
 !קו יאיר
 ער סשרפוש מ״מ נגר ספמא יש ששים כמ״ש גכס״ג גכי סולמ
 שבשרי קסן פי ש״כ שיי שיי סיק למי• ט מגא לן הא. לק אשי׳
 השיר וזרק השרפוש מחשב שבכף אשור כי לכלי שט דיניק ליס
 מאחר ששיאבק מן םקפרה מרש הסיז שיש לב. מיש ורוק ואף
 פיפ שיש לומר שאק רנרו מיכרחיה רק אפיס רכפור הכלי ששואב
 כו מוך כלי ששואטן ממנס ודאי סוי כאוסו כלי מימ בשנפקר
 ריט ככלי שט או שלישי וככפ״ג פירוי רממיר מטש קיל רוקא
 נדפדיק ממוכר ככלי שמפרק מממ משיכ כשגססק למפלס כמיש
 סדין ומגיס רמיא סימ סיי פיל י׳ל גבי שואכ ומימ מי יחלוק
 מסמס הכרס פלכט״ז להקל. לק וראי נאסרה הרוטב שבכף גם
 הכף לק אם המזיר הכף לרוטב שבקערה צריך ס׳ ער הכף רקיל
 כלי שט ממליט [יגס בכלי אמריק מנ״נ אס איט מרש] ואין לו׳
 רסרוסב שבכף שרי אמי׳ אק ששים משט לדברים המאוסים אילם
 אוסרים בסממם כמיש הרין וםרשביא ס׳ ג׳י ס״ס קיר וקיזוט
 רמיא שסמגכגלסקל וכך ראיסי כמס פעמים מיורסי סשרשסרמ׳
 זטב בכף מם שבדם ושמטהו וקיגמו לסכף וימרו לאטל ט בלי
 פקפוק מימ לא ילמיק מעקלקלמ׳ אמר שט השיב לםממיר באין
 הפשר מרובס ואסיס שהב״י ממה איך יחלקו אלו ספוסק־פ סל
 גדולי סמסקים הרשטא וסרין שדבריהם מיוסדים טל אדט השיש
 אפשר לומר דסא רמכגרא רמסא אק אוסר לאו משוס מאיסוסא
 ראיכ גם בשמ ומומן לששרי ועור גס פכברא ררברא לא מצאסי
 נהם מן והדר ולמס יאסרו אלא מיכ אין הסמס משום שגסש ארם
 קצה כס ודיטר׳ וצרסי׳ גיכ מאיסי וסריין סוכ רק קנלס רזיל
 הוא רטכמא דדן כסלים מש׳כ דדמא . ואגכ לא אוכל מלס מס
 שלש בהא רארז׳ל דמיה לא כטל רלמאי גימ הא ט״כ ססמיה
 נטל ומט׳ נלי מפלס מים אס הוא בטין ודאי איא להסיר
 כססרוטס ממשש סן ימגפ נגוסו של איסור אט׳ אם נמל מסורס
 מיס עק ראימרסוטי אמרמט ננגמ׳ רטיז רסיס. וט׳ נס׳ז ריס
 קיר שהטא מיש רשיי על גמ׳ ההיא רמסני רשרן שיעומ נטרש׳
 איסורו כסומאסו וט׳ ושמה כרין סל רשיי רסרי גם מל אסורים
 ק״ל לאע״ס יאק מ מלקומ בפמיס משיעור מימ אסיר מן המד׳
 בכל שהו ושגם כרשכ״א כמנ דליד שרן. וקטזנשי מלמזוס דפי
 רק ראסשר לומר ברעמ רשיי רמ׳מ גבי סשק כגון ההיא פכמא
 בגו מלא רלא בריראשישאר שם כלום שהשרן שאששר בשינון רק
 ממט מומר שרן רשיעורו למלקוש בכסישה מששו רלעא לא יוברר
 יסס וימק סישב וישאל־ שס כעדשה ורוקא בשרן. וניל רוקא
 בשמונס שרצ־ס רבסורס סמסמאים בשיעור סרשס וכך אישורו
 משאיכ בשאר שרצים או יסושיס או סרפושיס ולמלה לולי ראסר׳
 סירה אסי׳ בטש היה שימורם בכזיס ובמפרוטס שאפשר לבררו
 או לסננו לא י.יינו מוששין לספק משיב ממני מומר מיה לשימורי
 בצ׳ש אוסר אפילו באלף וסוא באמם גיכ ממשש מ! יסגע מ
 ויאכלמ . אינ ייל רמיס אשדס אסי׳ באלף יבש ביבש רקיל מר
 נסד בטל באופן רבסור ושיע סי׳ ק״ס משאיכ בססרוביס בלס

 אהינ ראק נסקומא ונל זס כסנסי הנלספניר:
 נאם ססרור יאיר מייס מרך

 כ!ו שאלה ממנסיים מאמר מסלמירי יניק וחטס יציו :
 אלקססא וריש גלוסא וכו׳ מגאין ממוסלג נ״י מיס כמוהריר מייס קר״ו:

 הנה אמר ריש מרמוק כרמ כמוק הנס אני הקטן סחשום כשולי
 היריעה אשר מנעורו זה ככר הי׳ ממגעגע סל חס מכיח
 כבר אסר כדה מוק לשרסו בלב זך וכר לכן זאמ ססעס עייל כלא
 בר ונא במסרו אל ימנמ ממני בר ואל דמני מלו רבר כלפי בר .
 סיר שאלסי זאש ברמ אשם סלוני הדומה לרוס מטס בשמה
 ובשסשיה דס רגנזיס קפדנים וטצרניס ולסיבה זו לא היה דעמ
 אדם סונלסה והיסה בלי משרשם כשה שנים ובמחלס חורף הזה
 נלאישס נפוא מול טיסוצ הכימ שכרה נסולה משרסס . ולסינס
 הננרס מול מון למנהג לשי רמי המשרמס כצירוף סגירוס הלמס
 נמגרל ממיר נמקוטטו ימד הגבירה והשממה ומממ מפניה נמשלש
 מרשים ויצאה והלכה לאיש נינ אמר לשרש אצלו נער מזונה מנם.

 ובסצס

ת םי ק  ת
 מעשה

 מסובים סיימ אל ואמזש מריסי לומד משטומ בממש׳
 סשר כאכ וכסמילס הסמויה כשהביאו קסרס
 של רוטב סס חמיטס ראויה לסממי כסוכה סס אורז מוטב
 קפצה סרפוש מאמר טל המססחס וכשרצס א׳ לסססס קסצס לסוך
 החטב סמס ולסכספ ומשכסי ירו מאומו קסרמ וגש מהכשר ט
 לקטטמה איא לכחק ככשר. והייסי לשמוק כסיטסם והגדול שמם
 הי׳ מרכר סלי כלשק קשה ט משיחם פל שסוס כוא דסמ מצוט
 כי אמרו פנסלס נאלף רוסר. וסשנמי לו ני מיס לא כסלה היד
ק־ פלי כי סעס מיה מוא למשימה ומס משימס יש כסרפוש מ ו  י

 ואשרסי כלא גמלמ משורש רמשינ מיס נמשגס נפיג רממ׳ וםשיכ
 כי יש מילק גדול טטסס ט וראי יש משיט׳ נלמלס שסרי שממרה
 שיפר נשכמה שגא׳ לך אל גמלה מצל וגר והפליג כמכמסס
 וזריזמס ואמרסי נלמי אל ספן והיימי נממריש . מימ אמר שוט
ח פס אומו המפטפט עלי מאמר  גלמי אמרסי סם לנט אולי ה
 שהוא קשיש מינאי ובסל סורס ומצאסי שסלק ממי לא ממרס
 הסירוס רק מצד הדק רק׳ל מיה לא מול נסרק גיר הנשס וטכ
 כל המוסקים וננללס סור ייר ושיס סי׳ קיף• ואסי׳ אם היס ססס
 לדבר זה שהוא מפום משיכימ והט משמס כט׳ רשיי מס׳ שטסים
 רטא מיב וזיל מפרש נמי כמיס דמי מיה סעמא מאי משום
 הכינוס מפרש נמי איהו אמשניה דאסריה עלי׳ מכיל (ועזה דאק
 [מיכימי׳] רגרי המוס׳ כס׳ המפרוטס רפיב רנרא רפרשו רהסע׳
 כאלי אמר סכסוכ לא האכלנו כק קטן כק גדול ומטאו לראיה
 גמ׳ סחכרס מיש תפרש ננדה למי. גם סטי דס ק׳ רמז מל
 מיכממ 1ו ולמי׳ רשיי אין סוכמס כלל) מ״מ מאן יימר לנו ראק
 הס־־טוש מלל נדה שהד פס שגרילפ נדפס וכמקימוס מליכלכי,
 מימ יש נס רימ מייס והוא ססמייסו דרנק נמס׳ מטס רסלי
 ננרייס נשמס ולמה מצר הסמא לא נמשמ למיס נסיא משכים
 ומצערוה מכאיבס ומדאינס ארם גחל במנקים. זמצכד כל זס סלא
 הסייס׳.הטל רמי טפס רמשיבוס רק כאלו גדמסמכמוב הוא וכאלו
 פירשה לא מאכל אזמס בק גיזליס כק קטציס כמס p0 זלק
 החמירו חזיל בססרוכומ כמיש במיז ריס ק׳. ואק לומר סור לסקל
 בסרסוש ממיש הב״י וזיל אבל סגסו קאמר לא סאכל אוסס בין
 קטן בק גמל ט סל שלימסן לקראין כן ומאמר ראמר הסרפוש
 מסמי מסיסושיס אימ בכלל שרן סארן רנסיב גבי לא מאכלם רק
 ככלל ולא ססמאו אס נסשוסימ בכל השרן כרומש סל הארן כמיש
 רמכיס מסרו הגדול סיב רמאכלוס אסורוס וכמנין מצום אשר לו
 מלים קפ׳ז לו יהי כן (ט לא נכנס סס לממלוקוס ד יוסף ודם
 ממ פרסוש שכמבו הסוס׳ מס׳ שבס וסובא כטי סי׳ שייו) מימ
 לא רצה הביי לומר לדקדוק הוא ממלס אוסס שהרי לא נאמר
 מלמ אומס כלל או לומר ממיש לא סאכלס שדל באשר סס שהד
ק סמים ובשום מיני שרלם רק  לא נאמר כך בשק הסיף ולא מ
 בשרןסארן ואיכנימא דכלס לא נקרא כריס לאסור ככיש רק היק
 מפני שנילדו כאיסור ומשיכמס הוא שלימסס ט כשימלקו אמ
 שמס שסיס לכס כשליממן אז נקרא כדס דמת ססורס שאסר
 אומן באיזה לשק שיסיס כוונסס איך שימו אם נקראים כשמן
 בססס ולא כשנמסרו שנקרא מסמס מסיכה מאומו רמ יסיש מיי
 ופוסקים שהטא. לכן אמר שנאבדה •הסרסוש מוסב ואיא לסנמ
 גס איירי רזיסרא איא לבחק הבשר אולי רבקה בו ואיך נקל נרו.
 ואמשר שהיי מטוש גיכ שרן הארן מסף מל רומש הארן ומייב
 בו ב׳ מלקומ כממאר בגמ׳ רמכומ דייו אכל סוכדמ׳ לקה ר׳ וט׳
 ורבי ט כפירושים רק שאין זס מקומו. וק בכינה. ופפס אממ
- ״עצו לבפל ירקון לבלופ לרפואה מ׳ כינים של ראשו ומיה יוצא
 וכנכס רק שנהמכו כל מניו לירקק וממיסי בו ואמרסי אפילו היה
 הרופאים אומרים שיש בו שכנה לא הייתי מתירו מפני שאין ברוק
 ומנוסה כלל ולכן יש בו גיכ מרדכי האמורי כמיש שמואל . ולכן
 ״שר כחי כאשר רמסי בקפיצמ הפרפוש הלל ואלו מפצה לסוך
 הכף של רוטב חם שצריך ניפומ בגמיפמס כיימי אוסר הרוטב
 ״ריכא דמססמא אין ברוטב שבכף ששים וסבי משממ מרבד
 "יא״ש מריסי בטי ס״ס קיו ואין לומר דאס״ל שאין בו ששים


