא ע״ב(הגרל״ב).

 (יפ׳׳ע)
 מאי יוצאין ומאי נמשכין כד. נ״ל לשיר
 לפול לא שייך למיתני כלל, לכל בעלי השיר
 לאורחייהו ביה יוצאין בו, לפשוט הוא. אלא
 לה״ק לכל לאורפייהו בשיר לפול יוצאין בשיר
 הקשור באססר, הן אם הוא לנוי הן לשמירה
 יתירה למרוייהו אסיד, מ״מ הכא כיון שקשורין
 זה בזה בטלי אהללי ושרו, וז״ש מזין וטובלין
 במקומן להוי חבור זה לזה. ומ״ל נטירותא
 יחירחא לפולא שריא, ע״כ מפרש כמכין לימשך
 לקמ״ל ללנר אסור ללא בטל להט אע״ג לבטל
 לטבילה והזאה, ולקמן סדן והאיבא חציצה כפי׳
 ה״ר סורח. (ראמ״ה)
 או יוצאין כרובין או נמשכין. ומני נמשכין
 לגלויי איוצאין לכרוכין הוא. אבל צ״ע רהל״נ
 יוצאין כמכין. (ראמ-׳ה)
 מולאות של בית רבי. (ב״מ עח ב) חר״ה
 במילתיה. (לבוש)

 מדרב יהודה כצ״ל, מלפ נפקא נמחק.
 (יעב׳׳ץ)

 [והתנן טבעת כד. מצרין בטעות וצ״ל
 בפי״ב]. (רשייש!
 טבעת. לקמן נח ע״ב רש״י ל״ה ושל ללת,
 חוס׳ ל״ה אין, וע״ש ס ע״א ל״ה וחיהר, וע״ש
 סג ע״ב ל״ה ביריח, חולין עא ע״ב ל״ה למאי,
 ועי״ש קיח. (מא׳־נ)
 רש״י. ד״ה טמאה. ואכולהו קאי
 תתחטאו אתם ושביכם. ע׳ לקמן סג ב
 חל״ה ואילו שהשיגו ע״ז. (רש׳־ש)
 תוספות. ד״ה ומזין. עיין חר״ט שכ׳ ללסי
 הרע״ב להחם נפרש לאשמעי׳ לל״ח לשמא
 יחכוון להזוח עה״ב. ווה לוחק ללמא יתכוון
 עה״ב. ול״נ לאשמעי׳ לל״ח שמא חפול ההזאה
 עה״ב וממנה פממצה על הכלי לפסולה בלאיחא
 שם מ״ב. (רש״ש<
 בא״ד. אם יש באזוב לא ישנה. נ״ב עי׳
 במוי״ט שם כ׳ להגי׳ הנכונה אם יש באזוב ישנה,
 לאפילו אס יש באזוב ישנה לטבול סעס שגי ישנה
 ויטבול, ועי׳ רש״ל לגדס לא ישנה. (מל״ה)

ף נב ע״ב  ד
 גמרא. הואיל ואדם מושך. טרושלמי [פ״ה
 ה״א] פפמר בעשויין להנופן. ולפי׳ הק״ע
 הראשון היינו שינדא לד יצפק הכא להנומן
 להמנאומ בהן ב״א, ולפי׳ השני בק״ע היינו
 שינוי׳ לרב יוסף הואיל ואלס מושך כר. ועפ״מ,
 ולבדו הם לברי המוס׳. (יפ״עו
 מי לא תניא מקל של בהמה של מתכת
 מקבל טומאה. עיי בלים פי״א מ״ו בהר״ש
 ומראה שלין וה מפורש במשנה. וימכן שכוון
 לאומה משנה, ואס שלא הביאה בלשונה למצינו
 כיוצא בזה הרבה, עמש״כ בגיטין פ״ה. (רש״ש)
 וחאיכא חציצה. טרושלמי מוקי לה ברפרין,

 לאל״כ מקשה מממני׳ רפ״ו ולא מטבול כוי.
 (יפ׳׳ע)

 ואין עולין מטומאתן. אלא בשינוי
 מעשה. [לעיל מש ע״ב רש״י ל״ה על, ביצה י
 ע״א ל״ה הא, וע״ש לז ע״א], ססחים מה ע״ב
 ל״ה כופמ, [ב״ב יט ע״ב ל״ה וחיפוק ליה,
 מולין יב ע״ב ל״ה ומיבעי, זבמים צל ע״א רש״י
 ל״ה לאיבעי, מנמומ סט ע״א ל״ה פיל,
 סנהררין ממ ע״א ל״ה נמנו, לקמן נמ ע״א
 ל״ה אע״ס, וע״ש ע״ב]. «זא״נ. לבוש)
 סבר לה כר״י דאמר מעשה לתקן לאו
 מעשה הוא כוי. ערש״י ומהרש״א קילושין
 נ״ט, ועיי מוספומ רעק״א סוסכ״ו מכלים, ועי׳
 נפ״א במפחח שם. (מהרש״ם)
 אלא לענין שבת. בירושלמי פ״ו ה״ג מלמה
 שבמ לטומאה כמו לקמן נט ע״ב. ונראה לאצ״ל
 להסוגי׳ רהכא כרנב״י לקמן ס ע״ב למחלק טן
 שבמ לטומאה, אלא לאף לגענין חכשיט מלמינ
 לה לטומאה, היינו למיזל במר הממימה, אבל
 מ״מ לטנא לא למי, לבשהטבעמ ג״כ של מחכח
 אין נ״מ לענין טומאה בין יש עלי׳ מומס או לא,
 ולעני! שבמ יש מילוק. (יפ״עו
 דא ודא אהת היא. לקמן ס ע״א ל״ה ומיהר,

 וע״ש סג ע״ב ר״ה בידח, וע״ש קיב ע״א.
 (מאי׳נ)

 ד״ה במה. שביתת בהמתו. וכל פי אפילו של
 ים כמ״ש הפיס׳ ב״ק נה סל״ה הנהיג. (רא-׳ג!
 בא״ד. ומיחו לאו כו׳ ליכא אלא במחמד
 אחר בחמתו כוי. עי׳ רש״י(ע״ז טו) להיפוך,
 ועי׳ מאיד שבמ לף קנ״ג לס״ל כמוס׳, ועי׳
 ש״ך יו״ל סי׳ קנא, ומש״ז א״מ רס״י שה, ועי׳
 תוססות יו״ט פ״ל לססמיס מ״ג, ועי׳ חתם
 סופר א״מ סי׳ סב נדנים אלו, ועי׳ בפני יהושע
 כאן באורך, ועי׳ שו״ת שואל ומשיב [קמא] מ״ג
 סי' סל. (מהרשים)

 ד״ח חמרא לובא. ואמרינן בירושלמי
 גרים הבאים מלוב מהו להמתין להם ג׳
 דורות ומייתי עלה דהדא עלם מצראה
 דצווחין ליה לוב. נ״ב טרושלמי שלשנינו ריש
 פירקין נאמר בזה״ל מן לין פמו סולא מצראי
 כדן רטוב אינון צופין ליה ליבו כלי נגיב צותין
 ליה פול מצראי, הלא אמרמ גר מלוט צדך
 להממין ג׳ לורומ עכ״ל. וכן מובא הגי׳
 הירושלמי בערוך ערך לבדקה. והך עלם שכ׳
 התוש׳ לא ילעמי להולמו, ובני ספק לט״ס נפל
 3ל3דהם. (מהרצ״וז)

 בא״ד. בירושלמי. לסרקין(הגרל״ב).
 (יפי׳ ע)
 בא״ד. עלם מצראה. שס אימא פול המצרי
 כר הוא רטיב צווסין לי׳ לוב, וכל הוא יבש צווחין
 ליה פול המצרי. (יפ-ע)

ף נב ע״א  ד
 גמרא. חמור שעסקיו רעים. בירושלמי ע״ש
 ר׳ זעירא בשם שמואנ. וגם מזה מוכמ כמש״ל
 דס״ל להירושלמי אליבא דשמואל דנטירותא
 ימירתא אסור, לרק בשור שעסקיו רעיס ולא סגי
 ליה בלא זה המיר פרומטא. (יפ׳־ע)
 עז שחקל,. ירושלמי ביצה פ״ב ה״מ(הגרל״ב).
 ע״ש ר׳ במ בשם שמואל. (יפ״ע)
 א״ר ירמיח כצ״ל(ול״ג ליה). (יעב׳־ץ)
 חד אמר בין לנוי. בירושלמי שם אימא ר׳ בא,
 רב ור׳ שמואל מרויהון אמדן אסי׳ להמשיך בה
 אסור. א״כ ל״פ רב ושמואל בזה והוא ללא
 כהבבלי. אך בירושלמי כאן ה״ל אימא ר׳ בא ור׳
 שמואל מריהון כר, ולימא מיבמ רב, והוא
 כהבבלי וכאביי. אולם קשה לומר לר׳ בא יהיה
 שומף עם שמואל להאמר עליהם מריהון, ועול
 יוקלס ר׳ בא לשמואל. (יפ״ע)
 לשמר כוי הסוס. לקמן נל ע״ב, צל ע״א,
 כתובות סמ ע״ב ל״ה והא. נמא׳׳נ)
 אדרבה תסתיים דשמואל כוי לשמר
 אסור. צ״ע להא אף לשמואל סיסר לאמרו לפני
 רבי כך, מ״מ אמרו קאמר וליה לא ס״ל, כללייק
 לעיל (מה:) אמרו האמר וליה לא ס״ל, ונהי
 ראם נאמר לרט ס״ל כר׳ ישמעאל ברט יוסי,
 קשה על שמואל היאך פסק כמנניא, להא הלכה
 כרט ממטרו. [אך י״ל מנ״ל לר׳ מנניא מטרו
 הוה דלמא רבו. ובאממ לא ברירא מי הוא הך
 מנניא ובאיזה לור היה, ואס הוא מנניא בן אמי
 ר׳ יהושע, או חנניא בן עקביא הוא מולם רט]
 אך י״ל דלמא אמר לפניו ולא קיבלה מיניה.
 והנה בהך נטירומא ימירמא לאסור, כגון גמל
 במוטס לסגי לה באפסר, יש לעיין אם אין לו
 אססר רק מוטס, היה הסברא נומנמ כיון לאין
 לו אפסר והוא צדך שמירה לא משיב נטימחא
 יחירחא, לעיקר הטעם למשיב נטירופא יתירתא
 משוס לסגי לה באססר והא ליפ ליה אפסר, אך
 לפ״ז קשה הא למקשה מקשרה בעליו במוסירה
 והא משר הוא, לוקמא כגון שלא היה לו חבל
 אחר, אך זה אינו, לטון ללפרה זו לא בעיא
 אססר, אס כן כל שהוא יוחר מן החבל חשיב
 משוי, ומה לי בזה במה שלא היה לו חבל, סוף
 סוף משר הוא לעגין סרה, וכן י״ל לעני! שבח
 טון ללעלמא זהו משר לגמל, אף לו שאין לו
 אססר אסור ללא פלקו פכמים, ועול למי מפיס
 רסברו דלכילי עלמא מופר לצאח גמל בחוטם,

 כמו שאמר ר׳ יהולא בן במירא לקמן(לל.).
 ומל׳־ה)
 בעליה במוסירה כצ״ל, והוא משנה ס״ב
 לפרה. (יעב״ץ)
 מיתיבי קשרה בעליה במוסרה כשרה. הא
 משנה ערוכה בפרה פ״ב מ״ג ומימה על
 הגאונים ד״פ ורע״א ז״ל שלא ציינוה. ומעפה
 אין אנו צריטן ללבד המוס׳, דהוה מצי לשנויי
 הא מני חגניא לפדך מכמ סממא למחנימין,
 למסממא גם ממניחין להכא סברא כן, ורב
 ושמואל משמע לקאי על פי׳ לממגימין, ובפרט
 לסי מה שכמבמי בס״ל במגילה (ל׳ ב) לעל רב

 ד״ה כסהו. אבל אם גילהו בידים מבעוד
 יום כדי לכסותו משתחשך. עיין ב״ח סימן
 רגז, ועי׳ ק״נ על הרא״ש. (בנא-׳ר)
 ד״ה או שטמן. דהא תנן נוער את הכיסוי
 כוי. נ״ב ולסי גירסא דלן נוטל אח הכסוי והן
 נופלוח משמע להבסר מגולה, ועיין ברשב״א
 ור״ן בשם הח״ה. (ר״ ש מדסוי)

 דף נא ע״ב
 גמרא. מיחם ע״ג מיחס. לעיל מח ע״א
 ל״ה מ״ש. (מא״נ)

 אבל לא קדרח. גי׳ הד״ף וקלרה ע״ג בו׳,
 וכ״ה ברמב״ן בשם גי׳ הגאונים. (יפ״ע)

 וכשם שאין טומנין. עמ״ש לעיל עמול א.
 (יפ״ע)

 ואין מתקין לא את השלג ולא את הברד
 כוי. עי׳ פנים מאירוח ח״א סי׳ פל. (נוחרש׳׳ם)
 מתגי׳. במה בהמה יוצאה כוי בזממא.
 לקמן קיא ע״ב רש״י ל״ה זממא, מגילה ו ע״א
 רש״י ל״ה זממו, חולין עא ע״ב ל״ה למאי
 הלכפא. ימא״נ)
 וטובלין. נ״א וטובלן חסר יול, ויש פנים לשמי
 הנוסחאות. (יעב״ץ<
 גמרא. נאקתא היורתי. נ״ב גמלא נקבה
 גלולה, עמן רש״ל. וכן משמע ברבה איכה
 פרשה א רבחי בגויס, בעובלא חל מאחינס אחא
 לירושלים, רסחח באנקה ומסיים בגמלא ש״מ
 דחדא הוא. מיהו אינו מוכח משם לומר לגמל
 זכר לא מקרא אנקה. גס לבד רש״י ז״ל לא
 משמע כן, וגם בעיני יסלא בין זכר לנקבה לענין
 שמירה, וסי׳ רש״י במגלמ אסחר על אחשחרניס

 לשני מיני גמלים הם, ולס״ז ניחא שפיר.
 יר״ש מדסוי)

 חמרא לובא. ףבמומ עו ע״ב ל״ה מנימין,
 ממיל לב ע״א ל״ה אייתי], בכורות ה ע״ב ל״ה
 משעים. (מא״נ, לבוש)
 דניגדי דחמרא שערי. כעין זה לק׳ (קלב.)
 לוק ככט ומשכמ בניגרי. (רש״ש<
 ד׳ בהמות וכו׳ הסוס ופרד. עי׳ מור
 וקציעה [או״ח סי׳ שה]. (יעב״ץ)
 לובדקים וגמל יוצאין באפסר. אין להקשיח
 מזה אלאמר לעיל לבהמוח וחו נא, ט״ל
 ללובלקים הר בכלל חמור. ונ״ל שהובאה כאן הך
 ממנימא לראי׳ במרה לאסור נטירוחא יחירחא,
 לטון ללובלהיס יוצאים באססר, ע״ב הא לחשיב
 בממנימין מבדקים בסרומביא לאסור גמל
 בסרומביא, ולמי במנאי. (ראמ״ה)
 אלא לאו חתול איכא בינייהו כוי. עי׳
 (ע״ז ל:) לשונרא בכלל בהמה, ועי׳ ברכומ (נו:)
 ממול באמרא לקד לי׳ שונרא, ועי׳ לקמן(עה:)
 ברש״י ל״ה כיון למלשא, ועי׳ רש״י פסחים
 (כא.) ל״ה בהמה וצ״ע. (מהרש״ם)
 אמר שמואל הלכח כחנניה. לפי׳ הק״ע
 טרושל׳ על מאי לאמר המם א״ר שמואל בשה
 ר״ז כמה למימר לענין איסור וכן שאר כל
 הבהמומ לעני! הימר, דהיינו כל נטירומא ימירמ׳
 לאו משר הוא, הוא כמ״ש הכא לססק כחנני׳,
 וכן פי׳ בגליו! שם. אבל ממש״ש בה״ל, ובביצה
 פ״ב ה״ח ר׳ בא ור׳ שמואל חריהון אמדן אפיי
 להמשך בהן אסור, והוא כמ״ש כאן לקמן טן
 לנוי טן לשמר אסור, לנטירוח׳ יחירחא משר
 הוא, והוא כמ״ש אטי לקמן נב ע״א אליבא
 לשמואל, וקשי׳ סחירח מיממח לשמואל
 טרושלמי גוסה אהללי. ועי׳ סנ״א מ״ש בזה,
 והוא ללא קאי ההימר כ״א על כגון לובלקים
 בפרומביא, לאף לסגי להו באפסר, משום
 לאורמייהו בהט שרי כמ״ש המוס׳ ל״ה או
 ללמא, רש ראיה מהירושלמי ללבד המוס׳.
 והפ״מ פי׳ שס באוסן אמר ע״ש. (יפ״ע)

 קדמיח חמרא דלוי. ברכומ מי ע״ב ל״ה אין,
 [וע״ש ברא״ש מז ע״א, יומא לז ע״א במ״י ר״ה
 שלשה]. (מא״נ, לבוש)
 רש״י. ד״ה חמרא לובא. הכושים
 והלובים. וכן בדגיאל(יא, מג) ולטם וכושים
 במצעליו, ומובא טמשלמי. (יפ׳־ע)
 ד״ה [מחליפין מהו הס״ל]. ורש״ש)
 תוספות. ד״ה אין. וכל הזהיר בו תבא
 ע״ב. בברל מעורב במים. אבל לרמוץ בשלג לבל
 שהחחילו בו המוספמ אסורא נמי איכא, מ׳ ג״ו
 ח״א בא״ח כלל ג סימן יל עלה סה ל״א דש
 ע״ג. וגי מהרש״א)

 הרמב״ן והרשב״א, ועמ״ש לקמן קכג. (יפ״ע)
 מתגי׳. כסהו ונתגלה. (שבח מח א) חוס׳
 ל״ה לזיחים. (לבוש. מא״נ)
 ממלא את חקיתון ונותן לתחת הכר כוי.
 לשון הרע״ב ואע״פ שהוא מלא מוטן כוי, והוא
 לקוח מפי׳ הרמב״ס. ע״כ במוכין יבשים קאמרי
 לא״מ הבל, לבחבורו פ״ל הל״ל אינו מחיר אלא
 ברבר שא״מ הבל, יכן לשון רש״י לעיל (לל.)
 במשנה בד״ה וטימנין אה״ח בקיפה של מיטן
 ולעיל בגמרא (מח.) מוטן שטמן בהן כי׳ ושס
 בבריימא טומנין כו׳ ובמוכין, צ״ל הכל טבשיס,
 לבלבר המוסיף הבל אף מ3עי״י אסור. (רש״ש)
 גמרא. מותר להטמין את חצונן. בירושלמי
 מלי לין זה במרי טעמי להטמנה, רלטעס מסני
 המשל או שמא ירמימ ליבא בצונן, ולטעם מסני
 בטול בהמ״ל איכא גס בצונן ע״ש. וזה אין שיין
 כ״א בבהש״מ שהיה לרכן ללמול בע״ש אמר
 מעדב, יהכא מיירי בכל השבח לאין שייך טעם
 זה, וכן מביאר בירושל׳ סיף ה״ג לשם גט ר׳
 המיר להטמין אמ הצונן, הוזכר שס משמשיכה.
 ויפ״ע)

 אר״ה אמר רב כוי. הגרי״ס הגיה רט.
 וטעמו נראה מלפדך ע״ז והמניא רט כר
 ומשני הא מקמיה כוי. אממ שמצינו ר״ה א׳ רבי
 בגיטין(ער.) ובכתובות (סמ 3), (ומה למשמע
 בסה״ד ראפשר להגיה שס רב מממ רבי, תמוה
 דהא בהא דגיטין מדקאמר על הבדימא הא מני
 כר מוכמ דרבי גרסינן, וכן בכתובות מדסריך
 עליה יאלא כוי לרבי אידי ואיד כר, ומה שהביא
 עוד מפספיס ומביצה, בספרים שלסנינו הגי׳ שס
 רב). אבל מ״מ אינו מוכרמ להגיה כאן רט, לפי
 מש״כ טבמומ (פ.) דשפיר פריך מרט על רב.

 (רש״ש)

 מקמי שמעיה כוי לבתר שמעיה כצ״ל.
 (חכמת מנוח)

 רבי ישמעאל ברבי יוסי כוי וכפוף. יבמומ
 קד ע״א ד״ה אמר. (מאת)
 כל שהוא נאכל. ירושלמי פ״א ה״א, נדרים
 פ״ו ה״א (הגרל״ב). (יפ״ע<
 אע״פ שאמדו. עי׳ מי׳ הרמב״ן. (יפ׳-ע)
 כיצד הוא עושה. עי׳ מיס׳ דלא גרסי לזה,
 והדיר יונה בהרא״ש מקיים גי׳ הספדם ע״ש.
 (יפ״ע)

 רשב״ג אומר לא אסרו. (לעיל לפ ב) פיס׳
 ד״ה פינה. (לבוש, מא״נ)
 ארתוחי קא מירתח לה. נ״ב קשה לדעמ
 הרי״ף בסי במה מדליקין דאסור הטמנה בדבר
 שאינו מוסיף הבל משפשיכה מטעם שמא יטמין
 ברמן, א״כ מאי קאמר הכא ארמומי. שוב
 מצאמי בלפ״מ פ״ד מה״ש ה״ג שהקשה זה על
 הר״מ ועיי׳יש. (מל׳-ה)
 טמן וכיסח בדבר שאינו ניטל. (שבמ קכג
 א) מיס׳ ד״ה האי. (לבוש, מא״נ)
 רש״י. ד״ה ואייתי לי מיא. שחחמן כוי
 ובהול. נ״ל דצ״ל במול בלי ו׳ דמשמע דא״ל
 הנן ב״ד במעמד אי. ומוכח מדבריו דס״ל בהיש
 אוסדן באו״ח סי׳ שכה ס״ד ומטעם הב׳
 שבמ״א שם, ומדוע לא הטאו הפוסקים רעמו
 ז״ל. (רש׳׳ש)
 ד״ה אדם חשוב שאני. שהרואה אותו
 כו׳ ומיקל יותר. נ״ב וכן פירש״י פרק הכומב
 דף סו. אמנם במו׳׳ק (יב.) פירש׳׳י אהך עובדא
 גוסא דאדם משוב יש לו להפמיר על עצמו,
 משמע אפי׳ בלא משש רואים. (ר״א לנדא)
 ד״ה ה״ז נוטל. אין זה טלטול שמצדדו
 כוי. נ״ב עיין מ״ש רש״י דף קכה ע״ב בד״ה
 לא שנו, גם עיין דף קכג ע״א ברש״י ותוספות
 שם. (ר״ש מדסוי)

 בא״ד. שמצדדי הכפוי נופל סו׳ כצ״ל.
 (חכמת מנוח)

 תוספות. ד״ה מקצת (בעמ׳ קודם). ואין
 להקשות לפירוש הערוך דמה פריך
 לשמואל. עיין מהר״ם דלפימש הראשון לא
 קשה מידי. ולפי מ״ש הר״ש בפירוש המשנה
 (סיף פ״ק דכלאיס) מקט מקצמ עליו לרבותא
 לענין כלאים ישביעימ אף דממזי כדרך שפילה
 מומר, וא״כ גם לדידן קשה קושימ המיס׳. וי״ל
 דלדדן קשה מיבמ אס, אס מקצמ עליו, דאילו
 לרבומא הוה ליה למימר אפילו מקצמ עליו,
 וא״כ הך מיבמ אס משוס שבמ נקטיה, ולא מצי
 אמיא כר״א בן מדאי, דלדידיה אפילו אינו
 מגולה מומר. (מל״ה)


