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מגיא לפרק כיכ דאמדק שאס נפלה דליקה נליל שנת מצילין מזק שלש סעודות יפריך כס הגמרא מנדי נהתירא קערת נציל סעי אמר רנא מתיך
שאלס נהול על ממיני אי שדת ליה אתי לכטיי ימוה הוציאו הראשיניס לנב׳ ממון לא אמדגן הך כנלא לאי לא שדת ליס את• לפניר מחיל לאליכ אדרנא
טמא איפכא להתיר להציל כל מס שיוכל לאי לא שרית ליה אתי לכטיי אלא עינ לגני ממון לא אמדנן ה כ י  .אמלס נאמת לערל לקימ מסיגיא זו על
סיגיא לפסחים הניל לעל כאן לא אמדק שם בפסחים לרנק דמותל להקת לס לבכור נמקיס שאין מושה ני מיס ולא נזרק דלמא אתי למעבל בסקיס
ישעישה ט מיס משים לאי לא שדת ליה כש'כ לאתי למענל נמקיס שפושה ט מיס יק נפרק מ׳ שהחשיך למיתר לתת כיסי לאיי מטעמא לאי לא שדת
ליס אתי לאתויי י׳ אמית נריה ס״נו משים לשם אס נתיל לו אץ מצי׳ שינא לילי איסיי דאידיתא לגני נ ט ר אס יקיז נמקים שאץ עושה ני מים לא יהיה
צריך תו להקת במקיס שעישס נו סוס יק נפרק מי שהחשיך אס יתן טסי לאיי תו לא ינא לילי איסיי לאידיתח לשאת נעצמו נ ד ה להלא סא" ׳שאנו
אנל סכא גבי לליקה אף אס נתיל לי להציל כל מה שיוכל בלא בינוי מליץ יש חשש שינא ליד איסורא לאורייתא לבנות חפצים שאים •טל להציל איתס בלא
כינוי וכנון שהקיף איתש סאש מכל צל ]ומיץ ברשיישס ליה אי שרית ותראה שכוון למה שכתבנו[ ומשייה לא שרז ליה רנס להציל כלל אף לבדם ש א ץ ^
לכטת איי,ס ויכיל להצילם בלא ט ט י והא ללא שרו ליה רנק לימי לאיי לכנית נמו נפלי ,מי שהחשיך למיתר לומר לא" שיטיל כיסו ונזה לכאירה
שייך תירוצנו עיץ ברץ דש סרק מי שהחשיך מה שכתב בעני! זה ולפני ל נראה לגבי דליקה חששי חכמים ביותל משוס לבלליקה צדך אלשיס הרבה
נכבית יכל אחל ואחל נכיכיי היא מציל ממון ובשניל זה חששו לאס נתיר לומר לאיי לכטת יטא להלאות לא" איך לכנות ומתוך זס יניא נס היא לכבות ולא
התילי אלא לימי כל המכנה איני מפסיל לאינו עישה בצוויו אלא מאליו יגס זס מטפס לאלם בהול על ממיט כמו שפילש״ בבתיבית לף ע״ין עיב אבל
בההיא לדש גד שהחשיך לא שייך זס לאס יתן לא״ את כיסי שינ לא יהיה צדך לסייע לי כמיק יק נליס של סמרלט למותר לומר לא" להקת למה
משוס ללא יבוא לסייע לא" כהקוה כמו בלל־קה כניל ועיץ בשייע סימן שלינ שהניח סגרעיא נציע לץ זס של סמרלט למיש מלליקה ולפי מס שכתנס
נכיניס ל נ ד המררכי ]יאחיכ מצחתי נעץ חילוקני בהגהת מרלכי פיק במה טימק עייש[ .ועתה נשובה ונלאה אס לעת הדיף נועה ללפת סמללט או
7
לא .וסנה מלכתב הדיף בפרק במס נהמס וזיל וכיין לק״׳ל סלכתא כרי יאשיה יקל משוס צערא לנהמה ולא גולינן משיס שחיקת סממרן שמעת מינה
ללית הילכתא בהאי מי,ניחא לחניא בהמה שאחזה לס אין מעמידן אותה במיס ס י שתצעק גזיים משוס שתיקת סממנים לאין אלס בסול כ'כ על
רפיאת בהמתו לניחוש לשחיקת סממנים מכיל ומלכת :טעמא משום דאין אלם בהול משמע לאס היה בהול על רפואת נהמתי סיס צדך לחיש לשחיקת סממנים
יאס ניעת המרלט אלרבה הוא בהיפך לאס היה בהול על רפואת נהמתו טלאי לא ך ה צריך לתיש לשתיקת כממרס לאס לא נשרי שאר רפואות עתר
י
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יטא לילי שתיקת סממרס משים להוא נטל
תמוהים לאיך כתב בפשיטת לאין אלס בהול
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בהול על ממוט י ק ככמה לינת׳ יע'כ ציל לסל״ף
בעלמא וסיל למ״ד באופן במו באלס לטלאי לא מ״ד באופן דאיכא חשש סכנה לבאופן לטכא חשש סכנה אף סממרס מיתר לשחוק וכיש שאר לפואית ומאי
יניתא לנר״תא וגם לא ט ה מקשה הגמלא אי ס ט אלס נמי ועיז קאמר הדיף לאין נהול כ'כ על לפיאת נהמתי בלליכא רק צערא בעלמא לנהמה•
י ק אמדק בפשתים כס לאץ אלם בהול על צער בהמתי יבלאיכא חשש שמא תמית לאו טלאי סיא בהול ואיכא גוירת שחיקת סממנים מימ סותר מטעם
אחי לא׳ היא נזיל ביותר ואי לא שד ליס שיס רפואה אתי יותר ליד שחיקת סממנים וכעץ לאיתא בפשחיס לענץ נ ט ל ומשיב הדיף לאץ אלס
כטל יט׳ סיים לשם איס כטל כמי נאלם ולכך אינו לומה לאלם לאס היא חילה כאץ כי פכנס אסח ט כל רפואות משים שחיקת סממנים משאיכ אס
הים אמדק לגם בבהמה מ ט ס צערא הוא גיב בהול טדאי ט ס אסור ]וכמו באלס לאסרו בבליא שתישש יק נחילס שאץ ט פכנס לליכ ספיסהיס לעשית
שים רטאס משים שתיקת סממנים ולא אמרו לאס נאסיר לי יטא לעשות נעצמו דאחד שאץ נ ט ל ניותר לא יניא לעשית בעצמי[ אבל בדאיכא חשש
שמא תמית לאי היא בהיל נייתר בודאי סותר מטעם הליל.וכשיטת המרלט אך הדיף לא מייד באופן יה ואף שהלבר קצת ליחק נלשץ הדיף עיכ
צלינץ
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