
 שבת פרס ה
 ITD כמה בחמח יוצאה וכמה אינה יוצאהא) יוצא חגסל באפסר*)«
 ונאקהנ)*) בחטםל) ולו־בדקים*) בפרוסביאי) וסוס ם8יר&
 ״בל בעלי השיר״) יוצאים בשיר׳ ונמשכים בשיי־מ) ומזין עליחסב)

 וטובלין
ע מברמנורה  ד

 ס״ח בטח יוצאה לסי שאדם מצמס על
 סגיחה בהמתו גשנה וממ*
 דמגטר" ביי הבהמה לא הוי כמשאוי ומימ
 דלא מנטרא ביס הוי כמשאוי: אםסר. חנל
 שקושח״ ע״ס הנסמםז ונאקה. בסיס מוקי
 לה מאקס לננס דוקא שצריכם גטיחסא
 יתירהא: בחטם. לוקחי, כמין טבעי של בחל
 ונוקבץ חוטם הנאקה ומכניסץ אום6 בסוס.
 לובדקים. חמור הנא ממדינה לוד והם קשים
 וחזקי" וצריכין סמירם מסר משאר 'ממוח,
 ממצאי׳ בישוב: נסרומניא". רסן סל ברול:
 בסיר. כמץ אצעדה סביב צואח וטבעה קבועם
 בו ומכניסי׳ בטבעה חבל ומושכין םנממם!
 וכל נעלי השיר. כגון כלבים סל ציי7*0
 וחיוח קטנית: יוצאים נשיר. כחך על #אק

 החנל םקנוע נשיר ז ונמשכין נשיר. י ואם ץ
 רצה מושך הנהמה נחבל שנשיר: ומןין עלוםן.
 נמקומן כמוה שהן נצואר הנהמם אם נטמ*

 במס

 ־ תפארת ישראל
 פיח א) *לריס; דאדם מצווה על שביסה
 בהמסו מלאו׳ נכל מלאצס מל״ט
 מלאכות (כלקמן רםכ״ד א׳}; רp כל משא
 שמששמרת בו, לא הוה כמשאוי, אבל כשהוא
 לנטיחח׳ יחירת׳, יותר הרבה מהצורך, או
 שאינה משתמרת בז כלל, או כשהוא למי
 שאינה רגילה בו, הום כמשא (ש״ה םיא):
) (האלסטער); והוא חבל סבצוארם:  ג
 ג) *(דראממעדאר); והוא מין גמל מןיב׳
 שקלה לחץ, וחוקם תחר מגמל: 0 טבעה
 בחל סבחוטמה-, דצמכה נטידוסא יחירתא:
vb em ל) *חמור מלוד שחזק במחר [יי״ל 
 או« לול הנחלק בנימין (מגילה י״ר אי), מהיפה
 *גבול ממרב א״י סמון לגמל 0*ל (עינוין יס״א
 ושם היי ג״ל על י״א («p730 דל״ב בי),
 1הימה כמהלך יום מירושלים (כמעשי .םכי מ״ס ע״נ),
 ונקרא כעס המקום ההוא לאיא; אבל הן מגא הרי
 א«לי׳ מ״ס שהוא מ«רא לונא, וכ׳ וזק׳ ילונא הוא
 «וצרים, וכן נקרא כ״כ בתנ״ן (ליס י״ב ג/ ונחום
 ג׳ p׳) וכן עור היום יש עלינה בללומיס מצרים

( »  «נקיל<ח ליגייען, והיא המןיאס לפנים ליל; וק אשכחנא גימי' (ס״ו פי״מ) מימרה («f י
 מיחזקאל (כ״ז פ״י ול׳ מ״ה); מן ישיב ומצדם ילד אס לולים (נראשיס י וד׳׳ג); מם הי מושב מ&נ«
ernp ו *כלים גשר אדם (כרש״י סבם ד״י מ״א); ולהם מכר א״ע מש לקיש י ה ו 3 ,C 5" פסס״ם) 
 ממר בסשמה (מימין למ״ז &׳). אעלם או« לול שנזכר בסולם (גלא5ד0 י סכינו מגי סם, לוד שלמי
 היי, נאימןי^מסשקיאגמסלידץן, והיא מייל]: ו) *רסן ברזל סנקראס בלנזן חמי ©רענו•
 יבליא (געביס). ז) (האלז קעטטע): ח) ככלבי ציידץ: ט) ר״ל מוהר למשק בסב\

 שבשיר
 עיקר תמיט

 א) נאקה גמלם טןנה השיאו** למשא. מלון: ב) וטךן עליהן נגדןמן ולא סיישיק שמא 0«ל םסז*»
fer ynotn בסס' פרה סוי (וסי* רש״• יומא לי י*ל) ולשי• כל״ב ש0 צ״ל pare ל מה«כ רססלו» 

V גן P 
•Ten הלכתא גבירת*. בללא 

few 09 א«רליתן כלי ; ושאבל שחיזיא מש»*««אסק אסור לחפמיגז תחת כרים. וכ״כ 1  מני
r יעים כםסון כולו בחובו, וכשםשן קדידה בדבר שאינו מוסיף חבל ונטלי סשס בעגת סומר e ytb 
 לחוזדירה , וכיש בניעלח משחשיבח שפותר לפ«תח, משא״כ מתגלה סמדר יוס ולא כסח עד שתחשך,
 ובן »תר jrri קדידוז אחרת בטקופ הראשוגד,, וגן פותר להוסיף מריס מתבשל כל Km , ס*א״ב
; ואם •נח חח מייל מגל* דאשק לכלי שגי או מסיי חחדדח אכלי יאשח, דייל כמט י י  בלא נתבשל כ
, פיתו בדבר חטתיןף חבי  ממור לחםסיני בשמ#1 ו3״• שוק םמש שלא per ביותר או ששיג «מי

t 01ו*ר 3ך' ״»•׳ ממז״י ממן נפח־ אשור 


