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 מגויר דמ״ד נרהה כוי, מיי דמיויד נמימרח ס '!־׳ן יבמות מ)
 גיז סכתי מרש, י׳יב נתסר דלוי מיד, היינו חי נס

 משמפ וכן חדש, י״ב מי שהות כיון משמה, דחינו ;מתני שיין
 דנרבנן ומשמע כר עייעס נההוס רמוי מרנג׳ימ דפריך מהח

 קרי״; נסניי והנה נמימרה, ד״ה תו׳ פי׳ וכן נימת, דלשב׳יס
 והיה כרבנן, מהנות דמשנת וחע״ג כותי/ למשנתנו כרשנימ

 מהנות ומשנת עדיפח בהדימ דנשנית משנתנו מ מי בתרייתה,
 כרבנן, למססם ונת משמח דמינו משמועינן נלב;ן דספי׳ י״נ

 מניבנת, שמינה בסכין ממיר תפי׳ הממי/י ע; מעידין מין ומ״כ
 מיד, עניו משידין דבמית נרמה ונכתורה עניו, מעידין במית תב;

 מנשת דעסיס מעשה ההימ ומ״כ נרב;ן, ביבשה דמגויד ;ומית
 י״ב מיה עריפה דכנ קיי״ל דהס נן נומר מפשר מי מ־:נ מיד,
 מוכי ע״י בין היכור, שיהת מנינו ונח ב׳, נ״ז תונין וכדממר מ,ש,

 ימיס הרבה סיות דעריפות יום בכנ דמעשים וכמדומה ננמתן,
Jשנים רוב מו שנים בו שמש שמוס; סמר דהת דמיה ועור 

ן מעת י  ש; מעידין קיי׳יל הנת וממסי כס, וממנה ממת הת ש״יו י
 מימרח /הוקמח כננ סברמ ומין כלהמנן, ודמי סנה המנוי׳־
 במכות פגוע היינו דמנויד נרמה ונכן מגובנת], בסכין דשמותג
 מבנ מיד, ניניתה חמוד והוח ירן עג מסוכן שהוס עד מכרריות

 בכ;נ מינו השריפות ממיני בממד ן שנשר הן בבי־־תיתו שהות כ;
 י״ב נמחר היינו תנשה, וכמענה המרטבה מן דתמרו והס מנוי;־,
 כלשב״ח מוקמית מנית ונני בנמ' דפרין והח ב־רו/ וכדממד חדש,

היינו וכתיות ,כווה יכו; דקממר דרשב״ח משום היינו כו-
 בהדיס רשב׳ח וכדממר ר,דש, י״ב כתמר ׳,חיות ננמרי ;התרפסות

 נח ומיהו כעת] י תת ור,ינוJ הרשנ״ח פי' וכן ב' מ״ב מונין
 עברה כבר במשהו, שנקובתן דמותן שריפות בשתר רה יתכן

 הכת מ־;נ בכשל, שנשרן מנר וכן ירפת, וכס ההוס, מבר פעוכת
 שמתמושש מנח המיה, רוה כ; נכנכל מיוסדת פעונה ברנכ מין
 רשב״ח פנינ ובזה ונמענה, התרכובה מן הרנג בחסרון הבנין כג

 י״ל מכה מרזח דמית דמשני וכממי מבכעדו, ויתקיים דירפח
 י״ב מיי נס סבל משרף דנת מע׳ת נ מ• דנשרף, רשב״ת דמודה

חדש.
המגויד עג דמעידין כרבנן דקיי״ל צרבת נינידין !־נמציגו נ)

אף מגובנת ובסכין גוסס, והוא בנערף היינו
 חב; חדש י״ב תוך והיינו עניו, מעידין מין גוסס והוס שנשרף

 דלת מיה, מינה שריפה דקיי״כ כמתי עניו מעילין סדש, י״ב כממד
 מיד, עניו כהעיד גוסס משום בו דמין תני! מגובנת סכין נממר

 שמשתי נענין נשרף, שנת הף יסורים מממת גיסס כשהוה בין
 מסורה שמשתו כשרף בגוסס ובין הדש, י״ב כחמר אף מסורה

 מגובנת סכין מהני נס מדש, י״ב נחמר בנשרף מבג מדש, י״ב כל
וכמה וימות המי מן שינשג כדי ב׳ ג ט נדה וכדמנור לרבנן,

 שריפה דסבר שעמיה שם וממרינן הי־י׳רכובה עד ממר זפתי ר'
 שחיה הרי משרפא, כת מגובנת דבסכין מיתת ומם מיה, מינה
 כהן מסר נא נמי מסירה בנברמת ואי׳כ והסרכובה, הרגל בכתי
בסכין מנישל גרע כת מסר דנבלח וימות, המי מן שכישל דבר

מצובנת.
מעידין מיד, כמיתה ואמוד מסוכן מגויד כדיגא, בידינו רעלה

 הין מ,ובנח נסכין זתס נשרף, שנא ובין שנערף בין עניו
 נשרף ומם צעוצס, מסורה משתו נשרף, לא ומס עניו, מעידין
 והוא אמד רוב או חמד בו שמש חדש, י״ב לסחר מוסרת אשתו
 אין בריא, עדיין הוח וסם עניו, מעידין כמיתה, וחמוד מסוכן
 שחשו ואי מדש, י״ב לאמר תנשא אבל מיד, להנשא עליו מעידין
כיון מלובנת כחן שייך סי המר־ך מה״ל [בם׳ מלובנת בסכין

 שייך דכא בסימנים נדקרו ודברנו עיי״ש מרווח מרוח דביה״ש
 עליו, מעידין אין מיד כמיתה ואמוד במסוכן אפי׳ רווח] מרוח
מלובנת, בסכין אפי׳ שנים רוב בו שחש תנשא. חדש י״ב ולאחר

 מדברי נלמד וכ״ז מיד, ותנשא עליו מעידין בריא הוא ואפי׳
 הרשב״א דעת גס זה ז״ל מהאחרונים [וכנראה והרישב״ס הרמב״ן

 דכצ״ל ונראה ש״ס שם שיש אלא הנ״י דעת גם וזה חמ״י] ואינו
 הביא שלא שפיר ואתי מלובנת בסכין אף דשמואל הא ולפ״ז

 במגויד דה״נ ואפשר דשמיאל, הא אלא מגויד דין ז׳יל הרי״ף
 במקיה מרב בחבורת במגויד והכא שריפה, איתה שעישה במקום
 וכ״ד מליבנת, סכין דמהני קאמרינן שריפה, אותה עושה שאינו

 ז״ל כוונתו זהו ודאי אבל הנ״י צשון לתקן ידענו לא [יאס הרמב״ן
 סכין מהגי נא דבנערף דאמר והא ורישב״א] ברמב״ן כמבואר
 בהדיא וכמביאר הדש, י״ב נאמר להתיר לענין היינו מלובנת
 העור ומש״כ העור, דעת גם דזה ונראה ורישב״א, ברמב״ן
 להנשא לענין היינו מעידין אין שריפות במקום אף מלובנת דבסכין

 מעידין וימות המי מן שינשל אבר ממנו העלו שאם ומש״כ מיד,
 כגון מיד שילת אבר הוא שאם כדיניה חד כל אשתו את להשיא

חדש. י״ב לאחר שריפות של ואם מיד, משיאין וכיו״ב לב
ופי׳ הרמב״ן וכמש״כ באדם ידענו לא שריפות שאר מיד,ו ג)

 ובזה מבהמה יותר רפואה מקבל דאדם ז״ל אחרונים
 רפואה בלא דהיינו שוין ובהמה דאדם בגמ׳ דמשמע הא ישבו

 בזמננו יום בכל דמעשים הא נחישב ובזה חי, אינו אדם גם
 שלמים חיים והי החולה ומתרפא במעים הרופאים שמנתחים
 ואם שריפות, בשאר עדות דין בזמננו בבירא נפל ולכן וקיימים,
 ג״כ ההיא לשריפה ידועה רפואה כיום שאין אומרים הרופאים

 סס צו נזדמן אולי רפואה לה יש שבעצם כיון לסמוך אפשר אי
רופא. איזה ע״י רפואה

אף  דמנתהים בזמננו מעידין אין ולמעלה ארכובה דמן בשריפות ו
דברא נראה דבאמת זה, על לתמוה ואין וחיים, הרופאים

 אבן בםגולת ב׳ ע״ד ב״ב וכדאמר לשריפות אף רפואות הקב״ה
 שמואל ואמר סמתרי, עשב בסגולת ושם המתים אף שמחיה שבא
 וחמר ומיי, מנכות להרוגי סמתרא עביד זיקא צאו אי ב׳ ק״ז ב״מ

 מהרפאין שהיו ופרש״י רפואות ס׳ גנז שחזקיה א׳ נ״ו בפסחים
 אשר ויש ומקום, מקום ובכל ודור דור בכל נתגלו שלא אלא מיד,

 בראשית ב״ה הבורא מאה ומסודר ערוך והכל ונשכחו וחזרו נתגנו
 שהופיע קדשם רוח ע״פ השריפות לקבוע לחכמים ונמסר הבריאה,

 ע״ז כדאמר תורה האלפים בב׳ להקבע צריך היה והנה עניהם,
 סוף ור״נ רבי א׳ פ״ו ב״מ וכדאמר לדורות, השריפות דיני א/ ש׳

 אחריהם חדשה תורה צנו ואין הוראה, סוף ורבינא ר״א משנה
 ואותן ההוא, בזמן ית׳ השגחתו כפי השריפות קביעות והיו

 נתן שצא ההוא בזמן דמותא דמנאכא פרוונקא שהיו המחלות
שאסרתן השריפות המה נהן תענה רפואת אז לברואיו הקב״ה
 שמסר הבאים הדירות של בזמן ובין ההוא, בזמן בין התורה
ואפשר ההם, הדורות לחכמי שלהן התורה משפשי את הקב״ה

 בזמנני. נשתנו לבד ואופניהם הרפואה סמי בהתגלות שלא עוד
 שהראשונים הדם, מיעושי שינוי כמו האיים, הגופים בשינוי גם אלא

 בשינוי וכן להם, סכנה הקזה והאחרונים להקזה, הוכרחו
 ב׳ כ״ד ע״ז תו׳ שכתבו וכהו השבע, עניני ושאר האקלימים,

 א׳ ל״א נדה דאמר בהא וכן למקושעין, ביולדת וכן פרה, ד״ה
הרבה, וכן תשמישה, כדרך באה וזו תשמישו כדרך בא זה

 הראשונים, בימים מועילים היו לא שבזמננו דהנתוהים ואפשר
 לשין וזה והצנים, החמים האקלימים בכל דאינם אפשר וגם

 שריפה שהן ואמרו שמנו אלו וכן הי״ג מה״ש פ״י הרמב״ם
 ואפשר ממיתין אינן שמקצתן שבידינו הרפואה בדרכי שיראה אע״פ

 התורה ע׳יפ שנאמר חכמים שמנו מה אלא לך אין מהן שתחיה
 אמתת מקיים הוא שכנראה סתומים, ז״ל ודבריו עכ״ל, יורוך אשר
 המה אשר חכמים דברי נתישבו איך וא״כ הרופאים, דברי

 כהשיא לענין אמנם ניהא, למש״כ אבל צעד, נשועים כמסמרות
אשתו. אה משיאין אין בזמנו רפואה לו שיש כל אשתו את

סעי׳ י״ז סי׳ אה״ע והש״ז הב״ח כדעת הם אלה ודברינו ד)
 מלובנת דבסכין שכתבו והב״ש כהח״מ ודלא ל״א,

 של [רבו והר״מ והרשב״א כהרמב״ן דלא וזה חדש, י״ב מהני לא
התו׳ ומדברי עניהם מולק מציגו ולא ונ״י, והרישבי׳א רישב״א]

בסוג־ן


