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דורון לישראל לא הוי ספק דאמרינן דודאי בשבילו לקמן וכן אס הביא
סירות שנכמשו וכן בלגים בכה״ג שרי וכדלקמן נסימן תקט״ו מי״ש
פת חמה לישראל אמרינן דודאי בשבילו אפה ]מ״א ותו״ש וש״א דלא
בב״י ) :כ ה ( למרב מותרין מיל .ללוקא כשעשה המלאכה בשביל
כ נ ״ ח [ ) :לא( ואין ידוס יכו׳ .גס זה לחו בהביא דורק מיירי
ישראל היא לגזרי לאסור בערכ מל כלי שיעשו בללקמיה בסעיף
)לג( דנהניא דורון ]או הניא למנור[ חשנינן בודאי תלשן נשכת
שאח״ז אבל כשעשה לעצמי לא שייך למגזר ]אחרונים[ ) :י ו ( אס
ליקס וצל .יה״הבכל המלאכות לאורייתא שעשה הא״י בשביל ישראל .דמסתמא הניא מ[ המשונחין שנלקטו היום ואסירק נמו״ש ננדי
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ילפ״ז להטסקיס נטמן תצ׳ם דלית להו טלי מותר באופן זה לטעם זה ) :נג( ניי והגריא מטגיא לניצם כיד יפייינץ מ׳ י? היא ששיט בכל הפוסקים
ולש טיע מידו נזה ואיצ לטעם הנח ) :כי( משנה ניצה) :כה( נ ״ דאטר אף ליפת המתירץ ומס שהקשה עלהראיש טץ ניח ומטארנכימ דפידת
מתינדן טיקצץ הן) :ט( ונימ מטעם זה באותן פיחת המוכנים לתלוש !טס דעת האיי עליהן מעיש דאין אסיח משים מוקצה ]נמיש סתיס׳ ירמנין
נמלחמית ס׳ אץ צדן[ אפיס אסיר מטפס זס יגס נטעם זס לחוד לא מה:׳ לעילם כמיש התום׳ דש ניצה עיש ) :כז( תיס׳ והניאו סטיו ואיר והגריא
לעיל בסיד חסו טעס סמתידן נשיי דלא דמי לסירות הנישח דנקל לתילשן וגם משים דאדס מתאוה לק ולהאיסדן נס שם סשיט דאטר טס נס ק : :
)כת( סוי וכעץ זה הוא נרשנ״א סובא נהגריא נסעיף הקייס עיש ) :כט( הגריא מגמרא ניצס כיי וכן טא לקק סימן תקסיי סינ יכימ משיח:
) 0פטט לקמן טמן תקסיו ס יא) :לא( רשיי וליין) :לנ( טס׳ ילמניס ושיס) :לג( מיא לקמן טמן תקס׳ו והביאי י«יש נטמן זה) :לו( מיא לקמן

