
• המשנה י א ל  כ
ח ט י מ  וא״כ משנתנו כר״י וריש ובר, צ״ע דהפירוכ הבד בל הרע י
י מ  בשיר אכל מה לאי׳ מכי' האי לשי מה שכתבתי בהלע״ב: שם, בליל י
 מסלוקת וכר, צי׳תוי״טפ״ק דצ׳׳זהשנה כי׳ד׳׳ה אף-וכוי ומה שכתבתיבם:
: צ ל  שם בא״ד ולעיל פסקו וכר צי׳ תוי׳׳ט ס׳׳ב דהולין משנה ח׳ י
ה זי, אם אלצו אונס, ונא הלק! למב״ס ס״ה מה׳ כללים: נ ש  מ
טה  שם איבן מתקדשות, לכל איסולא אית בהו וכללציל משנה ב׳ ו
 בהלמב׳ים: בכוי״ט ד"? יגדור יכו' יספר, סי׳ יוזז, כדתניא אין
 ג ח זין את הירק במספרים הל״כ: הוס׳ לע״ק אות כיז יהא דאהרינז יכו;
ה ח' בהלעי־ב ד״ה המעביל וכר אבל הגננים  כל זה כתב ה דע"ב: משנ
 וכר ל״ל אפ״ העבירי על גפן אהד בהולכה והבאה צד שהוסיף מאתיים

 ועיי תויי׳ט, ובפיה לעללה תשנה ר בהרעי׳ב;
ק ה׳ משנה א׳ לגדל ונקיים, ואם היה ירן טהורה עם" מין ;•הילה י  פ
 מותל באכילה ימב־ס בפ״ט הכלאים: בהרע׳יב ד״ה כלאי
 בהמה וכוי כגון הנולדים וכו׳ אשיל להלביע אלו עם אלו פי׳ הלהב״כ:
ם היה, בהמה זכר עם היה נקיה או היה לכל עם ה ב׳ בהמה ע נ ש  מ
;ה  בההה נקבה, וכן נ־האה עם מהילה וכר והכל הפד דהה לי
 והה לי זה והשנה יתירה היא הריי׳ש, ועי׳כעין זהבפ׳׳ד דקידושין השנה ג׳:
ס בהמה וכוי אע״ג וכר, והרהב׳׳ם פי׳ דקאי  כהרע״ב ד״ה בהמה פ
 אמשנה א׳ילקאהל כלאי בהתה אינן אסורין אלא מלהרביע,
 ואמר דזה אינו אלא לבהמה עם בהמה או מיה עם חיה או בהמה עם
 היה וכו׳ אבל בהמה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה יש בה תוספות
 על איסור הרכעה והוא שהן אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג) וזהו מדין
 תורה, אבל מד׳׳ס בפולס אסור כמו שנתבאר בפ״ה דב״ק דאהד השדר
' בהלצ׳׳ב דייה והג׳ שהיא קשורה וכר ה ג  ואחד כל בהמה עי׳׳ש: משנ
 אס שני סיסים וכוי וכיה בהל׳׳ש, אבל הלמב״ס מפלש השלישית היינו
 העגלה השלישית שיש בו עגלות האחת קשילה בהםנייה ועגנה השלישית
 קשולה באותן לנוצות שבה, והמל שהאיש היושב בהקלון והאיש המנהיג
 שתי בהמות כלאים המושכות העגלה כל א׳ סיפג מ׳, ועגלה שלישית
ה ד׳ בהלע׳׳ב ד׳׳ה  הקבילה עם הקלון אשור לישב בה ואינו לוקה: משנ
ס לסיס שבצד ע  אץ קושרי! וכו׳ השיס לאהל הקלון וכר ולא נתן ט
 הקלון, אבל הטול סי׳ רנ׳׳ז כתב טעם זה גס על הסיס שבצדו עי׳׳כ:
ה לובדקיס ממול בל לוד, וכ״ה ג״כ בפ־לושי בפ״ה דשבת משנה  שש ד
ם כאן וזיל לובדקיס היא סמול הנמצא באלז י  א׳ וכן פי׳ ג"כ הדמי
ה  לולים ידמה לגמל והוא תמוה דבגמ׳ שבת כס איתא לובדקים אהל ד
 המלא לובא ופלש׳׳י ההול הבא ממדינת לוב וכ״ה בילוכלי כאן ובשבת
 והובא בתוכך שם, ודיהק לימד כטעות נפל בהרע״ב בב׳ מקומית ז;ס
ה אעפ״י וכוי והמה נככך  בפי׳ הרמביס, ובצ״ל לוב: כהויי׳ט ד
 הותרין וכו׳ והא דקאהל ליי אבל הנ־לדים וכו׳ ולא אכהעינן לביתא
ס אפיה  טפי דהנולדים הן הסיס אצטיי כאבי האחד סהול ואבי האחד סי
 אסולין דמספקא לי׳ וכהא הוכשין, י״ל דאי אהל הכי ה־־א מדאי
ס ומן הההיל ואביהן להיפך י ס  מוששין לזלע האב לכן אהל הנולדים הן י

וסף:  דאסורץ זה עם זה שיימ ספוקי הספקא ליה, ראש י
' חולדת הסטים וכוי, יל״ד להה לא תנא וחולדת הסנייס ה ה  משנ
 היה רי״א כמו לעיל גבי איני השדה, כ״כ הנה׳׳ה, ולי לקי׳ה
, אלא דאכתי תקכי דה׳׳ל  דהא היכלך להוציא הקופד, ועי׳ בשנית אלי,
 להתני ר״י אוהל סולדת העניים וכוי: שם הקופד, נהצא בהקלא ישעי׳
 ל׳׳ד קאת וקפוד ועי׳ בשבת פ״ה השנה ד׳ בעור הקופר ובפי׳ הרעיב כס
ה אבני השדה חיה וכר כ ד ע״  והשמע דקופד וקופר אחד היא: בהי
ה ו׳ בהלע״ב  וכ״ה בירושלמי, והרהב׳׳ם והרא״ש פירשו בענין אחד: משנ
ה ואדם וכוי אבל אתה חורשוכר, יפ״־כ הרהב״ס והר׳יש בשם הספרי  ד

 וצ־ע

 לקוטי

 מהש כן היא, דה״ש בהשנה דלעיל אסיל הזרע שנזרע החת ההותר ר״ל
 הנזלע שם לאחל בהחזיל החדש ולאיה מדכתב אס הוסיף מאתיים ואי
 ס״ד דאיירי בהזרע שהיתה זרועה קודם שהחזיר החדש הה קה״ל פשיטא,
ה שכתבתי דאיירי מ כ אבל נ י י  וכהו שהקשה עניי באהת כשבות אליה ע
 בזרע אחר ההחזרה ניחא דטובא קהיל, וה״ש לאחר כהלך החדש ר׳׳ל
' בהרע״ב דיה שמנה אהות וכוי והוא ה ו נ ש מ  שהלך החדש והחזירו: '
 ששית אהה וכ״כ הליש אבל הרמבי׳ם בפי׳ המשנה כתב שהוא חלק מששים
ה : מ  של אהה והוא עשילית טפח, וכ״כג״כ בחיכוכו פ״ההכלאיס ועי״ב ב
ס וכו׳ כגון ה' גפנים וכו׳ והרהב'פ הפלש מ ה ע ה ז׳ בהרפ״ב מ  משנ
ה טי מטוטלת, ומבירו בפי״ב דכל־ס השנה  בדרך אחר: משנ
 הי, והל״ש הראה לזה עוד הקוס בפ״ה דכבת הכנה ג׳ ולא ידעתי
׳כהמש ' לע״ק אות כיי מל׳ הכתוב וכר, כ׳ ס  הה זה עניין לו: בהז

 • פי״ג דכליס משבה ה׳:
ה ה לא יביא וכר ההיבלכת כצ־ל: שם מ  פרק ז׳ השנה.א׳ בהלע־ב מ
ה בימכלהי, ולא איתפליש  סלוןוכו׳דבסלון של התכות וכר, מ
ף וכר פ  שיעולו והסתבל דנדון כסלע: כתוי״ט דייה ההבמך וכר ט
 ולשון הרא׳׳ש ולוקחין זהורה אחת והבכיבין אותה תחת האלץ והוציאין
ה ב׳ הרי אלו הצטרפות, • משנ : ל מ  ראשה הצד אחר ונעשית שעה גפן ע
ד כ״כ הרשכ״ס בב״ב דף פ׳׳ג, וא״כ ועד ח/ולא עד ככלל, ה ומש ספי מ  כ
ה ההבריך וכר ע על הר״ש והרע״ב שכתבו ולא יותר הה׳: בהרעיב ד ט  ו
 והוא הדץ וכר עיי לעיל פ״ד השנה ה׳ בתויייכי דיה עד שיהיו וכו׳ וכהה
 שכתבתי לעיל פרק ה׳ השנה א׳ בהרע״כ ד״ה ונטועות כהלכתן וכר:
ה ועקמהן וכר דאס כן וכוי לשון הלאיש דאז לא היו כעבים  שם מ
מ אלו הצטלפות להיות כרם,  כש גפטס אלא וכר: הוי"מ ליה ה
 והרמב׳יס פ״והה׳כלאיס הפרש הצטלפות לשאל גפנים ועי׳׳ש בלאב״ל וכ״מ:
ה מותר חרבן הכרס וכוי ט״ז אהה וכר והוציא ההן ה ג' בהרע׳יב מ  משנ
א לכאן כלי עבולת הכרם וזרע וכר הר׳׳ב: מ א לכאן ו  מ
׳ בהרע׳יב דייה אין אדם הקדש וכוי ולא דהי וכו׳ קיצר בלשונו ה ד׳ ה  משנ
 דז״ל כמש אע״ג דשאל איסולין כגון בשל ברלב איסל שאינו שלו
 אין לדהות איסולץ התלויץ בנתינת כועס, מיהו קשה מכלאי בגדים
 ולובע ונלבע דלגבוה וכו׳ ומסיק דשאני הכא דכתיב כלהך וכו׳ עי״ש:
ס' רע"ק אות כ״ד ובתוס׳ יבמות וכר כבל העיל על זה בתוספות  בהו

 חדשים, ולבינו הוסיף ואמל דגם בהל״ש איתא הכי ועי״ש:
ה ר בהרע׳׳ב ד״ה קוצרו וכו׳ ואעפ״י שאינו דבר האבוד וכוי, בהמש  משנ
 איתא הכי מותר לקצרו אפיי במועד, ואע״ג דאין אנס אוסר דבר
ס אי אוסר דבר באינו בלו דעשיעא לשרי מ  שאיכו שלו ע׳׳כ, פי׳ לדבריו ו
 לקצרו בהועד, לאסור ועומד הוא, ואם אין קוצמ היא ההש הקייס
 כלאים בכרס וגא השוס הראית עין לחוד, אבלהרע׳׳ב וכן הרא״ש
 שהוסיפו וכתבוואעפ״י שאינו דבר כאבוד כאין אדם וכוי, צ"ע דהה אי
 אלם אוסר לבר שאינו שלו פשוט טפי דלא הוי דבר האבוד דהא אבוד
ה האיהתי וכו׳ כלוהר וכו׳ כוונתו לוהר ללא  ועוהל הוא הכיר: שש מ
 קאי אאנס דמש התני׳להתם הכרס נקרא על שם בעליו והיל אוסר לבר
 שאינו שלו אבל כאן אשהעינן לאס כבר נשקע כס בעליו נקרא הכרס על
 האנס ויכיל לאסרו, אבל הרמבי׳ס פירש״השיכקע הכיתסבא בעל
, י  הכרס הפסד האנס הרוצה לאנס אוחו ע״כ ולפי׳ קאי אדלעיל דמי
 דקוצרו אפי׳ בהועד דכיון דלא היה יכול לחזור ולסזוק בו קודם ההועד
 הסהת פחד לכן כשיצא מלפניו מוהר לקצרו אפי׳ במועד ההטעהיס םכהב
ה הה׳ כלאים הלכה י׳ נראה בסזר הפירוש זה  הלעיב, אהנס בסיבורו פי
מ שס הלכה ייב, אלא שהכ״ה העהיד דבמו ״  ומפרש כהרעיב וכמבואר מ
 בלא במקומן שהי׳ לו לכתבן לפני זה בהלכה י׳: בהוי״פ ד״ה קוצרו וכר


